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149. ZASEDÁNÍ PLÉNA ČESKÉ KONFERENCE REKTORŮ  

Brno, 14.2.2019  
________________________________________________________________________________________ 

 

Zpráva předsedy České konference rektorů 
 

01. 148. zasedání Pléna ČKR. Praha, 6.12.2018. Hostitelská vysoká škola Akademie múzických 

umění v Praze; rektor-hostitel J. Hančil. 

02. Kalendář ČKR na rok 2020. Praha, 6.12.2018. Na 148. zasedání Pléna ČKR byl schválen 

Kalendář ČKR na rok 2020. 

03. 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. ČKR na konferenci zastupovali rektor UPa J. Málek a prorektor pro vědu a 

výzkum VŠCHT P. Kotrba.  

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

Praha, 12.12.2018. 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 M. Fojtíková 

obratem poskytla pro informaci všem členům Komory A ČKR. 

05. 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 konal 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 zúčastnil 

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

06. 8. zasedání Předsednictva Rady Vysokých škol. Praha, 13.12.2018. 8. zasedání Předsednictva 

Rady Vysokých škol ve funkčním období 2018-2020 se za ČKR zúčastnil předseda ČKR 

T. Zima. 

07. Vypořádání připomínek k novele zákona o pedagogických pracovnících. Praha, 13.12.2018. 

6.12.2018 došla do Kanceláře ČKR pozvánka z MŠMT na jednání k vypořádání zásadních 

připomínek k novele zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických 

pracovnících a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jež se uskutečnilo 

13.12.2018 v Praze. Z pověření předsedy ČKR T. Zimy dala tajemnice ČKR pozvánku 

11.12.2018 k dispozici členům Předsednictva ČKR, kteří se mohli jednání zúčastnit podle 

vlastního uvážení. 

08. Žádost o členství v ČKR nového rektora Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Zlín, 17.12.2018. 

V. Sedlařík, který se stal od 15.12.2018 novým rektorem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 

zaslal 17.12.2018 žádost o členství v ČKR. Jeho žádost bude projednávat Předsednictvo ČKR 

na svém 157. zasedání (Brno, 14.2.2019). 

09. Zpráva o hodnocení opatření Národní politiky VVI ČR 2016-2020. Praha, 18.12.2018. 

18.12.2018 obdržel předseda ČKR T. Zima z Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) 

k připomínkám materiál s názvem „Zpráva o hodnocení plnění opatření Národní politiky 

výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2016-2020“. Z pověření předsedy ČKR 
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poskytla tajemnice ČKR M. Fojtíková tento materiál 19.12.2018 všem členům ČKR, kteří mohli 

zaslat své připomínky do 7.1.2019. V uvedeném termínu reagovalo 5 členů ČKR, z toho 3 bez 

připomínek (VŠLG, UTB, MENDELU) a 2 s připomínkami (UK, UPa). 9.1.2019 odeslala 

tajemnice ČKR z pověření předsedy ČKR všechny připomínky RVVI a pro informaci všem 

členům ČKR. 16.1.2019 obdržel předseda ČKR z RVVI vypořádání připomínek s prosbou 

o vyjádření. 18.1.2019 odeslala tajemnice ČKR RVVI a pro informaci všem členům ČKR 

připomínky ČKR k návrhu vypořádání. 

10. Zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Praha, 18.12.2018. 

18.12.2018 obdržel předseda ČKR T. Zima z Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) 

k připomínkám materiál s názvem „Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., 

o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje 

a inovací), ve znění pozdějších předpisů“. Z pověření předsedy ČKR poskytla tajemnice ČKR 

M. Fojtíková tento materiál 19.12.2018 všem členům ČKR, kteří mohli zaslat své připomínky 

do 15.1.2019. V uvedeném termínu reagovalo 8 členů ČKR, z toho 3 bez připomínek (UK, 

MENDELU, JČU) a 5 s konkrétními připomínkami (ČVUT, UPa, VŠCHT, ZČU, UTB). 

