147. ZASEDÁNÍ PLÉNA ČESKÉ KONFERENCE REKTORŮ
Olomouc, 4.-5.10.2018
________________________________________________________________________________________

Zpráva předsedy České konference rektorů
01. 146. zasedání Pléna ČKR. Olomouc, 7.6.2018. Hostitelská vysoká škola Moravská vysoká
škola Olomouc, o.p.s.; rektor-hostitel V. Smejkal.
02. Kondolenční dopis předsedy ČKR rektorce Vysoké školy regionálního rozvoje a
Bankovního institutu – AMBIS, a.s. Praha, 8.6.2018. Do Kanceláře ČKR došla 4.6.2018
elektronická zpráva od rektorky Vysoké školy regionálního rozvoje a Bankovního institutu –
AMBIS, a.s. (AMBIS), M. Mannové o úmrtí emeritního rektora AMBIS F. Jiráska, jenž zemřel
nečekaně 1.6.2018. Předseda ČKR T. Zima zaslal rektorce AMBIS 8.6.2018 jménem ČKR
kondolenční dopis. ČKR uctila památku zemřelého věncem z růží s nápisem na stuhách „Česká
konference rektorů vzpomíná s úctou a díky“.
03. Rámec kvalifikací vysokoškolského vzdělávání ČR – k připomínkám ČKR.
Brno, 10.6.2018. Předseda ČKR T. Zima obdržel od náměstka ministra školství, mládeže a
tělovýchovy pro vysoké školství, vědu a výzkum P. Dolečka dokument nazvaný „Rámec
kvalifikací vysokoškolského vzdělávání České republiky“ k připomínkám ČKR. Z pověření
předsedy ČKR zaslala 10.6.2018 tajemnice ČKR M. Fojtíková daný dokument všem členům
ČKR k připomínkám do 25.6.2018. Do uvedeného termínu reagovalo celkem 7 členů ČKR,
z toho 3 s připomínkami (rektoři UK, AMU, JAMU) a 4 bez připomínek (rektoři UK,
VFU,VŠZ, o.p.s., VŠLG, o.p.s.). Z pověření předsedy ČKR zaslala tajemnice ČKR 26.6.2018
všechny došlé připomínky členů ČKR jako oficiální připomínky ČKR žadateli na MŠMT a pro
informaci všem členům ČKR.
04. Zákon o pedagogických pracovnících – k připomínkám ČKR. Brno, 12.6.2018. Na žádost
ministra školství, mládeže a tělovýchovy R. Plagy z 22.5.2018 o připomínky ČKR k návrhu
zákona, kterým se mění zákon o pedagogických pracovnících, reagovalo do předsedou ČKR
stanoveného termínu 8.6.2018 celkem 8 členů ČKR, z toho 6 s konkrétními připomínkami
(rektoři UK, UP, MU, MENDELU, OU, UTB) a 2 bez připomínek (rektoři VFU, VŠLG, o.p.s.).
Všechny došlé připomínky členů ČKR poskytla tajemnice ČKR M. Fojtíková předsedovi ČKR
T. Zimovi 12.6.2018. Z pověření předsedy ČKR zaslala tajemnice ČKR týž den všechny došlé
připomínky členů ČKR jako oficiální připomínky ČKR žadateli na MŠMT a pro informaci všem
členům ČKR. Vypořádání připomínek, které se konalo 17.7.2018 na MŠMT, se za ČKR
zúčastnili tito 3 zástupci: rektor MU a místopředseda ČKR pro oblast vzdělávání M. Bek,
prorektorka UK pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti R. Wildová, prorektor UP pro
organizaci a rozvoj J. Lach.
05. Setkání zástupců ČKR s komisařem pro výzkum, vědu a inovace Evropské komise.
Praha, 13.6.2018. Setkání trvající hodinu se konalo v Praze 13.6.2018 v Karolinu za hostitelství
Univerzity Karlovy. Komisař pro výzkum, vědu a inovace Evropské komise C. Moedas zájemce
z řad rektorů, případně jimi pověřené zástupce, informoval o evropské akademické a výzkumné
spolupráci a o budoucích finančních prostředcích a zodpovídal jejich dotazy. 27.6.2018 zaslal
předseda ČKR T. Zima komisaři dopis s poděkováním za zajímavé setkání, za poskytnuté
informace a za otevřenost při zodpovídání otázek. Předseda ČKR v dopise komisaře také
požádal o sdělení dalších pokynů stran možnosti získání mandátu ČKR k jednání
s vydavatelstvím (např. Elsevier) v problematice „Open Science“, zejména pak „Open Access“,
která byla na setkání komisařem zmíněna. 17.7.2018 zaslal komisař C. Moedas předsedovi ČKR
dopis, ve kterém vítá zájem ČKR podílet se na problematice „Open Access“ a doporučuje
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zkontaktovat se ohledně dalších kroků s vedoucím oddělení „Open Data Policy and Science
Cloud“ J. C. Burgelmanem.
