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148. ZASEDÁNÍ PLÉNA ČESKÉ KONFERENCE REKTORŮ  

Praha, 6.12.2018  
________________________________________________________________________________________ 

 

Zpráva předsedy České konference rektorů 
 

01. 147. zasedání Pléna ČKR. Olomouc, 4.-5.10.2018. Hostitelská vysoká škola Univerzita 

Palackého v Olomouci; rektor-hostitel J. Miller. 

02. Jednání pracovní skupiny k novelizaci zákona č. 130/2002 Sb. Praha, 8.10.2018. Z jednání 

pracovní skupiny k novelizaci zákona č. 130/2002 Sb., které se konalo 8.10.2018 v Praze, 

poskytl Úřad Vlády ČR 15.11.2018 všem členům pracovní skupiny zápis k připomínkám do 

19.11.2018. Finální podobu zápisu obdrželi členové pracovní skupiny 23.11.2018. 

03. Kvalifikační standardy k povolání všeobecná zdravotní sestra a zdravotnický záchranář. 

Brno, 9.10.2018. Z pověření předsedy ČKR T. Zimy zaslala tajemnice ČKR M. Fojtíková 

9.10.2018 ředitelce Odboru vysokých škol MŠMT K. Gondkové a pro informaci všem členům 

ČKR oficiální připomínky členů ČKR k dokumentům „Kvalifikační standard přípravy na výkon 

zdravotnického povolání všeobecná sestra“ a „Kvalifikační standard přípravy na výkon 

zdravotnického povolání zdravotnický záchranář“. Připomínky poskytlo v případě „všeobecná 

sestra“ 7 členů ČKR (MU, VŠZ, JČU, ZČU, UTB, UPa, SU), v případě „zdravotnický 

záchranář“ 4 členové ČKR (MU, JČU, UPa, UP). 

04. Kvalifikační standardy k povolání optometrista a ortoptista. Brno, 10.10.2018. Z pověření 

předsedy ČKR T. Zimy zaslala tajemnice ČKR M. Fojtíková 10.10.2018 ředitelce Odboru 

vysokých škol MŠMT K. Gondkové a pro informaci všem členům ČKR oficiální připomínky 

členů ČKR k dokumentům „Kvalifikační standard přípravy na výkon zdravotnického povolání 

optometrista“ a „Kvalifikační standard přípravy na výkon zdravotnického povolání ortoptista“. 

Připomínky poskytli v případě „optometrista“ 2 členové ČKR (UTB, MU), v případě 

„ortoptista“ 1 člen ČKR (MU). 

05. Dotazník EUA „Universities and Values“. Brno, 11.10.2018. Tajemnice ČKR M. Fojtíková 

odeslala 11.10.2018 žadateli z Evropské univerzitní asociace (EUA) vyplněný dotazník týkající 

se role hodnot v prostředí vysokých škol a výzkumu. Dotazník za ČKR vyplnil místopředseda 

ČKR pro vnější záležitosti J. Hančil. Téhož dne došla do Kanceláře ČKR z EUA děkovná 

odpověď oceňující kvalitně vyplněný dotazník. 

06. Návrh osob do Seznamu hodnotitelů Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství. 

Brno, 12.10.2018. Na žádost předsedy Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství 

(NAÚ) S. Labíka rozeslala tajemnice ČKR M. Fojtíková 12.10.2018 všem členům ČKR 

informaci o zveřejnění výzvy k předkládání návrhů na zařazení osob do Seznamu hodnotitelů 

NAÚ na webových stránkách NAÚ, platné do 31.10.2018. 

07. Členství v ČKR rektorů University of New York in Prague, s.r.o., a Vysoké školy sociálně 

správní, z.ú. – dopisy předsedy ČKR. Praha, 12.10.2018. Předseda ČKR T. Zima zaslal 

dopisy 2 rektorům (A. Antonopoulos, University of New York in Prague, s.r.o.; Z. Machová, 

Vysoká škola sociálně správní, z.ú.) se sdělením, že Plénum ČKR rozhodlo na svém  

147. zasedání 5. října 2018 v Olomouci o jejich případném přijetí za členy ČKR negativně. Pro 

přijetí se nevyslovil dostatečný počet hlasujících členů ČKR (zapotřebí bylo minimálně  

19 hlasů, a výsledkem tajného hlasování bylo v obou případech pouze 8 hlasů).  