16.1.2019 odeslala tajemnice ČKR z pověření předsedy ČKR všechny připomínky RVVI a pro 

informaci všem členům ČKR. 24.1.2019 obdržel předseda ČKR z Úřadu vlády ČR pozvánku na 

jednání k vypořádání připomínek, které se uskutečnilo 12.2.2019 v budově Ministerstva 

dopravy v Praze. Jednání se spolu s předsedou ČKR zúčastnili rektoři připomínkujících 

vysokých škol, členové ČKR V. Petráček (ČVUT), M. Holeček (ZČU) a V. Sedlařík (UTB). 

Z důvodu zahraniční pracovní cesty se omluvili zbylí připomínkující členové ČKR, rektoři J. 

Málek (UPa) a K. Melzoch (VŠCHT). 12.2.2019 obdržela tajemnice ČKR M. Fojtíková  žádost 

z RVVI o konečné odsouhlasení přiložených dokumentů po řádném vypořádání meziresortního 

připomínkového řízení. Tajemnice ČKR zásilku obratem poskytla předsedovi ČKR a 

připomínkujícím členům ČKR, kteří se s předsedou ČKR zúčastnili jednání k vypořádání 

připomínek ČKR 12.2.2019. Vyjádření ČKR k daným dokumentům bylo možné nejpozději 

13.2.2019. Na základě stanovisek připomínkujících členů ČKR, kteří se zúčastnili jednání 

k vypořádání připomínek, rektorů UK, ČVUT, ZČU a UTB, která si vyžádal předseda ČKR, 

zaslala tajemnice ČKR z pověření předsedy ČKR žadateli 13.2.2019 zprávu, že ČKR 

vypořádání připomínek akceptuje. 

11. Kvalifikační standardy k povoláním adiktolog, biomedicínský inženýr, biomedicínský 

technik, odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků, 

radiologický fyzik a radiologický technik. Brno, 28.12.2018. Tajemnice ČKR M. Fojtíková 

obdržela 28.12.2018 od ředitelky Odboru vysokých škol MŠMT K. Gondkové šest dokumentů 

nazvaných kvalifikační standard přípravy na výkon zdravotnických povolání Adiktolog, 

Biomedicínský inženýr, Biomedicínský technik, Odborný pracovník v laboratorních metodách a 

v přípravě léčivých přípravků, Radiologický fyzik a Radiologický technik k připomínkám ČKR. 

Z pověření předsedy ČKR T. Zimy zaslala tajemnice ČKR 29.12.2018 dané dokumenty všem 

členům ČKR k připomínkám do 6.1.2019. Připomínky poskytli v případě Biomedicínský 

inženýr 2 členové ČKR (VŠB–TUO, TUL), v případě Biomedicínský technik 1 člen ČKR 

(TUL) a v případech Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých 

přípravků, Radiologický fyzik a Radiologický technik 1 člen ČKR (MU). V případě Adiktolog 

ČKR žádné připomínky neuplatnila. 7.1.2019 odeslala tajemnice ČKR z pověření předsedy 

ČKR oficiální připomínky ČKR na MŠMT a pro informaci všem členům ČKR. 21.1.2019 

obdržel předseda ČKR od náměstka pro vzdělávání Institutu postgraduálního vzdělávání ve 

zdravotnictví (IPVZ) P. Jandy vypořádání připomínek ČKR ke kvalifikačnímu standardu 

přípravy na výkon zdravotnického povolání odborný pracovník v laboratorních metodách a 

v přípravě léčivých přípravků s prosbou o stanovisko ČKR. 22.1.2019 informovala tajemnice 
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ČKR žadatele z pověření předsedy ČKR, že ČKR vypořádání připomínek akceptuje.  24.1.2019 

obdržel předseda ČKR od náměstka pro vzdělávání IPVZ P. Jandy vypořádání připomínek ČKR 

ke kvalifikačním standardům přípravy na výkon zdravotnického povolání biomedicínský 

inženýr a biomedicínský technik s prosbou o stanovisko. 29.1.2019 na základě stanovisek 

připomínkujících členů ČKR, rektorů VŠB-TUO a TUL, která si vyžádal předseda ČKR, zaslala 

tajemnice ČKR z pověření předsedy ČKR žadateli zprávu, že ČKR vypořádání připomínek 

akceptuje. 