06. Pracovní skupina ke změně zákona č. 130/2002 Sb. – nominace 2 zástupců ČKR.
Brno, 14.6.2018. Předseda ČKR T. Zima 5.6.2018 obdržel od ředitele Odboru Rady pro
výzkum, vývoj a inovace J. Marka prostřednictvím elektronické zprávy žádost o jmenování
zástupce ČKR do pracovní skupiny ke změně zákona č. 130/2002 Sb. Žádostí se zabývalo
Předsednictvo ČKR na svém 154. zasedání (Olomouc, 7.6.2018) a rozhodlo, že budou
nominováni 2 zástupci: T. Zima, předseda ČKR, J. Lata, místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích
činností. Nominaci obou zástupců ČKR odeslala tajemnice ČKR M. Fojtíková žadateli
14.6.2018 se sdělením, že prvního zasedání uvedené pracovní skupiny (Praha, 19.6.2018) se
zúčastní místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností a že předseda ČKR se z neodkladných
pracovních záležitostí omlouvá.
07. Zasedání Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol.
Praha, 19.6.2018. Vedoucí Oddělení podpory vysokých škol MŠMT P. Valášek zaslal 31.5.2018
všem členům Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol pozvánku na
jednání, které se uskutečnilo 19.6.2018 v Praze. ČKR je v této komisi zastoupena těmito 6
rektory veřejných vysokých škol: T. Zima, M. Bek, J. Lata, K. Melzoch, J. Hančil,
M. Holeček. 8.6.2017 byly z MŠMT všem členům Reprezentativní komise zaslány podkladové
materiály pro jednání, které tajemnice ČKR M. Fojtíková týž den zaslala pro informaci členům
Komory A ČKR. 28.6.2018 byl z MŠMT členům komise zaslán zápis ze zasedání, prezenční
listina a prezentace. Zásilku tajemnice ČKR týž den opět poskytla pro informaci členům
Komory A ČKR.
08. Nově zvolené Předsednictvo Slovenské rektorské konference (SRK). Praha, 19.6.2018.
Předseda ČKR T. Zima obdržel 19.6.2018 dopis tajemnice SRK M. Čikešové s informací
o nově zvoleném Předsednictvu SRK, jehož funkční období začalo 5.6.2018. Prezidentem SRK
se stal rektor M. Šmid, viceprezidenty SRK rektoři R. Kropil, S. Stankoci, P. Sovák a
R. Redhammer.
09. Návrh osob do Seznamu hodnotitelů Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství.
Praha, 19.6.2018. Předseda ČKR T. Zima obdržel 19.6.2018 z Národního akreditačního úřadu
pro vysoké školství (NAÚ) návrh osob do Seznamu hodnotitelů NAÚ k připomínkám ČKR. Týž
den předseda ČKR zásilku přeposlal členům Předsednictva ČKR k vyjádření do 26.6.2018.
27.6.2018 zaslala z pověření předsedy ČKR tajemnice ČKR M. Fojtíková NAÚ a pro informaci
také všem členům ČKR zprávu se sdělením, že ČKR k předloženému návrhu nemá žádné
připomínky.
10. Blahopřejný a děkovný dopis předsedy ČKR nově zvolenému a odstupujícímu prezidentu
SRK. Praha, 20.6.2018. Tajemnice ČKR M. Fojtíková elektronicky zaslala 20.6.2018
blahopřejný dopis předsedy ČKR T. Zimy nově zvolenému prezidentku SRK M. Šmidovi a
děkovný dopis předsedy ČKR odstupujícímu prezidentu SRK R. Kropilovi. Oba dopisy byly
adresátům odeslány péčí Kanceláře ČKR týž den také klasickou poštou.
11. 8. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR.
Praha, 20.6.2018. 8. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR
se konala 20.6.2018 v Praze v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Pozvánka na schůzi byla
30.5.2018 dána k dispozici všem členům ČKR, kteří se mohli zúčastnit podle vlastního uvážení.
12. 5. zasedání Předsednictva Rady vysokých škol. Praha, 21.6.2018. 5. zasedání Předsednictva
Rady vysokých škol se za ČKR zúčastnil místopředseda ČKR pro vnější záležitosti J. Hančil.
Předseda ČKR T. Zima se musel z důvodu zahraniční pracovní cesty omluvit.
13. Setkání s rektory bavorských vysokých škol. Brno, 21.-22.6.2018. Setkání s rektory
bavorských VŠ, jež se konalo v Brně ve dnech 21.-22.6.2018, se z VŠ ČR zúčastnili: M. Bek,
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rektor MU a místopředseda ČKR pro oblast vzdělávání; I. Malý, prorektor pro internacionalizaci
MU; J. Pavlík, ředitel Centra pro zahraniční spolupráci MU; D. Nerudová, rektorka
MENDELU; J. Hančil, rektor AMU a místopředseda ČKR pro vnější záležitosti;
M. Brzezina, rektor TUL; P. Krutil, prorektor pro mezinárodní vztahy UTB. Aktuální materiály
a bližší informace k akci byly ze strany Česko-bavorské vysokoškolské agentury (ČBVA)
zaslány rektoru a prorektoru MU, hostitelům setkání, a tajemnici ČKR M. Fojtíkové 12.6.2018.
Tyto materiály jsou členům ČKR dostupné v úložišti materiálů pro členy ČKR. 17.7.2018
zaslala tajemnice ČKR členům ČKR informace k ohlédnutí za setkáním, které je dostupné na
webových stránkách ČBVA, resp. ČKR, a k 3. Česko-bavorskému vysokoškolskému fóru, jež se
koná 28.-30.11.2018 v Mnichově.
