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145. ZASEDÁNÍ PLÉNA ČESKÉ KONFERENCE REKTORŮ  

Ostrava, 12.4.2018  
________________________________________________________________________________________ 

 

Zpráva předsedy České konference rektorů 
 

01. 144. zasedání Pléna ČKR. Praha, 16.2.2018. Hostitelská vysoká škola Univerzita Karlova; 

rektor-hostitel T. Zima. 

02. Nominace členů Rady NAÚ. Praha, 20.2.2018. Ministr školství, mládeže a tělovýchovy 

R. Plaga zaslal předsedovi ČKR T. Zimovi dopis ve věci nominace členů Rady Národního 

akreditačního úřadu pro vysoké školství (NAÚ) na místa těch, kdo byli jmenováni na dvouleté 

funkční období – jednalo se celkem o 5 členů, z nichž 4 mohli znovu kandidovat (kandidovat již 

nemohl J. Petruška). Z pověření předsedy ČKR poskytla 20.2.2018 tajemnice ČKR M. Fojtíková 

dopis předsedy ČKR spolu se zákonem o vysokých školách (s doporučením k prostudování 

§ 83b) všem členům ČKR. Dopis byl žádostí o vyjádření k opětovné kandidatuře 4 členů Rady 

NAÚ a o případné návrhy na místo po J. Petruškovi, a to do 9.3.2018. Do uvedeného termínu 

reagovalo 11 členů ČKR, přičemž 8 z nich se vyjádřilo souhlasně k opětovné nominaci všech 

4 členů Rady NAÚ, 1 člen se vyjádřil souhlasně k opětovné nominaci 3 ze 4, 2 členové se 

k opětovné nominaci explicitně nevyjádřili. 4 členové ČKR zaslali návrhy na místo po 

J. Petruškovi (P. Štěpánek a P. Sáha navrhli P. Noskieviče, A. Nečas navrhl Z. Kůse a 

M. Holeček navrhl V. Laše). Všechny došlé reakce tajemnice ČKR poskytla 12.3.2018 

předsedovi ČKR, který je týž den poskytl Předsednictvu ČKR k vyjádření. 12.3.2018 obdržel 

předseda ČKR od rektora ČVUT V. Petráčka návrh na nominaci M. Růžičky na místo po 

J. Petruškovi. Z pověření předsedy ČKR zaslala tajemnice ČKR 19.3.2018 ministru školství, 

mládeže a tělovýchovy elektronicky dopis předsedy ČKR s nominací pěti členů Rady NAÚ, 

kterou předkládá ČKR. Nominovanými pro druhé funkční období byli I. Málková, I. Mathé, 

I. Netuka, T. Pavelka; pro první funkční období, na místo po J. Petruškovi, byl nominován 

Z. Kůs. Dopis byl péčí Kanceláře ČKR odeslán týž den také klasickou poštou. Ve všech 

případech se jedná o nominaci na šestileté funkční období, od 1.9.2018 do 31.8.2024. 

03. Tisková zpráva Univerzity Palackého v Olomouci k projektu Občanské univerzity UniOn. 

Olomouc, 21.2.2018. Rektor Univerzity Palackého v Olomouci (UP) J. Miller zaslal 21.2.2018 

pro informaci všem členům ČKR tiskovou zprávu UP k projektu Občanské univerzity UniON. 

04. Kvalifikační standard k povolání dětská sestra. Praha, 21.2.2018. Předseda ČKR T. Zima 

obdržel 21.2.2018 od ředitelky Odboru vysokých škol MŠMT K. Gondkové návrh materiálu 

Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanovuje kvalifikační standard přípravy na výkon 

zdravotnického povolání dětská sestra. Z pověření předsedy ČKR zaslala 22.2.2018 tajemnice 