12. Výbory Ministerstva zemědělství – nominace ČKR. Brno, 3.1.2019. Na žádost ministra 

zemědělství M. Tomana zaslal předseda ČKR T. Zima 29.10.2018 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 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. Ministr zemědělství 

následně požádal předsedu ČKR o nominaci z řad rektorů, členů ČKR, čemuž předseda ČKR 

vyhověl 3.1.2019 odesláním nové nominace. Do Monitorovacího výboru programu rozvoje 

venkova ČR pro období 2014-2020 byla nominována D. Nerudová, rektorka MENDELU, do 

Koordinačního výboru Celostátní sítě pro venkov pro období 2014-2020 P. Sklenička, rektor 

ČZU. Předseda ČKR obdržel 25.1.2019 od ministra zemědělství dopis se sdělením, že členkou 

Monitorovacího výboru pro rozvoj venkova ČR 2014-2020 byla za ČKR jmenována rektorka 

MENDELU D. Nerudová a že dosavadní člen, kterým byl emeritní rektor ČZU J. Balík, byl na 

vlastní žádost odvolán.  

13. Kvalifikační standard k povolání zrakový terapeut. Brno, 7.1.2019. 7.1.2019 obdržela 

tajemnice ČKR M. Fojtíková od ředitelky Odboru vysokých škol MŠMT K. Gondkové 

dokument nazvaný „Kvalifikační standard přípravy na výkon zdravotnického povolání zrakový 

terapeut“. Z pověření předsedy ČKR T. Zimy jej tajemnice ČKR téhož dne zaslala všem členům 

ČKR k připomínkám do 13.1.2019. V uvedeném termínu reagovali 2 členové ČKR (MU, ZČU), 

oba bez připomínek. Tajemnice ČKR o tom, že ČKR nemá k danému materiálu žádné 

připomínky, z pověření předsedy ČKR informovala žadatele z MŠMT 14.1.2019. 

14. ERC Scientific Council – nominace zástupců ČKR. Brno, 7.1.2019. Dne 7.12.2018 zaslala 

generální tajemnice EUA L. Wilson žádost o nominaci maximálně dvou zástupců ČKR do 

Vědecké rady Evropské výzkumné rady (ERC Scientific Council). 9.12.2018 z pověření 

předsedy ČKR T. Zimy rozeslala tajemnice ČKR M. Fojtíková informace s podklady všem 

členům ČKR. Do 3.1.2019 mohli členové ČKR zaslat své návrhy. Kancelář ČKR obdržela  

3 návrhy – M. Komárek, ČZU, V. Adam, MENDELU, Z. Strakoš, UK. Předsednictvo ČKR 

rozhodlo o nominaci těchto dvou kandidátů:  Z. Strakoš, UK, M. Komárek, ČZU. 7.1.2019 

odeslala tajemnice ČKR uvedenou nominaci žadateli z EUA. 14.1.2019 došla z EUA zpráva, že 

EUA využila z nominace ČKR pro nominaci EUA jednoho kandidáta, a to Z. Strakoše. 

15. Kvalifikační standard k povolání zdravotnický záchranář. Brno, 9.1.2019. 9.1.2019 obdržel 

předseda ČKR T. Zima od ředitelky Odboru vysokých škol MŠMT K. Gondkové dokument 

nazvaný „Kvalifikační standard přípravy na výkon zdravotnického povolání zdravotnický 

záchranář“ k připomínkám ČKR. Z pověření předsedy ČKR tajemnice ČKR M. Fojtíková 

dokument téhož dne zaslala všem členům ČKR, kteří mohli zareagovat do 17.1.2019. 

V uvedeném termínu tak učinilo a konkrétní připomínky zaslalo 5 členů ČKR (MU, UPa, TUL, 

JČU, ZČU). 18.1.2019 odeslala tajemnice ČKR z pověření předsedy ČKR všechny připomínky 

MŠMT a pro informaci všem členům ČKR. 