08. Členství v ČKR rektorky Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. – dopis předsedy ČKR. 

Praha, 12.10.2018. Předseda ČKR T. Zima zaslal rektorce Moravské vysoké školy Olomouc, 

o.p.s., J. Zimmermannové dopis se sdělením, že se z rozhodnutí Předsednictva ČKR stala 

http://crc.muni.cz/materialy/media/4488849/kvalifikacni-standardy-aovz-a-opopvz-k-pripominkam-ckr.rar
http://crc.muni.cz/materialy/media/4488849/kvalifikacni-standardy-aovz-a-opopvz-k-pripominkam-ckr.rar
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s účinností od 1.7.2018 členkou ČKR. Zpětnou platnost členství v ČKR, o níž bylo rozhodnuto, 

zdůvodnil užitečností kontinuity členství rektora dané vysoké školy v ČKR. 

09. Workshop „Universities for Enlightenment“ – návrh společného stanoviska.  

Vídeň, 12.10.2018. Generální tajemnice Rakouské univerzitní konference (UNIKO) E. Fiorioli 

zaslala 12.10.2018 tajemnici ČKR M. Fojtíkové návrh společného stanoviska Konferencí 

rektorů některých evropských zemí, jejichž zástupci se zúčastní workshopu „Universities for 

Enlightenment“, k posouzení. Předseda ČKR T. Zima a místopředseda ČKR pro vnější 

záležitosti J. Hančil vyslovili se zněním návrhu společného stanoviska svůj souhlas. Tajemnice 

ČKR toto souhlasné vyjádření poskytla generální tajemnici UNIKO obratem. 12.11.2018 zaslala 

tajemnice UNIKO tajemnici ČKR druhý návrh společného stanoviska – po připomínkách 

Konferencí rektorů, které byly osloveny – k posouzení. Po souhlasném vyjádření předsedy ČKR 

a místopředsedy ČKR pro vnější záležitosti zaslala souhlasné vyjádření ČKR tajemnice ČKR 

tajemnici UNIKO. Konečnou verzi stanoviska, na níž se shodnou všechny strany, podepíší ve 

Vídni na závěr workshopu představitelé zúčastněných Konferencí rektorů. 

10. Kvalifikační standardy k povoláním ergoterapeut, fyzioterapeut, radiologický asistent, 

ortotik-protetik a dentální hygienistka. Brno, 15.10.2018. Z pověření předsedy ČKR T. Zimy 

zaslala tajemnice ČKR M. Fojtíková 15.10.2018 ředitelce Odboru vysokých škol MŠMT  

K. Gondkové a pro informaci všem členům ČKR oficiální připomínky členů ČKR  

k dokumentům „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“ a „Kvalifikační standard přípravy na výkon zdravotnického povolání ortotik-protetik“. 

Připomínky poskytli v případě „ergoterapeut“ 3 členové ČKR (ZČU, MU, UP), v případě 

„fyzioterapeut“ 3 členové ČKR (ZČU, MU, UP), v případě „radiologický asistent“ 2 členové 

ČKR (ZČU, MU) a v případě „ortotik-protetik“ 1 člen ČKR (ZČU). K návrhu kvalifikačních 

standardů na výkon zdravotnického povolání dentální hygienistka ČKR žádné připomínky 

neuplatnila. 

11. Nové mezinárodní výzvy Technologické agentury ČR. Brno, 17.10.2018. Na základě zprávy 

z Technologické agentury ČR (TA ČR) došlé 17.10.2018 poskytla tajemnice ČKR M. Fojtíková 

téhož dne všem členům ČKR k eventuálnímu využití informaci o nových mezinárodních 

cofundových výzvách zveřejněných na webových stránkách TA ČR. 

12. Výjezdní zasedání Rady Národního akreditačního úřadu. Janské Lázně, 17.-18.10.2018. 

Předseda Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství (NAÚ) S. Labík zaslal 3.10.2018 

předsedovi ČKR T. Zimovi pozvánku na výjezdní zasedání Rady NAÚ, které se konalo 

v Janských Lázních 17.-18.10.2018. Předseda ČKR se z neodkladných pracovních důvodů 

musel ze zasedání omluvit, ČKR na zasedání zastupoval místopředseda ČKR pro záležitosti 

ekonomické a sociální K. Melzoch.  