ČKR M. Fojtíková daný materiál všem členům ČKR k připomínkám do 26.2.2018, 10:00. Do 

uvedeného termínu zaslalo připomínky 7 členů ČKR. Z pověření předsedy ČKR zaslala 

tajemnice ČKR týž den všechny došlé připomínky členů ČKR jako připomínky ČKR žadatelce 

na MŠMT. 1.3.2018 obdržela tajemnice ČKR z MŠMT vypořádání připomínek ČKR s žádostí 

o stanovisko ČKR do 5.3.2018, 12:00. Z pověření předsedy ČKR poskytla tajemnice ČKR 

zásilku z MŠMT 7 členům ČKR, kteří k návrhu kvalifikačního standardu měli připomínky, aby 

do 5.3.2018, 8:00, zaslali k vypořádání své vyjádření. Nikdo ze 7 členů ČKR neměl v uvedeném 

termínu připomínky. Z pověření předsedy ČKR tajemnice ČKR žadatelce na MŠMT sdělila, že 

ČKR nemá k vypořádání připomínek žádné výhrady. 
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05. Open Access – dotazník EUA. Brno, 22.2.2018. Z pověření místopředsedy ČKR pro vnější 

záležitosti J. Hančila zaslala 22.2.2018 tajemnice ČKR M. Fojtíková členům ČKR dotazník 

EUA týkající se Open Access k vyplnění on-line do 30.3.2018. 

06. 2. zasedání Předsednictva RVŠ. Praha, 22.2.2018. 2. zasedání Předsednictva RVŠ, které se 

konalo 22.2.2018 v Praze, se za ČKR zúčastnil místopředseda ČKR pro vnější záležitosti 

J. Hančil.  

07. Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol – nový zástupce 

ČKR. Brno, 26.2.2018. Z pověření předsedy ČKR T. Zimy zaslala 26.2.2018 tajemnice ČKR 

M. Fojtíková náměstku ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství, vědu a 

výzkum P. Dolečkovi zprávu se sdělením, že členem Reprezentativní komise pro rozpis 

rozpočtu veřejných vysokých škol se místo M. Ludwiga, jehož rektorské funkční období 

skončilo 31.1.2018, z rozhodnutí ČKR, k němuž došlo na zasedání Komory A ČKR 16.2.2018, 

stává rektor ZČU M. Holeček. Od 16.2.2018 je ČKR v Reprezentativní komisi zastoupena takto: 

předseda ČKR T. Zima, místopředseda ČKR pro oblast vzdělávání M. Bek, místopředseda ČKR 

pro oblast tvůrčích činností J. Lata, místopředseda ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální 

K. Melzoch, místopředseda ČKR pro vnější záležitosti J. Hančil a rektor ZČU M. Holeček. 

08. Členství v ČKR rektorů ČVUT, VFU, MENDELU, JAMU, UPA, ČZU a TUL – dopisy 

předsedy ČKR. Praha, 27.2.2018. Předseda ČKR T. Zima zaslal dopisy 7 rektorům 

(V. Petráček, ČVUT; A. Nečas, VFU; D. Nerudová, MENDELU; P. Oslzlý, JAMU; J. Málek, 

UPA; P. Sklenička, ČZU; M. Brzezina, TUL) se sdělením, že se z rozhodnutí Předsednictva 

ČKR stali s účinností od 1.2.2018 členy ČKR. Zpětnou platnost členství v ČKR, o níž bylo 

rozhodnuto, zdůvodnil užitečností kontinuity členství rektorů daných univerzit v ČKR. 

09. Zasedání Pracovní skupiny EUA „Research Policy“. Brusel, 27.-28.2.2018. Zasedání 

Pracovní skupiny EUA „Research Policy“ se konalo v Bruselu ve dnech 27.-28.2.2018. 

Ředitelka EUA pro výzkum a inovace L. Borrell-Damián průběžně zasílala podkladové 

materiály k tomuto zasedání všem členům uvedené Pracovní skupiny. Tyto materiály jsou 

k dispozici všem členům ČKR v úložišti materiálů EUA spravovaným a průběžně doplňovaným 

péčí Kanceláře ČKR, konkrétně asistentkou Kanceláře ČKR A. Příhodovou. Za ČKR je členem 

této pracovní skupiny od 1.1.2018 místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností J. Lata, který 

se zasedání zúčastnil. 