14. Jednání pracovní skupiny k novelizaci zákona č. 130/2002 Sb. – informace místopředsedy
ČKR pro oblast tvůrčích činností. Brno, 25.6.2018. Místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích
činností J. Lata zaslal prostřednictvím tajemnice ČKR M. Fojtíkové 25.6.2018 všem členům
ČKR elektronickou zprávu s informacemi o prvním jednání pracovní skupiny k novelizaci
zákona č. 130/2002 Sb., které se konalo 19.6.2018. Do 20.7.2018 mohli členové ČKR na
elektronickou adresu fojtikova@muni.cz zaslat připomínky či podněty k doplnění. Do
uvedeného termínu reagoval pouze rektor VFU s tím, že nemá žádné připomínky.
15. Cena Františka Běhounka. Praha, 26.6.2018. Náměstek ministra školství, mládeže a
tělovýchovy pro vysoké školství, vědu a výzkum P. Doleček zaslal předsedovi ČKR T. Zimovi
dopis se žádostí o nominaci na Cenu Františka Běhounka. Dopis byl z pověření předsedy ČKR
odeslán tajemnicí ČKR M. Fojtíkovou všem členům ČKR, kteří své návrhy mohli zaslat
klasickou poštou přímo na adresu MŠMT do 20.9.2018.
16. Poradní orgán MŠMT pro hodnocení výzkumných institucí. Praha, 28.6.2018. Předseda
ČKR T. Zima obdržel 28.6.2018 od náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro
vysoké školství, vědu a výzkum P. Dolečka dopis s žádostí o nominaci 6 kandidátů ČKR do
poradního orgánu MŠMT pro hodnocení 3 výzkumných institucí, kterými jsou: (1) CESNET,
zájmové sdružení právnických osob, (2) ENKI, o.p.s., (3) Technologické centrum AVČR,
zájmové sdružení právnických osob. Z pověření předsedy ČKR požádala tajemnice ČKR
M. Fojtíková členy ČKR o zaslání návrhů na kandidáty do 15.7.2018. 10.7.2018 zaslala
z pověření tajemnice ČKR asistentka Kanceláře ČKR A. Příhodová všem členům ČKR pro
informaci podrobnější informace k uvedenému poradnímu orgánu, jež byly z MŠMT tajemnici
ČKR poskytnuty. Do uvedeného termínu reagovalo celkem 6 členů ČKR, z toho 4
s připomínkami (rektoři VFU, MU, MENDELU a JU) a 2 bez připomínek (rektoři UPA a
VŠLG, o.p.s.).
17. Zasedání Rady Národního akreditačního úřadu č. 6/2018. Praha, 29.6.2018. Předseda
Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství (NAÚ) S. Labík zaslal 12.6.2018 předsedovi
ČKR T. Zimovi pozvánku na zasedání Rady NAÚ, které se konalo v Praze 29.6.2018. Předseda
ČKR se z neodkladných pracovních důvodů musel ze zasedání omluvit, ČKR na zasedání
zastupovala místopředsedkyně ČKR pro záležitosti legislativní a organizační J. Němcová.
18. EUA 2018 Public Funding Observatory / Czech Republic – CRC Response. Brno, 4.7.2018.
Z EUA byl ČKR zaslán dotazník ve věci Public Funding Observatory, který za ČKR vyplnil
místopředseda ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální K. Melzoch. Na základě reakcí
národních Konferencí rektorů vydá EUA zprávu „Public Funding Observatory Report 2018“,
která bude zahrnovat aktuální údaje a trendy ve financování vysokých škol z veřejných zdrojů.
19. Obsazování okrskových volebních komisí studenty – výzva náměstka ministra vnitra
P. Mlsny. Praha, 4.7.2018. Náměstek ministra vnitra P. Mlsna zaslal předsedovi ČKR
T. Zimovi 4.7.2018 dopis s výzvou rektorům vysokých škol ČR, členům ČKR, aby apelovali na
vysokoškolské studenty, aby se ucházeli o členství v okrskových volebních komisích při
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nadcházejících volbách. Z pověření předsedy ČKR poskytla tajemnice ČKR M. Fojtíková dopis
týž den všem členům ČKR.
20. Oznámení Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s., o změně rektora. Olomouc, 17.7.2018.
17.7.2018 zaslal ředitel Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. (MVŠO), J. Tesařík předsedovi
ČKR T. Zimovi prostřednictvím datové zprávy oficiální oznámení o změně rektora. Novou
rektorkou MVŠO se namísto Prof. Ing. Vladimíra Smejkala, CSc., LL.M., od 1.7.2018 stala
Doc. Ing. Jarmila Zimmermannová, Ph.D.
21. Prohlášení Předsednictva ČKR k plagiátorství. Praha, 23.7.2018. Předsednictvo ČKR vydalo
23.7.2018 prohlášení, ve kterém zásadně odsuzuje jakékoliv pokusy o plagiátorství při získávání
vysokoškolských diplomů. Prohlášení bylo poskytnuto péčí Kanceláře ČKR všem členům ČKR,
sdělovacím prostředkům a mnoha dalším adresátům.
22. Žádost o členství v ČKR nové rektorky Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.