16. Závazná informace o připravovaném strategicky významném investičním projektu.  

Brno, 11.1.2019. Z pověření předsedy ČKR T. Zimy rozeslala tajemnice ČKR M. Fojtíková 

11.1.2019 všem členům ČKR dopis náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro 
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operační programy V. Velčovského s přiloženým dokumentem s názvem „Závazná informace  

o připravovaném strategicky významném investičním projektu“. 

17. Volby EUA – pověření hlasováním při volbě prezidenta EUA a 5 členů Výkonného výboru 

EUA. Brno, 13.1.2019. Z pověření místopředsedy ČKR pro vnější záležitosti J. Hančila vyzvala 

tajemnice ČKR M. Fojtíková 13.1.2019 18 členů ČKR, jejichž VŠ jsou řádnými individuálními 

členy EUA, k účasti na Valném shromáždění EUA, které se uskuteční v Paříži 11.4.2019 

v rámci Výroční konference EUA (Paříž, 10.-12.4.2019), a k hlasování při volbě nového 

prezidenta EUA a 5 nových členů Výkonného výboru EUA (EUA Board). Členové ČKR, jichž 

se to týká, byli požádáni o sdělení, zda se zasedání zúčastní a zda jsou ochotni přijmout 

pověření hlasováním za jinou VŠ ČR, která je řádným individuálním členem EUA a nebude na 

akci zastoupena, nejpozději 15.2.2019. Zpráva byla dána na vědomí všem členům ČKR, neboť 

ČKR jako řádný kolektivní člen EUA rovněž disponuje jedním hlasem. 

18. Vyúčtování nákladů ČKR za rok 2018. Brno, 14.1.2019. Péčí Ekonomického odboru 

Rektorátu Masarykovy univerzity, hostitelské vysoké školy Kanceláře ČKR, byly 14.1.2019 

všem vysokým školám ČR, jejichž zástupci byli v roce 2018 členy ČKR, klasickou poštou 

rozeslány faktury s vyúčtováním zálohy – podílu na provozních nákladech ČKR za rok 2018. 

Tajemnice ČKR M. Fojtíková o tom téhož dne všechny členy ČKR informovala elektronickou 

poštou a požádala je o dodržení doby splatnosti obdržené faktury. 

19. Metodika identifikace hospodářských a nehospodářských činností výzkumných organizací 

a výzkumných infrastruktur. Praha, 14.1.2019. 14.1.2019 obdržel předseda ČKR T. Zima od 

1. místopředsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) P. Dvořáka dokument nazvaný 

„Metodika identifikace hospodářských a nehospodářských činností výzkumných organizací 

a výzkumných infrastruktur“ (Metodika) k připomínkám do 18.1.2019. Zároveň byl předseda 

ČKR požádán o nominaci zástupce ČKR do pracovní skupiny k finalizaci Metodiky pro jednání 

RVVI. Dne 21.1.2019 zaslal předseda ČKR T. Zima v této věci dopis předsedovi Vlády ČR  

A. Babišovi, v němž poukázal na nepřiměřeně krátké termíny pro připomínky a požádal 

premiéra o zjednání nápravy. Kromě toho uvedl, že ČKR bude v pracovní skupině k finalizaci 

Metodiky zastoupena takto: K. Melzoch, rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, 

místopředseda ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální, J. Málek, rektor Univerzity 

Pardubice, L. Janíček, kvestor Vysokého učení technického v Brně. Premiér na dopis předsedy 

ČKR odpověděl 5.2.2019 (dopisem datovaným 31.1.2019) a týž den byli o vší korespondenci 

v této věci informováni předsedou ČKR prostřednictvím tajemnice ČKR M. Fojtíkové všichni 

členové ČKR. 

20. Zákon o ochraně veřejného zdraví. Praha, 15.1.2019. 15.1.2019 obdržel předseda ČKR 

T. Zima od ředitelky Odboru vysokých škol MŠMT K. Gondkové k připomínkám materiál 

s názvem „Platné znění zákona o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některých souvisejících zákonů, s vyznačením 

navrhovaných změn“ se 2 doprovodnými dokumenty – předkládací a důvodovou zprávou. 

Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla zásilku z pověření předsedy ČKR téhož dne všem 

členům ČKR s žádostí o připomínky do 20.1.2019. V uvedeném termínu reagovali 3 členové 

ČKR, z toho 1 (VFU) bez připomínek a 2 (UK, OU) s konkrétními připomínkami. Z pověření 

předsedy ČKR odeslala tajemnice ČKR 21.1.2019 všechny připomínky MŠMT a pro informaci 

všem členům ČKR. 

21. 9. zasedání Předsednictva Rady vysokých škol. Praha, 17.1.2019. 9. zasedání Předsednictva 

RVŠ, které se konalo 17.1.2019 v Praze, se za ČKR zúčastnil místopředseda ČKR pro 

záležitosti ekonomické a sociální K. Melzoch. Předseda ČKR T. Zima se musel z důvodu 

zahraniční pracovní cesty omluvit. 

22. Prohlášení ČKR k možné personální změně na pozici ministra školství, mládeže a 

tělovýchovy. Praha, 18.1.2019. ČKR vydala 18.1.2019 prohlášení na podporu stávajícího 
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ministra školství, mládeže a tělovýchovy R. Plagy. Prohlášení bylo téhož dne péčí Kanceláře 

ČKR rozesláno obvyklým adresátům usnesení ČKR, včetně sdělovacích prostředků. 

23. Usnesení Předsednictva ČKR k návrhu novely zákona o vysokých školách.  

Praha, 21.1.2019. Předsednictvo ČKR přijalo 21.1.2019 usnesení k návrhu novely zákona  

o vysokých školách, jímž vyjádřilo nesouhlas ČKR s návrhem, jenž nebyl projednán 

s reprezentacemi vysokých škol. 22.1.2019 bylo usnesení péčí Kanceláře ČKR poskytnuto všem 

členům ČKR, sdělovacím prostředkům a všem obvyklým adresátům. 

24. EUA Project on Scholarly Read & Publish Agreements: Scenario & Modelling Study. 

Brno, 22.1.2019. Dne 22.1.2019 zaslala ředitelka EUA pro výzkum a inovace L. Borrell- 

-Damián ČKR prostřednictvím tajemnice ČKR M. Fojtíkové důvěrnou výzvu k možnému 

připojení se ČR prostřednictvím ČKR k projektu EUA „Scholarly Read & Publish Agreements: 

Scenario & Modelling Study“. Tajemnice ČKR 3.2.2019 z pověření místopředsedy ČKR pro 

vnější záležitosti J. Hančila, který věc konzultoval s předsedou ČKR T. Zimou, informovala 

ředitelku EUA pro výzkum a inovace, že ČKR zájem o projekt má, ale její omezený rozpočet jí 

neumožňuje se do projektu zapojit. Po následné komunikaci s ředitelem Národní technické 

knihovny M. Svobodou a prvním místopředsedou RVVI P. Dvořákem zaslala tajemnice ČKR 

na přání ředitele Národní technické knihovny ředitelce EUA pro výzkum a inovace 4.2.2019 

zprávu se sdělením, že se možná do projektu zapojí Národní technická knihovna, pokud se 

jejímu řediteli podaří zajistit potřebné finance, a ČR by tak byla v projektu zastoupena. 

25. Zasedání Rady Evropské univerzitní asociace (EUA Council). Brusel, 25.1.2019. Zasedání 

se zúčastnil stálý zástupce ČKR v Radě EUA místopředseda ČKR pro oblast vzdělávání M. Bek 

a tajemnice ČKR M. Fojtíková. Zasedání předcházelo 24.1.2019 zasedání tajemníků národních 

Konferencí rektorů, které jsou řádnými kolektivními členy EUA, jehož se za ČKR zúčastnila 

tajemnice ČKR. 

26. Žádost o členství v ČKR nového rektora Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů 

Praha, o.p.s. Praha, 31.1.2019. J. Ploch, který se stal od 16.1.2019 novým rektorem Vysoké 

školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s., zaslal 31.1.2019 žádost o členství v ČKR. 

Jeho žádost bude projednávat Předsednictvo ČKR na svém 157. zasedání (Brno, 14.2.2019). 

27. Žádost o členství v ČKR nového rektora Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. 