10. Nařízení GDPR – reakce ministra vnitra L. Metnara na společný dopis ČKR, AV ČR a 

RVŠ. Praha, 1.3.2018. Ministr vnitra L. Metnar zaslal dopis, jenž byl reakcí na společný dopis 

předsedy ČKR T. Zimy, předsedkyně AV ČR E. Zažímalové a předsedy RVŠ M. Pospíšila ze 

dne 14.2.2018 ve věci stavu přípravy prováděcí legislativy k nařízení Evropského parlamentu a 

Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a 

o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů), tzv. nařízení GDPR (General Data Protection Regulation). Ministr vnitra 

uvedl, že se Ministerstvo vnitra nebrání účasti na vzdělávacích akcích pořádaných vysokými 

školami nebo MŠMT k osvětě akademické obce ve výše uvedené věci, jak pisatelé v dopise 

žádali. Časová proluka 1 roku při uplatňování postihu za porušení GDPR, jak bylo také 

požadováno, by však podle ministra vnitra mohla působit neorganicky. 23.3.2018 zaslal 

předseda ČKR všem členům ČKR informace o aktuálním dění týkajícím se nařízení GDPR. 

Předseda ČKR ke své zprávě přiložil materiál nazvaný „Stručný návod k zabezpečení procesů 

souvisejících s GDPR ve školách (nástin pracovního postupu)“, který poskytlo MŠMT, a také 

uvedl, že se MŠMT obrátilo na kontaktní osoby projektu CRP 11 s výzvou k formulování 

dotazů a témat ve vztahu ke GDPR. 

11. Výroční zasedání Německé rektorské konference – pozvání předsedy ČKR.  

Praha, 1.3.2018. Předseda ČKR T. Zima byl 1.3.2018 pozván na Výroční zasedání Německé 
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rektorské konference, které se koná 23.4.2018 v Mannheimu. Předseda ČKR, ani nikdo 

z místopředsedů ČKR se zasedání z neodkladných pracovních důvodů nemůže zúčastnit. 

12. Účast v Cofundech – on-line anketa TA ČR k vyplnění členy Komory A ČKR.  

Brno, 1.3.2018. Tajemnice ČKR M. Fojtíková přeposlala 1.3.2018 členům Komory A ČKR 

zprávu z Technologické agentury ČR (TA ČR) s upozorněním na anketu „Účast v Cofundech“, 

kterou bylo možné vyplnit na elektronických stránkách TA ČR do 9.3.2018. 

13. Nábor pracovníků do Sekce operačního programů MŠMT. Praha, 1.3.2018. V návaznosti na 

informaci náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro operační programy 

V. Velčovského na 144. zasedání Pléna ČKR a na žádost tajemnice ČKR M. Fojtíkové byly 

z MŠMT 1.3.2018 poskytnuty informace k náboru pracovníků do Sekce operačních programů 

MŠMT. Tajemnice ČKR zásilku poskytla týž den všem členům ČKR pro informaci. 

14. Fórum konferencí rektorů V4 a Jubilejní sympozium Maďarské konference rektorů 

(MKR) – 17.-18.5.2018, Budapešť. Brno, 2.3.2018. Tajemnice ČKR M. Fojtíková informovala 

2.3.2018 členy ČKR o možné on-line registraci na 2 akce, které se konají 17.-18.5.2018 

v Budapešti péčí MKR a na které jsou zváni všichni členové ČKR. Těmito akcemi jsou: 

(1) Fórum Konferencí rektorů V4, (2) Jubilejní sympozium při příležitosti 30. výročí založení 

MKR. Zájemci se mohli on-line registrovat do 20.3.2018. 27.3.2018 zaslala tajemnice ČKR 

členům ČKR aktualizovaný program akcí se sdělením, že on-line registrace je stále ještě možná, 

ale měla by být kvůli možnosti zajištění ubytování neprodlená. 