Olomouc, 23.7.2018. J. Zimmermannová, která se stala od 1.7.2018 novou rektorkou Moravské
vysoké školy Olomouc, o.p.s., zaslala 23.7.2018 žádost o členství v ČKR. Její žádost bude
projednávat Předsednictvo ČKR na svém 155. zasedání (Olomouc, 4.10.2018).
23. Jednání pracovní skupiny k novelizaci zákona č. 130/2002 Sb. Praha, 31.7.2018. Jednání
pracovní skupiny k novelizaci zákona č. 130/2002 Sb., které se konalo 31.7.2018 v Praze, se za
ČKR zúčastnil místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností J. Lata a prorektor UK pro
vědeckou činnost J. Konvalinka, který zastupoval předsedu ČKR T. Zimu, jenž se z jednání
musel omluvit (dovolená). Podkladové materiály pro jednání poskytl Úřad Vlády ČR všem
členům pracovní skupiny 24.7.2018, další pak 29.7.2018.
24. Cena Milady Paulové. Praha, 3.8.2018. Náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro
vysoké školství, vědu a výzkum P. Doleček zaslal 3.8.2018 předsedovi ČKR T. Zimovi dopis se
žádostí o nominace na Cenu Milady Paulové. Tajemnice ČKR M. Fojtíková dopis zaslala všem
členům ČKR, kteří mohli své návrhy zasílat na elektronickou adresu cena@soc.cas.cz
do 21.9.2018.
25. Výskumná agentúra – výzva zájemcům o odborné hodnocení projektů OP Výskum a
inovácie. Bratislava, 7.8.2018. Ředitel Výskumnej agetúry S. Sipko zaslal tajemnici ČKR
M. Fojtíkové 7.8.2018 dopis s výzvou pro zájemce o odborné hodnocení projektů v rámci
Operačního programu Výskum a inovácie. Z pověření předsedy ČKR T. Zimy zaslala tajemnice
ČKR týž den dopis všem členům ČKR, kteří se v případě zájmu či dotazů mohli obrátit na
kontaktní osoby Výskumnej agentúry (michal.brezina@vyskumnaagentura.sk,
zuzana.letkova@vyskumnaagentura.sk).
26. Konference „The New Student: Flexible Learning Paths and Future Learning
Environments“. Praha, 9.8.2018. Ředitelka Odboru vysokých škol MŠMT K. Gondková
zaslala předsedovi ČKR T. Zimovi 9.8.2018 informace o konferenci „The New Student:
Flexible Learning Paths and Future Learning Environments“, která se konala ve Vídni
20.- 21.9.2018, s nabídkou účasti zástupce ČKR na této akci. Z pověření předsedy ČKR
poskytla 10.8.2018 asistentka Kanceláře ČKR A. Příhodová dané informace členům
Předsednictva ČKR s žádostí o sdělení případného zájmu o účast do 16.8.2018. Do uvedeného
termínu nikdo z místopředsedů ČKR zájem o účast neprojevil, ani žádného zástupce nenavrhl.
Předseda ČKR navrhl prorektorku pro studijní záležitosti UK M. Králíčkovou, o jejíž účasti za
ČKR informovala tajemnice ČKR z pověření předsedy ČKR 16.8.2018 žadatelku z MŠMT.
27. Oznámení o fúzi SVŠES s AMBIS a o změně sídla AMBIS – dopis rektorky M. Mannové.
Praha, 10.8.2018. Rektorka Vysoké školy regionálního rozvoje a Bankovního institutu –
AMBIS, a.s. (AMBIS), M. Mannová zaslala do Kanceláře ČKR 10.8.2018 dopis s informací
o fúzi Soukromé vysoké školy ekonomických studií, s.r.o., s AMBIS, která se uskutečnila
1.8.2018. Rektorka M. Mannová dále také informovala o změně sídla AMBIS. Kancelář ČKR
všechny uvedené změny zaznamenala.
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28. Kvalifikační standardy AOPVZ a OPOPVZ – k připomínkám ČKR. Praha, 16.8.2018.
Předseda ČKR T. Zima obdržel 16.8.2018 z MŠMT dva dokumenty nazvané „Kvalifikační
standard přípravy na výkon zdravotnického povolání asistent ochrany a podpory veřejného
zdraví“ a „Kvalifikační standard přípravy na výkon zdravotnického povolání odborný pracovník
v ochraně a podpoře veřejného zdraví“ k připomínkám ČKR. Z pověření předsedy ČKR zaslala
tajemnice ČKR M. Fojtíková týž den dané dokumenty všem členům ČKR k připomínkám do
21.8.2018. Do uvedeného termínu reagovalo 7 členů ČKR, z toho 2 s konkrétními
připomínkami (rektoři MU, OU) a 5 bez připomínek (rektoři UK, VFU, TUL, ZČU, VŠZ,
o.p.s.). Všechny došlé připomínky členů ČKR poskytla z pověření tajemnice ČKR asistentka
Kanceláře ČKR A. Příhodová předsedovi ČKR 22.8.2018. Z pověření předsedy ČKR zaslala
asistentka Kanceláře ČKR 23.8.2018 všechny došlé připomínky členů ČKR jako oficiální
připomínky ČKR na MŠMT a pro informaci všem členům ČKR.