13. 7. zasedání Předsednictva Rady vysokých škol. Praha, 18.10.2018. 7. zasedání Předsednictva 

RVŠ, které se konalo 18.10.2018 v Praze, se za ČKR zúčastnil místopředseda ČKR pro vnější 

záležitosti J. Hančil. Předseda ČKR T. Zima se musel z neodkladných pracovních důvodů 

omluvit. 

14. Výroční zpráva Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o stavu a rozvoji vzdělávání 

v ČR v roce 2017. Brno, 18.10.2018. 18.10.2018 obdržela Kancelář ČKR klasickou poštou 

zásilku z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) s průvodním dopisem, 

podepsaným ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, na jejímž základě informovala 

http://crc.muni.cz/materialy/media/4488849/kvalifikacni-standardy-aovz-a-opopvz-k-pripominkam-ckr.rar
http://crc.muni.cz/materialy/media/4488849/kvalifikacni-standardy-aovz-a-opopvz-k-pripominkam-ckr.rar
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tajemnice ČKR M. Fojtíková téhož dne všechny členy ČKR o uveřejnění Výroční zprávy  

o stavu a rozvoji vzdělávání v ČR v roce 2017 na webových stránkách MŠMT. 

15. Zasedání generálních ředitelů pro vysoké školství. Vídeň, 18.-19.10.2018. Z pověření 

předsedy ČKR T. Zimy informovala tajemnice ČKR M. Fojtíková 11.10.2018 rakouské 

Ministerstvo školství, vědy a výzkumu o změně zástupce ČKR na zasedání generálních ředitelů 

pro vysoké školství, které se konalo 18.-19.10.2018 ve Vídni. Za ČKR se zasedání zúčastnil  

rektor UTB P. Sáha, někdejší předseda ČKR. Místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností 

J. Lata, jehož účast byla ohlášena původně, se musel z neodkladných pracovních důvodů 

omluvit. 

16. Publikace Evropské univerzitní asociace Trends 2018 on learning and teaching in the 

European Higher Education Area. Brno, 19.10.2018. 19.10.2018 obdržela tajemnice ČKR  

M. Fojtíková zprávu z Evropské univerzitní asociace (EUA) upozorňující kromě jiného na nově 

zveřejněnou publikaci „Trends 2018 on learning and teaching in the European Higher Education 

Area“. Publikace zahrnuje i data poskytnutá 9 vysokými školami ČR, které vyplnily dotazník, 

jenž EUA s žádostí o vyplnění dříve rozeslala. Téhož dne přeposlala tajemnice ČKR zprávu 

s odkazem na publikaci k eventuálnímu využití všem členům ČKR. 

17. Odborné grémium Fondu vzdělávací politiky MŠMT – nominace nového zástupce ČKR. 

Brno, 19.10.2018. Z pověření předsedy ČKR T. Zimy odeslala tajemnice ČKR M. Fojtíková 

19.10.2018 náměstku ministra školství, mládeže a tělovýchovy P. Dolečkovi zprávu s nominací 

nového zástupce ČKR v Odborném grémiu Fondu vzdělávací politiky, kterým se stal prorektor 

pro vědu a výzkum VŠE P. Musílek. Ten tak od 1.1.2019 nahradí hlavní ekonomku VŠE  

J. Ištvánfyovou, která se rozhodla členství v odborném grémiu k 31.12.2018 ukončit, a stane se 

vedle prorektorky pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti UK R. Wildové druhým zástupcem 

ČKR v tomto grémiu.  

18. Vládní program digitalizace ČR – materiály poskytnuté vládním zmocněncem pro IT a 

digitalizaci. Brno, 22.10.2018. Z pověření předsedy ČKR T. Zimy požádala tajemnice ČKR  

M. Fojtíková členku Rady vlády pro informační společnost K. Černou o zaslání materiálů 

k vládnímu programu digitalizace ČR, které byly prezentovány v rámci společného vystoupení 

vládního zmocněnce pro IT a digitalizaci V. Dzurilly a K. Černé na 147. zasedání Pléna ČKR 

5.10.2018 v Olomouci. Tajemnice ČKR požadované materiály obdržela 22.10.2018 a obratem je 

poskytla všem členům ČKR k eventuálnímu využití. 