Praha, 1.2.2019. J. Vybíral, který se stal od 1.2.2019 novým rektorem Vysoké školy 

uměleckoprůmyslové v Praze, zaslal téhož dne žádost o členství v ČKR. Jeho žádost projedná 

Předsednictvo ČKR na svém 157. zasedání (Brno, 14.2.2019). 

28. Pro-Europe Campaign for the EU Elections – návrh Rakouské konference rektorů.  

Brno, 4.2.2019. Dne 4.2.2019 obdrželi účastníci workshopu „Universities for Enlightenment” 

(12.-13.12.2018) návrh k zapojení Konferencí rektorů do proevropské kampaně ve věci voleb 

do Evropského parlamentu. Tajemnice ČKR M. Fojtíková obratem informovala místopředsedu 

ČKR pro vnější záležitosti J. Hančila, který o této věci 14.2.2019 informoval Předsednictvo 

ČKR na jeho 157. zasedání a Plénum ČKR na jeho 149. zasedání. 

29. 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 

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

ČKR na jeho 148. zasedání stali rektor SU P. Tuleja a rektor UO B. Přikryl. Revize proběhla 

úspěšně s tímto závěrem: Revizoři účtů ČKR konstatují, že příjmy i výdaje jsou řádně doloženy, 

účetnictví Kanceláře ČKR je řádně a v souladu s platnými předpisy vedeno (a) v operativě 

tajemnice ČKR, (b) v účetní agendě Rektorátu MU, a že výdaje byly vynaloženy účelně, 

efektivně a mimořádně hospodárně. Rozsahem aktivit, jimiž Kancelář ČKR zajišťuje činnost 

ČKR, je stávající tříčlenné personální obsazení nepochybně plně vytíženo.   

30. Návrh rozpočtu ČKR 2019 ke schválení Plénem ČKR. Brno, 7.2.2019. Návrh rozpočtu ČKR 

2019 a návrh pravidel úhrady provozních nákladů ČKR pro rok 2019, které vzešly z konzultace 
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místopředsedkyně ČKR pro záležitosti legislativní a organizační J. Němcové s revizory účtů 

ČKR 2018 rektory P. Tulejou a B. Přikrylem po úspěšné revizi hospodaření ČKR 2018 7.2.2019 

v Brně, poskytla tajemnice ČKR M. Fojtíková všem členům ČKR 7.2.2019. Oba návrhy budou 

projednány na 149. zasedání Pléna ČKR (Brno, 14.2.2019). 

31. Novoroční recepce 2019 na Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v ČR. Praha, 7.2.2019. 

Předseda ČKR T. Zima obdržel 15.1.2019 od vedoucího Bavorské státní kanceláře a státního 

ministra pro spolkové a evropské záležitosti a média F. Herrmanna pozvánku na Novoroční 

recepci 2019 na Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v ČR, která proběhla 7.2.2019 v Praze. 

Předseda ČKR se nemohl z neodkladných pracovních důvodů zúčastnit a musel se omluvit. 

32. 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 uskutečnila 12.2.2019 v Praze. Předseda ČKR se vzhledem k dalším 

neodkladným pracovním povinnostem zúčastnil pouze části programu a vystoupil jako host se 

svým projevem. 

33. 157. zasedání Předsednictva ČKR. Brno, 14.2.2019. Zasedání se konalo v Brně péčí 

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

(2) Příprava 149. zasedání Pléna ČKR (Brno, 14.2.2019). (3) Žádosti o členství v ČKR.  

(4) Různé. 

34. Zasedání Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR. Brno, 14.2.2019. 

Zasedání se konalo v Brně péčí Masarykovy univerzity s tímto programem: (1) Informace 

předsedy Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR. (2) Příprava na diskusi  

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

ČR. (3) Příprava na diskusi s prvním místopředsedou Rady pro výzkum, vývoj a inovace 

k hodnocení výzkumných organizací. (4) Různé. 

35. Zasedání Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR. Brno, 14.2.2019. Zasedání 

se konalo v Brně péčí Masarykovy univerzity 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 149. zasedání Pléna ČKR (Brno, 

14.2.2019). (4) Různé. 