15. Novela prováděcí vyhlášky k zákonu o finanční kontrole – k podnětům ČKR.  

Praha, 4.3.2018. Ministerstvo financí zaslalo tajemnici ČKR M. Fojtíkové zprávu s informacemi 

o novele prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb. k zákonu o finanční kontrole s žádostí o zaslání 

podnětů do 18.3.2018. Tajemnice ČKR zprávu 4.3.2018 poskytla k reakci předsedovi ČKR 

T. Zimovi a místopředsedovi ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální K. Melzochovi. 

16. Žádost o ukončení členství SVŠES v ČKR – dopis rektorky M. Mannové. Praha, 6.3.2018. 

Rektorka vysoké školy regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s. (AMBIS), 

M. Mannová zaslala 6.3.2018 předsedovi ČKR T. Zimovi dopis, kterým mu sděluje, že byla 

k 21.2.2018 jmenována rektorkou Soukromé vysoké školy ekonomických studií, s.r.o. (SVŠES), 

a že se k 1.7.2018 předpokládá fúze formou sloučení, tzn. že SVŠES zanikne a stane se součástí 

AMBIS. Rektorka M. Mannová předsedu ČKR dále požádala o ukončení členství SVŠES 

k nejbližšímu možnému termínu. Dopisu rektorky M. Mannové předcházela 28.2.2018 

elektronická zpráva emeritní rektorky SVŠES L. Markové adresovaná tajemnici ČKR  

M. Fojtíkové, ve které poskytla prvotní informaci o chystané fúzi obou vysokých škol a ve které 

také sdělila ukončení svého rektorského funkčního období, jež bylo datováno ke dni 20.2.2018. 

Z rozhodnutí Předsednictva ČKR není na základě dopisu rektorky M. Mannové SVŠES od 

1.3.2018 v ČKR zastoupena a na provozních nákladech ČKR v roce 2018 se bude podílet 

poměrnou částí odpovídající 2 měsícům.  

17. Výroční konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Praha, 8.3.2018. 

Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla 4.3.2018 Předsednictvu ČKR pozvánku s programem 

Výroční konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, jež se konala 8.3.2018 

v Praze. Členové Předsednictva ČKR se mohli on-line zaregistrovat a konference se zúčastnit 

podle vlastního uvážení.  

18. Závěrečná konference projektu Systém dlouhodobých priorit udržitelného rozvoje ve 

státní správě. Praha, 12.3.2018. Závěrečné konference projektu Systém dlouhodobých priorit 

udržitelného rozvoje ve státní správě, která se konala 12.3.2018 v Praze, se za ČKR zúčastnila 

místopředsedkyně ČKR pro záležitosti legislativní a organizační J. Němcová. 

19. Ekonomická hodnota vysokých škol Velké Británie pro její ekonomiku – studie firmy 

Oxford Economics. Brno, 13.3.2018. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla 13.3.2018 

z pověření předsedy ČKR T. Zimy všem členům ČKR pro informaci studii zpracovanou firmou 



 4 

Oxford Economics týkající se ekonomické hodnoty vysokých škol Velké Británie pro její 

ekonomiku „The Economic Impact of UK Universities“. Firma Oxford Economics zpracovala 

uvedenou studii pro Universities UK (ekvivalent ČKR) a informovala o tom předsedu ČKR 

proto, aby zjistila, nemá-li o něco obdobného zájem ČKR. Jednalo by se zřejmě o studii „The 

Economic Impact of Czech Universities“. 

20. Žádost primátora statutárního města Brna o převzetí záštity ČKR nad projektem 

Re:publika 1918-2018. Brno, 14.3.2018. Primátor statutárního města Brna P. Vokřál zaslal 

14.3.2018 předsedovi ČKR T. Zimovi dopis s žádostí o převzetí záštity ČKR nad projektem 

Re:publika 1918-2018. Žádost bude projednána na 153. zasedání Předsednictva ČKR  

(Ostrava, 12.4.2018). 

21. 5. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR.  