19. Společné prohlášení ČKR a Slovenské rektorské konference k 100. výročí založení ČSR. 

Praha, 25.10.2018. Předseda ČKR T. Zima a prezident SRK M. Šmid podepsali 25.10.2018 na 

půdě UK v Karolinu u příležitosti slavnostního shromáždění k 100. výročí založení 

Československé republiky společné prohlášení ČKR a SRK, které obě strany jednomyslně 

schválily na svých plenárních zasedáních. 

20. Zasedání Rady Evropské univerzitní asociace (EUA Council). Brusel, 26.10.2018. Ze 

zasedání Rady EUA, které se konalo v Bruselu 26.10.2018, se jak stálý zástupce ČKR v Radě 

EUA M. Bek, tak členka Výkonného výboru EUA (EUA Board) H. Machková omluvili. 

Zasedání se za ČKR zúčastnila tajemnice ČKR M. Fojtíková, stejně jako zasedání tajemníků 

národních Konferencí rektorů, které jsou řádnými kolektivními členy EUA, jež zasedání Rady 

EUA 25.10.2018 předcházelo. 

21. Výbory Ministerstva zemědělství – nominace ČKR. Brno, 29.10.2018. Na žádost ministra 

zemědělství M. Tomana zaslal předseda ČKR T. Zima nominaci ČKR do dvou výborů 

Ministerstva zemědělství namísto dosavadního řádného člena obou výborů J. Balíka, emeritního 

rektora ČZU, který nemá zájem ve svém členství nadále pokračovat. Do Monitorovacího výboru 
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programu rozvoje venkova ČR pro období 2014-2020 byl nominován V. Adam, prorektor pro 

tvůrčí činnost MENDELU, do Koordinačního výboru Celostátní sítě pro venkov pro období 

2014-2020 V. Hejnák, prorektor pro rozvoj ČZU. 

22. Kulatý stůl o investičních potřebách ekonomiky ČR se zástupci Evropské komise.  

Praha, 7.11.2018. 18.10.2018 obdržel předseda ČKR T. Zima zprávu ze Zastoupení Evropské 

komise v ČR s pozvánkou k diskusi u kulatého stolu o investičních potřebách ekonomiky ČR, 

který se uskutečnil v rámci návštěvy zástupců Evropské komise za účelem získání vstupů pro 

tzv. Zprávu o České republice v Praze dne 7.11.2018. Předseda ČKR se z neodkladných 

pracovních důvodů nemohl akce zúčastnit a musel se omluvit. 

23. 12. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR.  

Praha, 7.-8.11.2018. 12. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu  

PS PČR se konala ve dnech 7.-8.11.2018 v Praze v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. 

Pozvánka na schůzi byla 31.10.2018 dána k dispozici všem členům ČKR, kteří se mohli 

zúčastnit podle vlastního uvážení. 

24. 100. výročí založení Svobodného státu Bavorsko – výstava „Od analogu k digitálu – 

Svobodný stát v mapách“. Praha, 8.11.2018. Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České 

republice zaslalo předsedovi ČKR T. Zimovi dne 17.10.2018 pozvánku na zahajovací výstavu 

„Od analogu k digitálu – Svobodný stát v mapách“. Výstava se konala u příležitosti 100. výročí 

založení Svobodného státu Bavorsko. Předseda ČKR se však musel z neodkladných pracovních 

důvodů omluvit. 

25. Kalendář ČKR 2020 – návrh k projednání Plénem ČKR. Brno, 12.11.2018. Z pověření 

předsedy ČKR T. Zimy zaslala tajemnice ČKR M. Fojtíková všem členům ČKR jako 

podkladový materiál pro 148. zasedání Pléna ČKR návrh Kalendáře ČKR na rok 2020. 