29. Zasedání generálních ředitelů pro vysoké školství (Vídeň, 18.-19.10.2018).
Praha, 17.8.2018. Ředitelka Odboru vysokých škol MŠMT K. Gondková zaslala 17.8.2018
předsedovi ČKR T. Zimovi pozvánku na zasedání generálních ředitelů pro vysoké školství,
které se koná 18.-19.10.2018 ve Vídni. Zasedání se za ČKR zúčastní místopředseda ČKR pro
oblast tvůrčích činností J. Lata.
30. Německá konference rektorů (HRK) – Higher Education Institutions in Figures 2018.
Brno, 24.8.2018. Předseda HRK Peter-André Alt zaslal do Kanceláře ČKR dopis s informací
o aktuálním přehledu nazvaném „Higher Education Institutions in Figures 2018“. Tajemnice
ČKR M. Fojtíková zaslala 27.8.2018 oskenovaný dopis i přiložený přehled pro informaci všem
členům ČKR.
32. Prezident Evropské výzkumné rady – žádost o návrh kandidátů ČKR. Brno, 29.8.2018.
Evropská univerzitní asociace (EUA) zaslala ČKR 29.8.2018 výzvu k návrhům kandidátů na
funkci prezidenta Evropské výzkumné rady. Z pověření předsedy ČKR T. Zimy poskytla
tajemnice ČKR M. Fojtíková týž den informaci o výzvě s přiloženými podkladovými materiály
všem členům ČKR. Do 14.9.2018, 12:00, mohli členové ČKR zaslat své návrhy na
elektronickou adresu fojtikova@muni.cz. Do uvedeného termínu reagovali 3 členové ČKR
(ČZU, VFU, TUL), dodatečně pak ještě VŠLG o.p.s. – všichni se sdělením, že žádné návrhy
nepředkládají. Z pověření předsedy ČKR zaslala 15.9.2018 tajemnice ČKR generální tajemnici
EUA L. Wilson zprávu se sdělením, že ČKR žádný návrh na kandidáta na prezidenta Evropské
výzkumné rady nepodává.
33. Jednání pracovní skupiny k novelizaci zákona č. 130/2002 Sb. Praha, 30.8.2018. Jednání
pracovní skupiny k novelizaci zákona č. 130/2002 Sb., které se konalo 30.8.2018 v Praze, se za
ČKR zúčastnil předseda ČKR T. Zima a místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností
J. Lata. Podkladové materiály pro jednání poskytl Úřad Vlády ČR všem členům pracovní
skupiny 21.8.2018 a 28.8.2018. Dne 18.9.2018 poskytl Úřad Vlády ČR všem členům pracovní
skupiny zápis ze zasedání k připomínkám do 21.9.2018. Dne 1.10.2018 poskytl Úřad Vlády ČR
všem členům pracovní skupiny finální podobu zápisu z jednání.
31. Registr studijních programů v ČR – dotaz tajemníka Maďarské konference rektorů.
Budapešť, 30.8.2018. Tajemník Maďarské konference rektorů (HRC) Z. Dubéczi vznesl
30.8.2018 dotaz na ČKR ohledně pravidel registru studijních programů v ČR. Z pověření
místopředsedy ČKR pro vnější záležitosti J. Hančila požádala tajemnice ČKR M. Fojtíková
o věcné informace MŠMT, na jejichž základě 5.9.2018 odpověděla tajemníku HRC.
32. Grantová agentura ČR – pozvání na výjezdní zasedání. Praha, 31.8.2018. Předsedkyně
Grantové agentury ČR (GA ČR) A. Valkárová zaslala 31.8.2018 předsedovi ČKR T. Zimovi
pozvání na výjezdní zasedání GA ČR, které se koná 26.-27.11.2018 v Březnici. Z pověření
předsedy ČKR T. Zimy poskytla tajemnice ČKR M. Fojtíková 3.9.2018 informaci o pozvání
členům Předsednictva ČKR, kteří mohli projevit svůj zájem zasedání se zúčastnit na
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elektronické adrese fojtikova@muni.cz do 10.9.2018. Dne 11.9.2018 potvrdila tajemnice ČKR
účast místopředsedy ČKR pro tvůrčí činnosti J. Laty.
33. 9. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR.
Praha, 5.9.2018. 9. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR se
konala 5.9.2018 v Praze v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Pozvánka na schůzi byla
11.7.2018 dána k dispozici všem členům ČKR, kteří se mohli zúčastnit podle vlastního uvážení.
34. Odborné grémium Fondu vzdělávací politiky MŠMT. Praha, 7.9.2018. Tajemnice odborného
grémia Fondu vzdělávací politiky MŠMT (FVP) M. Čermáková informovala dne 7.9.2018
tajemnici ČKR M. Fojtíkovou o žádosti o ukončení členství dosavadní zástupkyně ČKR
v odborném grémiu FVP J. Ištvánfyové, hlavní ekonomky VŠE, k 31.12.2018. Rozhodnutí
o jejím nástupci, který bude ČKR ve FVP zastupovat od 1.1.2019, je na programu 155. zasedání
Předsednictva ČKR (Olomouc, 4.10.2018). Na základě žádosti předsedy ČKR poskytla
19.9.2018 tajemnice odborného grémia FVP přehled aktuálního personálního obsazení a také
jednací řád odborného grémia FVP. Od 1.1.2019 bude tedy ČKR zastoupena kromě prorektorky
pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti UK R. Wildové nástupcem J. Ištvánfyové, kterého
Předsednictvo ČKR navrhne.