Praha, 14.3.2018. 5. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu  

PS PČR se konala 14.3.2018 v Praze v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Pozvánka na 

schůzi byla 4.3.2018 dána k dispozici všem členům ČKR, kteří se mohli zúčastnit podle 

vlastního uvážení.  

22. 3. zasedání Předsednictva Rady vysokých škol. Praha, 15.3.2018. 3. zasedání Předsednictva 

Rady vysokých škol, které se konalo 15.3.2018 v Praze, se za ČKR zúčastnil předseda ČKR 

T. Zima. 

23. Zasedání Rady Národního akreditačního úřadu č. 3/2018. Praha, 21.3.2018. Předseda 

Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství (NAÚ) S. Labík zaslal 14.3.2018 předsedovi 

ČKR T. Zimovi pozvánku na zasedání Rady NAÚ, které se konalo v Praze 21.3.2018. Předseda 

ČKR se z neodkladných pracovních důvodů musel ze zasedání omluvit, ČKR na zasedání 

zastupovala místopředsedkyně ČKR pro záležitosti legislativní a organizační J. Němcová.  

24. Celostátní konference ředitelů gymnázií. Tábor, 21.-23.3.2018. Předseda ČKR T. Zima se na 

pozvání předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií (AŘG) R. Schejbalové zúčastnil 21.3.2018 

Celostátní konference ředitelů gymnázií, která se konala ve dnech 21.-23.3.2018 v Táboře. 

Předseda ČKR na konferenci vystoupil s příspěvkem, v němž se vyjádřil ke spolupráci VŠ a 

gymnázií, jaký význam pro VŠ gymnázia mají, jaké jsou požadavky VŠ na profil absolventa 

gymnázia, jakou mají pozici gymnazisté ve srovnání s ostatními při studiu VŠ, postoj VŠ 

k maturitním zkouškám v přijímacím řízení, apod. Předsedkyně AŘG zaslala 26.3.2018 

předsedovi ČKR děkovnou zprávu. Prezentace předsedy ČKR je dostupná všem členům ČKR 

v úložišti materiálů pro členy ČKR. 

25. Jednání Předsednictva ČKR s vedením NAÚ. Praha, 23.3.2018. 23.3.2018 se v Karolinu od 

14:00 konalo jednání Předsednictva ČKR s vedením Národního akreditačního úřadu pro vysoké 

školství (NAÚ). Tématem jednání byly aktuální otázky a diskuse společných postojů ČKR a 

NAÚ. 

26. Workshop na Ministerstvu financí k zákonu č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.  

Brno, 23.3.2018. Z pověření předsedy ČKR T. Zimy zaslala 23.3.2018 tajemnice ČKR  

M. Fojtíková členům Komory A ČKR pozvánku Ministerstva financí (MF) na workshop 

k zákonu č. 320/2001 Sb, o finanční kontrole, který pořádá Centrální harmonizační jednotka a 

jež se koná na MF 24.5.2018. Členové Komory A ČKR se po potvrzení účasti na elektronické 

adrese chj@mfcr.cz mohou workshopu zúčastnit podle svého uvážení. 

27. 2. kulatý stůl k budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2020. Praha, 26.3.2018. Z pověření 

předsedy ČKR T. Zimy poskytla 4.3.2018 tajemnice ČKR M. Fojtíková členům Předsednictva 

ČKR informaci o akci Ministerstva pro místní rozvoj ČR s názvem: „2. kulatý stůl 

k budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2020“. Akce se konala 26.3.2018 v Praze a kdokoli 

z členů Předsednictva ČKR se jí mohl zúčastnit po on-line registraci podle vlastního uvážení.  

mailto:chj@mfcr.cz
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28. Průzkum uměleckých terapií – opětovná žádost o prošetření. Praha, 26.3.2018. Předseda 

Muzikoterapeutického institutu ČR, z.s. (MIČR), J. Pejřimovský zaslal 26.3.2018 ČKR, resp. 

jejímu předsedovi T. Zimovi dopis, kterým opětovně žádá, tentokrát v rozšířené verzi, 

o prošetření průzkumu uměleckých terapií, případně o sdělení, na koho jiného se v této 

záležitosti mají obrátit. Dopis navazuje na jeho první žádost, kterou ČKR obdržela 26.12.2017 a 

na kterou předseda ČKR reagoval 15.1.2018. 27.3.2018 zaslal předseda ČKR předsedovi MIČR 

dopis, v němž uvádí, že se ČKR už k problému nemá v úmyslu vracet a že je zcela na jeho 

uvážení, na koho dalšího se v této věci obrátí. 