26. Slavnostní shromáždění u příležitosti 25. výročí vzniku Asociace ředitelů gymnázií ČR. 

Praha, 15.11.2018. Předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií ČR (AŘG ČR) R. Schejbalová 

požádala 24.9.2018 předsedu ČKR T. Zimu o účast a o krátký příspěvek na slavnostním 

shromáždění u příležitosti 25. výročí vzniku AŘG ČR. Předseda ČKR se musel z neodkladných 

pracovních důvodů omluvit, na akci ho zastupovala místopředsedkyně ČKR pro záležitosti 

legislativní a organizační J. Němcová.  

27. 3. zasedání Sněmu Rady vysokých škol. Praha, 15.11.2018. Zasedání Sněmu RVŠ, které se 

konalo 15.11.2018 v Praze, se za ČKR zúčastnila místopředsedkyně ČKR pro záležitosti 

legislativní a organizační J. Němcová. Předseda ČKR T. Zima se musel z neodkladných 

pracovních důvodů omluvit. 

28. Rada vlády pro informační společnost – nominace zástupce ČKR za akademický sektor. 

Praha, 21.11.2018. Předseda ČKR T. Zima obdržel od vládního zmocněnce pro informační 

technologie a digitalizaci V. Dzurilly žádost o jmenování zástupce ČKR za akademický sektor 

do Rady vlády pro informační společnost. Předseda ČKR po konzultaci s místopředsedy ČKR 

rozhodl o nominaci rektora ČVUT V. Petráčka. Nominaci zástupce ČKR jménem předsedy 

ČKR odeslala tajemnice ČKR M. Fojtíková žadateli 21.11.2018. 

29. Výjezdní zasedání Grantové agentury ČR. Březnice, 26.-27.11.2018. 31.8.2018 obdržel 

předseda ČKR T. Zima od předsedkyně Grantové agentury ČR (GA ČR) A. Valkárové pozvání 

na výjezdní zasedání GA ČR. Předseda ČKR se zasedání, které se uskutečnilo ve dnech  

26.-27.11.2018 v Březnici, nemohl zúčastnit a musel se omluvit. Zasedání se za ČKR zúčastnil 

místopředseda pro oblast tvůrčích činností J. Lata. 

30. Návrh osob do Seznamu hodnotitelů Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství. 

Praha, 27.11.2018. Předseda ČKR T. Zima obdržel 27.11.2018 z Národního akreditačního úřadu 

pro vysoké školství (NAÚ) návrh osob do Seznamu hodnotitelů NAÚ k připomínkám ČKR. 
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Téhož dne přeposlala tajemnice ČKR M. Fojtíková zásilku z pověření předsedy ČKR členům 

Předsednictva ČKR k vyjádření do 3.12.2018. 4.12.2018 zaslala tajemnice ČKR z pověření 

předsedy ČKR NAÚ a pro informaci také všem členům ČKR zprávu se sdělením, že ČKR 

k předloženému návrhu nemá žádné připomínky.  

31. Dohoda ČKR a MU o pravidlech hospodaření v roce 2019. Brno, 30.11.2018. Vzhledem 

k tomu, že Masarykova univerzita (MU) je hostitelskou vysokou školou Kanceláře ČKR, 

podepsali v souladu s platným Statutem ČKR 30.11.2018, obdobně jako v minulých letech, 

Dohodu ČKR a MU o hospodaření ČKR v roce 2019 relevantní zástupci obou institucí – za 

ČKR místopředsedkyně ČKR pro záležitosti legislativní a organizační J. Němcová, za MU 

rektor MU M. Bek.   

32. Jednání tripartity k indikativnímu škálování výzkumných organizací podle Metodiky 

2017+. Praha, 30.11.2018. 22.11.2018 obdržela tajemnice ČKR M. Fojtíková žádost zástupkyně 

Oddělení hodnocení výzkumných organizací Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace Úřadu 

vlády ČR M. Avakian o potvrzení účasti zástupce ČKR na jednání s Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy, jehož výstupem mělo být indikativní škálování výzkumných organizací 

podle postupu předepsaného Metodikou 2017+. Jednání proběhlo v Praze 30.11.2018. 

23.11.2018 potvrdila tajemnice ČKR jménem předsedy ČKR účast těchto 2 zástupců ČKR: 

místopředseda ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální K. Melzoch a prorektor pro vědeckou 

činnost UK J. Konvalinka. Výstupní materiál z jednání – tabulku s návrhem indikativního 

škálování s legendou – rozeslala tajemnice ČKR z pověření místopředsedy ČKR pro záležitosti 

ekonomické a sociální 5.12.2018 všem členům Komory A ČKR a dalším rektorům, jejichž VŠ 

jsou v tabulce uvedeny. 