35. EUA „Universities and Values“ – dotazník EUA k vyplnění ČKR. Brno, 12.9.2018.
Generální tajemnice EUA L. Wilson zaslala 12.9.2018 všem tajemníkům národních Konferencí
rektorů žádost o vyplnění dotazníku (do 12.10.2018), který se týká role hodnot v prostředí
vysokých škol a výzkumu. Dotazník za ČKR vyplní místopředseda ČKR pro vnější záležitosti
J. Hančil a bude tajemnicí ČKR M. Fojtíkovou odeslán žadatelce nejpozději 12.10.2018.
36. Žádost o ukončení členství v ČKR rektora EPI Kunovice O. Kratochvíla.
Kunovice, 18.9.2018. Rektor Evropského polytechnického institutu, s.r.o., O. Kratochvíl zaslal
18.9.2018 Předsednictvu ČKR dopis, kterým sdělil, že ze zdravotních důvodů ukončuje své
členství v ČKR. Předsednictvo ČKR v souladu se Statutem ČKR vzalo tuto skutečnost na
vědomí a znamená to, že od 18.9.2018 má ČKR o jednoho člena méně.
37. Jednání předsedy ČKR s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy a s ministryní financí
o rozpočtu vysokých škol ČR 2019. Praha, 18.9.2018. Předseda ČKR T. Zima vedl v Praze
18.9.2018 jednání s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy R. Plagou a s mnistryní financí
A. Schillerovou. Výsledkem jednání bylo, že rozpočet vysokých škol ČR bude oproti roku 2018
navýšen o 2 mld. Kč.
38. 6. zasedání Předsednictva Rady vysokých škol. Praha, 20.9.2018. 6. zasedání Předsednictva
RVŠ, které se konalo 20.9.2018 v Praze, se za ČKR zúčastnil místopředseda ČKR pro vnější
záležitosti J. Hančil. Předseda ČKR T. Zima se musel z důvodu zahraniční pracovní cesty
omluvit.
39. Kvalifikační standardy k povolání všeobecná zdravotní sestra a zdravotnický záchranář.
Praha, 21.9.2018. Předseda ČKR T. Zima obdržel 21.9.2018 z MŠMT dva dokumenty nazvané
„Kvalifikační standard přípravy na výkon zdravotnického povolání všeobecná sestra“ a
„Kvalifikační standard přípravy na výkon zdravotnického povolání zdravotnický záchranář“
k připomínkám ČKR. Z pověření předsedy ČKR zaslala tajemnice ČKR M. Fojtíková 23.9.2018
dané dokumenty všem členům ČKR k připomínkám do 5.10.2018.
40. Společné prohlášení ČKR a SRK k 100. založení výročí ČSR. Brno, 24.9.2018. Tajemnice
SRK M. Čikešová zaslala 24.9.2018 tajemnici ČKR M. Fojtíkové návrh společného prohlášení
obou organizací k 100. výročí založení ČSR. Z pověření předsedy ČKR T. Zimy poskytla
tajemnice ČKR 25.9.2018 českou verzi textu, vyhotovenou péčí Kanceláře ČKR, všem členům
ČKR k připomínkám do 1.10.2018.
41. Kvalifikační standardy k povolání optometrista a ortoptista. Praha, 24.9.2018. Předseda
ČKR T. Zima obdržel 24.9.2018 od ředitelky Odboru vysokých škol MŠMT K. Gondkové dva
dokumenty nazvané „Kvalifikační standard přípravy na výkon zdravotnického povolání
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optometrista“ a „Kvalifikační standard přípravy na výkon zdravotnického povolání ortoptista“
k připomínkám ČKR. Z pověření předsedy ČKR zaslala tajemnice ČKR M. Fojtíková 25.9.2018
dané dokumenty všem členům ČKR k připomínkám do 8.10.2018.
42. Předání Ceny předsedkyně Grantové agentury ČR. Praha, 26.9.2018. Předsedkyně Grantové
agentury ČR (GA ČR) A. Valkárová zaslala 18.6.2018 předsedovi ČKR T. Zimovi dopis
s pozváním na Předání Ceny předsedkyně GA ČR, které se konalo 26.9.2018 v Praze. Předseda
ČKR se z neodkladných pracovních důvodů musel omluvit, ČKR na uvedené akci zastupoval
místopředseda ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální K. Melzoch.
43. 10. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR.
Praha, 26.9.2018. 10. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR
se měla konat 26.9.2018 v Praze v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Pozvánka na schůzi
byla 13.9.2018 dána k dispozici všem členům ČKR, kteří se mohli zúčastnit podle vlastního
uvážení. Dne 21.9.2018 byla schůze oficiálně zrušena.
44. Výsledek jednání Komise ČKR pro hodnocení výzkumu na VŠ podle Metodiky 17+.
Praha, 26.9.2018. Komise ČKR pro hodnocení výzkumu na VŠ ve spolupráci s prvním
místopředsedou RVVI P. Dvořákem a náměstkem ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro
vysoké školství, vědu a výzkum P. Dolečkem poskytla prostřednictvím tajemnice ČKR
M. Fojtíkové všem členům ČKR aktuální verzi návrhu věcného dopracování Modulů 3-5 podle
Metodiky 17+.