29. Návrh tzv. boloňského komuniké. Praha, 28.3.2018. Předseda ČKR T. Zima obdržel od 

ředitelky Odboru vysokých škol MŠMT K. Gondkové návrh komuniké ministrů zemí 

Boloňského procesu k vyjádření ČKR. Předseda ČKR návrh zaslal 28.3.2018 Předsednictvu 

ČKR k připomínkám do 3.4.2018.  

30. Konference Evropské univerzitní asociace (EUA). Zurich, 5.-6.4.2018. Konference se mohli 

zúčastnit zástupci všech vysokých škol ČR, které jsou řádným individuálními členy EUA. 

Vlastní konferenci předcházelo zasedání Výkonného výboru EUA (EUA Board), kterého se 

zúčastnila H. Machková, zasedání tajemníků národních Konferencí rektorů, kterého se 

zúčastnila tajemnice ČKR M. Fojtíková, zasedání Rady EUA (EUA Council), kterého se 

zúčastnili H. Machková, M. Bek a M. Fojtíková, a Valné shromáždění EUA, kterého se 

pravidelně zúčastňují představitelé členských institucí. Hlasováním na Valném shromáždění 

EUA pověřil za ČKR předseda ČKR T. Zima místopředsedu ČKR pro oblast vzdělávání 

M. Beka. 

31. 153. zasedání Předsednictva ČKR. Ostrava, 12.4.2018. Zasedání se konalo v Ostravě péčí 

Ostravské univerzity s tímto programem: (1) Informace předsedy a místopředsedů ČKR. 

(2) Příprava 145. zasedání Pléna ČKR (Ostrava, 12.4.2018). (3) Posouzení žádosti primátora 

statutárního města Brna o záštitu ČKR nad projektem Re:publika 1918-2018. (4) Různé. 

32. Zasedání Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR. Ostrava, 12.4.2018. Zasedání se 

konalo v Ostravě péčí Ostravské univerzity. Zasedání předsedal místopředseda Komory B ČKR 

L. Chaloupka z pověření předsedy Komory B ČKR V. Vinše, který se zasedání nemohl ze 

zdravotních důvodů zúčastnit.  

33. Zasedání Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR. Ostrava, 12.4.2018. 

Zasedání se konalo v Ostravě péčí Ostravské univerzity s tímto programem: (1) Informace 

předsedy Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR. (2) K Metodice hodnocení 

výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených programů – Metodika 17+.  

(3) Příprava na diskusi s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy a s jeho náměstky.  

(4) Příprava na diskusi s předsedou a s místopředsedy Národního akreditačního úřadu pro 

vysoké školství. (5) Různé. 

 

Plánované akce: 

 

34. Veletrh Věda Výzkum Inovace. Brno, 15.-17.5.2018. 3. ročník Veletrhu Věda Výzkum 

Inovace, nad kterým převzala prostřednictvím svého předsedy záštitu ČKR, se koná  

15.-17.5.2018 na brněnském výstavišti. Na veletrh byli 25.2.2018 pozváni všichni členové ČKR. 

35. 145. zasedání Pléna ČKR. Olomouc, 7.6.2018. Hostitelská vysoká škola Moravská vysoká 

škola Olomouc, o.p.s., rektor-hostitel V. Smejkal.  

 

V Brně dne 12. dubna 2018 

 

Zpracovala: M. Fojtíková, tajemnice ČKR, za pomoci asistentky Kanceláře ČKR A. Příhodové 

Schválil: T. Zima, předseda ČKR 