33. Spuštění nového webu ČKR. Brno, 30.11.2018. Tajemnice ČKR M. Fojtíková informovala 

30.11.2018 všechny členy ČKR o spuštění nového webu ČKR, v pořadí třetího od založení 

ČKR 28.1.1993, v roce 25. výročí založení ČKR. Nový web je obsahově identický  

s dosavadním webem ČKR, nachází se na stejné internetové adrese (http://crc.muni.cz) a péčí 

Kanceláře ČKR bude veden v češtině a angličtině, jak tomu bylo již od spuštění prvního webu 

ČKR v roce 2002 (druhý byl v provozu od roku 2010). Tajemnice ČKR vyslovila poděkování za 

zásluhu na vzniku nového webu týmu Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity 

pracujícímu pod vedením J. Kohoutkové jmenovitě P. Budíkovi, L. Olšákovi a I. Burdové, jakož 

i osazenstvu Kanceláře ČKR vedené tajemnicí ČKR, jmenovitě A. Příhodové, od 1.10.2018 na 

mateřské dovolené, P. Bruzlové a E. Kalandříkové.  

34. Zasedání Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol.  

Praha, 5.12.2018. Vedoucí Oddělení podpory vysokých škol MŠMT P. Valášek zaslal 2.11.2018 

jménem náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství, vědu a výzkum 

P. Dolečka všem členům Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol 

pozvánku na jednání, které se konalo 5.12.2018 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. 7.12.2018 byla z MŠMT členům komise zaslána prezentace, 12.12.2018 pak zápis 

ze zasedání včetně prezenční listiny. Všechny materiály tajemnice ČKR obratem poskytla pro 

informaci členům Komory A ČKR. 

35. Návrh budoucí změny v zápisech ze zasedání Rady Národního akreditačního úřadu pro 

vysoké školství (NAÚ). Praha, 6.12.2018. Z pověření předsedy ČKR T. Zimy zaslala tajemnice 

ČKR M. Fojtíková 7.12.2018 všem členům ČKR návrh budoucí změny v zápisech ze zasedání 

Rady NAÚ, který s přáním, aby byl dán k dispozici pro informaci všem členům ČKR, poskytl 

předsedovi ČKR 6.12.2018 předseda NAÚ S. Labík. 

http://crc.muni.cz/
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36. 156. zasedání Předsednictva ČKR. Praha, 6.12.2018. Zasedání se konalo v Praze péčí 

Akademie múzických umění v Praze s tímto programem: (1) Informace předsedy 

a místopředsedů ČKR. (2) Příprava 148. zasedání Pléna ČKR (Praha, 6.12.2018). (3) Příprava 

na workshop „Universities for Enlightenment“ pořádaný Rakouskou konferencí rektorů (Vídeň, 

12.-13.12.2018), jehož se za ČKR zúčastní místopředseda ČKR pro vnější záležitosti 

a tajemnice ČKR. (4) Různé. 

37. Zasedání Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR. Praha, 6.12.2018. 

Zasedání se konalo v Praze péčí Akademie múzických umění v Praze s tímto programem:  

(1) Informace předsedy Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR. (2) Příprava 

na diskusi s předsedkyní Grantové agentury ČR a s předsedou Technologické agentury ČR 

k problematice základního a aplikovaného výzkumu na vysokých školách ČR. (3) Příprava na 

diskusi s náměstky ministra školství, mládeže a tělovýchovy k aktuální problematice vysokého 

školství ČR. (4) Příprava na diskusi k hodnocení výzkumných organizací. (5) Různé. 

38. Zasedání Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR. Praha, 6.12.2018. Zasedání se 

konalo v Praze péčí Akademie múzických umění v Praze s tímto programem: (1) Informace 

předsedkyně Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR. (2) Jednání s předsednictvem 

Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství. (3) Příprava na 148. zasedání Pléna ČKR 

(Praha, 6.12.2018). (3) Různé. 

39. 148. zasedání Pléna ČKR. Praha, 6.12.2018. Zasedání se konalo v Praze péčí Akademie 

múzických umění v Praze s tímto programem: (1) Paralelní zasedání Komor ČKR.  