45. Kvalifikační standardy k povoláním ergoterapeut, fyzioterapeut, radiologický asistent,
ortotik-protetik a dentální hygienistka. Praha, 26.9.2018. Předseda ČKR T. Zima obdržel
26.9.2018 od ředitelky Odboru vysokých škol MŠMT K. Gondkové pět dokumentů nazvaných
„Kvalifikační standard přípravy na výkon zdravotnického povolání ergoterapeut“, „Kvalifikační
standard přípravy na výkon zdravotnického povolání fyzioterapeut“, „Kvalifikační standard
přípravy na výkon zdravotnického povolání radiologický asistent“, „Kvalifikační standard
přípravy na výkon zdravotnického povolání ortotik-protetik“ a „Kvalifikační standard přípravy
na výkon zdravotnického povolání dentální hygienistka“ k připomínkám ČKR. Z pověření
předsedy ČKR zaslala tajemnice ČKR M. Fojtíková 30.9.2018 dané dokumenty všem členům
ČKR k připomínkám do 12.10.2018.
46. Personální obsazení Kanceláře ČKR. Brno, 1.10.2018. Po čtyřkolovém výběrovém řízení
ČKR na místo asistentky/asistenta Kanceláře ČKR byly vybrány 2 uchazečky z celkových 37.
MgA. Petra Bruzlová zahájila svoji pracovní činnost 1.8.2018 a Mgr. Eva Kalandříková
1.9.2018, resp. 3.9.2018. Asistentka Kanceláře ČKR Mgr. Anna Příhodová, jež v Kanceláři
ČKR pracovala od 1.4.2015, ukončila vzhledem ke svému odchodu na mateřskou a následnou
rodičovskou dovolenou svoji pracovní činnost 27.9.2018.
47. Změny v členství v České konferenci rektorů. Brno, 1.10.2018. Od 146. zasedání Pléna ČKR
došlo k většímu počtu změn v členství ČKR. O členství v ČKR požádala nástupkyně
V. Smejkala ve funkci rektora MVŠO od 1.7.2018 J. Zimmermannová. O jejím přijetí rozhodne
Předsednictvo ČKR 4.10.2018 se zpětnou platností. O nové členství v ČKR požádali rektor
UNYP A. Antonopoulos a rektorka VŠSS Z. Machová. O vyhovění jejich žádostem bude
hlasovat Plénum ČKR 5.10.2018. Aktuálně má ČKR o dva členy méně – 31.8.2018 skončilo
členství v ČKR zástupce VŠERS O. Pekárka, jehož nástupce v rektorské funkci neprojevil
o členství v ČKR zájem, 18.9.2018 oznámil ukončení členství v ČKR ze zdravotních důvodů
rektor EPI O. Kratochvíl. Dokument s přehledem změn v členství ČKR poskytla tajemnice ČKR
M. Fojtíková všem členům ČKR 2.10.2018.
48. 155. zasedání Předsednictva ČKR. Olomouc, 4.10.2018. Zasedání se konalo v Olomouci péčí
Univerzity Palackého v Olomouci s tímto programem: (1) Informace předsedy ČKR.
(2) Informace místopředsedů ČKR. (3) Příprava Slavnostního zahájení akademického roku
2018/2019 vysokých škol ČR (Olomouc, UP, 4.10.2018). (4) Příprava 147. zasedání Pléna ČKR
(Olomouc, UP, 4.-5.10.2018). (5) Žádosti o členství v ČKR. (6) Návrh na nominaci nového
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zástupce ČKR (od 1.1.2019) do odborného grémia Fondu vzdělávací politiky MŠMT.
(7) Různé
49. Setkání Předsednictva ČKR s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy.
Olomouc, 4.10.2018. Před Slavnostním zahájením akademického roku 2018/2019 vysokých
škol ČR došlo k půlhodinovému setkání Předsednictva ČKR s ministrem školství, mládeže a
tělovýchovy R. Plagou. Na setkání se probíraly aktuální problémy vysokých škol ČR.
50. Slavnostní zahájení akademického roku 2018/2019 vysokých škol ČR. Olomouc, 4.10.2018.
Hostitelská vysoká škol Univerzita Palackého v Olomouci, rektor-hostitel J. Miller. Účast
potvrdilo 37 členů ČKR a 34 emeritních rektorů.
51. 147. zasedání Pléna ČKR. Olomouc, 4.-5.10.2018. Zasedání se konalo v Olomouci péčí
Univerzity Palackého v Olomouci (UP) ve Velké aule Filozofické fakulty UP a v hotelu Flora
s tímto programem: (1) Diskuse s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy o aktuální
problematice vysokého školství, vědy a výzkumu v ČR. (2) Společenské setkání s emeritními
rektory. (3) Paralelní zasedání Komor ČKR. (4) Diskuse s náměstky ministra školství, mládeže a
tělovýchovy o problémech vysokých škol, zaměřená na financování a operační programy.