36. 149. zasedání Pléna ČKR. Brno, 14.2.2019. Zasedání se konalo v Brně péčí Masarykovy 

univerzity s tímto programem: (1) Paralelní zasedání Komor ČKR. (2) Informace o Masarykově 

univerzitě. (3) Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR; zprávy předsedů Komor 

ČKR. (4) Výroční zpráva ČKR 2018. (5) Revize hospodaření ČKR 2018. Rozpočet ČKR 2019. 

(6) Aktuální problematika vysokého školství ČR – diskuse s náměstky ministra školství, 

mládeže a tělovýchovy. (7) Hodnocení výzkumných organizací ČR – diskuse s prvním 

místopředsedou Rady pro výzkum, vývoj a inovace. (8) Tisková konference. (9) Různé.  

(10) Usnesení 149. zasedání Pléna ČKR. 

 

Plánované akce: 

 

37. Seminář Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR k výuce 

dějepisu na školách. Praha, 20.2.2019. Seminář Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a 

tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR nazvaný „Je výuka dějepisu na českých 

školách neutrální nebo "prosovětská“?“ se koná 20.2.2019 v Praze v budově PS PČR. Pozvánka 

na seminář, která došla do Kanceláře ČKR 12.2.2019, byla týž den tajemnicí ČKR M. 

Fojtíkovou dána k dispozici všem členům ČKR, kteří se mohou zúčastnit podle vlastního 

uvážení.  

38. Konference k přípravě Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030. Praha, 28.2.2019. 

5.2.2019 obdržel předseda ČKR od vedoucí Oddělení strategie a analýz MŠMT I. Valachové 

https://www.crc.muni.cz/media/3119434/pozvanka-na-novorocni-recepci-722019.pdf
https://www.crc.muni.cz/media/3119434/pozvanka-na-novorocni-recepci-722019.pdf
https://www.crc.muni.cz/media/3119434/pozvanka-na-novorocni-recepci-722019.pdf
https://www.crc.muni.cz/media/3119434/pozvanka-na-novorocni-recepci-722019.pdf
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pozvánku na konferenci k přípravě Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030, která 

proběhne 28.2.2019, v době 10:00-16:30, v Praze. Na programu konference bude představení 

členů externí expertní skupiny pro přípravu Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030, 

představení harmonogramu prací na vznikající strategii a především dvě panelové diskuse s 

cílem sběru podnětů od širokého spektra aktérů vzdělávací politiky. V neposlední řadě bude 

konference zahrnovat část týkající se problematiky revize RVP. Spolu s předsedou ČKR se 

konference mohou zúčastnit 2 místopředsedové ČKR.   

39. Výroční konference Evropské univerzitní asociace (EUA). Paříž, 10.-12.4.2019. Výroční 

konferenci EUA 2019 otevře 10.4.2019 zasedání Výkonného výboru EUA (EUA Board), 

kterého se za ČKR zúčastní rektorka VŠE H. Machková, jež byla zvolena členkou Výkonného 

výboru EUA na návrh ČKR pro funkční období duben 2017 až duben 2021. Paralelně s tímto 

zasedáním proběhne zasedání generálních tajemníků národních Konferencí rektorů, jež jsou 

řádnými kolektivními členy EUA, kterého se zúčastní tajemnice ČKR M. Fojtíková. Zasedání 

Rady EUA (EUA Council), které se koná týž den odpoledne, se zúčastní členka Výkonného 

výboru EUA H. Machková, stálý zástupce ČKR v Radě EUA M. Bek a tajemnice ČKR  

M. Fojtíková. Na tato zasedání navazuje 11.4.2019 Valné shromáždění EUA, na němž proběhne 

volba nového prezidenta EUA a 5 nových členů Výkonného výboru EUA, a poté se ve dnech  

11.-12.4.2019 koná Výroční konference EUA 2019. Hostitelskou univerzitou všech uvedených 

akcí EUA je Univerzita Sorbonna.  

40. 150. zasedání Pléna ČKR. Jihlava, 25.4.2019. Hostitelská vysoká škola Vysoká škola 

polytechnická Jihlava, rektor-hostitel V. Báča. 

 

V Brně dne 14. února 2019 

 

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

Schválil: T. Zima, předseda ČKR 

 