(2) Informace o Akademii múzických umění v Praze. (3) Zprávy předsedy, místopředsedů 

a tajemnice ČKR; zprávy předsedů Komor ČKR. (4) Základní a aplikovaný výzkum na 

vysokých školách ČR – diskuse s předsedkyní Grantové agentury ČR a s předsedou 

Technologické agentury ČR. (5) Aktuální problematika vysokého školství ČR – diskuse 

s náměstky ministra školství, mládeže a tělovýchovy. (6) Tisková konference. (7) Hodnocení 

výzkumných organizací – diskuse s náměstkem ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro 

vysoké školství, vědu a výzkum a s členem Komise ČKR pro hodnocení výzkumu na vysokých 

školách. (8) Různé. (9) Usnesení 148. zasedání Pléna ČKR. 

 

Plánované akce: 

 

40. Konference „Perspectives of Czech Science 2018“. České Budějovice, 7.12.2018. Na přání 

rektora JU T. Machuly zaslala tajemnice ČKR M. Fojtíková 21.11.2018 pozvánku na konferenci 

„Perspectives of Czech Science 2018“ a poskytla potřebné doprovodné informace k této akci 

všem členům ČKR. Z pověření předsedy ČKR T. Zimy informovala navíc tajemnice ČKR 

pořadatele konference, že ČKR budou zastupovat rektor UPa J. Málek a prorektor pro vědu a 

výzkum VŠCHT P. Kotrba.  

41. 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. Pozvánka 

byla určena předsedovi ČKR, jím určeným místopředsedům ČKR a tajemnici ČKR. Předseda 

ČKR se musel z neodkladných pracovních důvodů omluvit, workshopu se za ČKR zúčastní 

místopředseda ČKR pro vnější záležitosti J. Hančil a tajemnice ČKR M. Fojtíková.  

42. Zasedání Výkonného výboru Evropské univerzitní asociace (EUA Board).  

Brusel, 24.1.2019. Zasedání se zúčastní rektorka VŠE H. Machková, která byla zvolena členkou 

Výkonného výboru EUA na návrh ČKR pro funkční období duben 2017 až duben 2021.  
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43. Zasedání Rady Evropské univerzitní asociace (EUA Council). Brusel, 25.1.2019. Zasedání 

Rady EUA se zúčastní členka Výkonného výboru EUA H. Machková, stálý zástupce ČKR  

v Radě EUA M. Bek a tajemnice ČKR M. Fojtíková. Zasedání bude 24.1.2019 předcházet 

zasedání tajemníků národních Konferencí rektorů, které jsou řádnými kolektivními členy EUA, 

jehož se za ČKR zúčastní tajemnice ČKR. 

44. Revize hospodaření ČKR 2018. Brno, 7.2.2019. Z rozhodnutí místopředsedkyně ČKR pro 

záležitosti legislativní a organizační J. Němcové se revize hospodaření ČKR za rok 2018 

uskuteční 7. února 2019 v Brně v Kanceláři ČKR. Revizory účtů se po projednání Plénem ČKR 

s největší pravděpodobností stanou rektor SU P. Tuleja a rektor UO B. Přikryl (oba s návrhem, 

který Plénu ČKR předloží místopředsedkyně pro záležitosti legislativní a organizační, vyslovili 

svůj souhlas).  

45. Výroční konference Vysokoškolského odborového svazu. Praha, 12.2.2019. 4.12.2018 

obdržel předseda ČKR T. Zima pozvánku na Výroční konferenci Vysokoškolského odborového 

svazu (VOS), která se uskuteční 12.2.2019 v Praze. Téhož dne potvrdil předseda ČKR 

sekretariátu VOS svou účast v dopolední části programu. 

46. 149. zasedání Pléna ČKR (Výroční shromáždění ČKR). Brno, 14.2.2019. Hostitelská vysoká 

škola Masarykova univerzita, rektor-hostitel M. Bek.  

 

V Brně dne 6. prosince 2018 

 

Zpracovala: M. Fojtíková, tajemnice ČKR, za pomoci asistentek Kanceláře ČKR 

Schválil: T. Zima, předseda ČKR 

 