(5) Představení programu Digitální Česko a návrh formy spolupráce s vysokými školami
k dosažení jeho cíle s vládním zmocněncem pro IT a digitalizaci a s členkou Rady vlády pro
informační společnost. (6) Informace o Univerzitě Palackého v Olomouci. (7) Zprávy předsedy,
místopředsedů a tajemnice ČKR; zprávy předsedů Komor ČKR. (8) Hlasování o členství v ČKR
nových žadatelů. (9) K hodnocení výzkumných organizací 2017+. (10) Různé. (11) Usnesení
147. Pléna ČKR. (12) Tisková konference.
52. Zasedání Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR. Olomouc, 5.10.2018. Zasedání
se konalo v Olomouci péčí Univerzity Palackého v Olomouci s tímto programem: (1) Informace
z jednání Předsednictva ČKR. (2) Volba předsedy Komory rektorů soukromých vysokých škol
ČKR. (3) Různé.
53. Zasedání Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR. Olomouc, 5.10.2018.
Zasedání se konalo v Olomouci péčí Univerzity Palackého v Olomouci s tímto programem:
(1) Informace předsedy Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR.
(2) K financování vysokých škol ČR – informace o vývoji od posledního zasedání Pléna ČKR.
(3) K hodnocení výsledků výzkumu (Metodika 17+) – informace o vývoji od posledního
zasedání Pléna ČKR. (4) Příprava na diskusi s náměstky ministra školství, mládeže a
tělovýchovy. (5) Příprava na diskusi o programu Digitální Česko a o možné spolupráci
s vysokými školami s vládním zmocněncem pro IT a digitalizaci a s členkou Rady vlády pro
informační společnost. (6) Různé.
Plánované akce:
54. Jednání pracovní skupiny k novelizaci zákona č. 130/2002 Sb. Praha, 8.10.2018.
Jednání pracovní skupiny k novelizaci zákona č. 130/2002 Sb., které se bude konat 8.10.2018
v Praze, se za ČKR zúčastní místopředseda ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální
K. Melzoch. Zastoupí předsedu ČKR T. Zimu a místopředsedu ČKR pro oblast tvůrčích činností
J. Latu, zástupce ČKR v této pracovní skupině, kteří se nemohou jednání zúčastnit. Podkladové
materiály pro jednání poskytl Úřad Vlády ČR všem členům pracovní skupiny 2.10.2018.
55. Zasedání Pracovní skupiny EUA „Research Policy“. Brusel, 12.10.2018. Ředitelka EUA pro
výzkum a inovace L. Borrell-Damián 10.7.2018 zaslala základní informace o termínu a místu
konání zasedání Pracovní skupiny EUA „Research Policy“ všem členům uvedené Pracovní
skupiny. Za ČKR je členem této pracovní skupiny od 1.1.2018 místopředseda ČKR pro oblast
tvůrčích činností J. Lata, který účast na uvedeném zasedání potvrdil.
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56. Setkání s generálním ředitelem pro výzkum a inovace Evropské komise Jeanem-Ericem
Paquetem. Dolní Břežany, 25.10.2018. Dne 2.10.2018 zaslal náměstek ministra školství,
mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství, vědu a výzkum P. Doleček předsedovi ČKR
T. Zimovi žádost o vyslání zástupců ČKR na setkání s generálním ředitelem pro výzkum a
inovace Evropské komise Jeanem-Ericem Paquetem, které se uskuteční 25.10.2018 v Dolních
Břežanech. Z pověření předsedy ČKR rozeslala tajemnice ČKR M. Fojtíková 3.10.2018 všem
rektorům, členům ČKR, žádost o nominaci jejich zástupců z řad prorektorů do 5.10.2018.
Vzhledem k tomu, že souběžně bude probíhat slavnostní shromáždění k 100. výročí založení
ČSR v Praze na půdě UK v Karolinu, předpokládá se osobní účast rektorů na tomto
shromáždění.
57. Zasedání Rady Evropské univerzitní asociace (EUA). Brusel, 26.10.2018. Zasedání Rady
EUA předchází 25.10.2018 zasedání Výkonného výboru EUA (EUA Board), kterého se zúčastní
rektorka H. Machková, členka tohoto výboru, a zasedání tajemníků národních Konferencí
rektorů, kterého se zúčastní tajemnice ČKR M. Fojtíková. Zasedání Rady EUA se kromě stálého
zástupce ČKR M. Beka, místopředsedy ČKR pro oblast vzdělávání, zúčastní
H. Machková a M. Fojtíková.
58. 148. zasedání Pléna ČKR. Praha, 6.12.2018. Hostitelská vysoká škola Akademie múzických
umění v Praze, rektor-hostitel J. Hančil.
59. Workshop „Universities for Enlightenment“. Vídeň, 12.-13.12.2018. Předsedkyně Rakouské
konference rektorů E. Blimlinger zaslala 11.9.2018 předsedovi ČKR T. Zimovi pozvánku na
workshop „Universities for Enlightenment“, který se koná 12.-13.12.2018 ve Vídni. Předseda
ČKR se z pracovních důvodů musel omluvit, workshopu se za ČKR zúčastní místopředseda
ČKR pro vnější záležitosti J. Hančil a tajemnice ČKR M. Fojtíková.
V Brně dne 5. října 2018
Zpracovala: M. Fojtíková, tajemnice ČKR, za pomoci asistentek Kanceláře ČKR
Schválil: T. Zima, předseda ČKR
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