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150. ZASEDÁNÍ PLÉNA ČESKÉ KONFERENCE REKTORŮ  

Jihlava, 25.4.2019  
________________________________________________________________________________________ 

 

Zpráva předsedy České konference rektorů 
 

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

škola Masarykova univerzita; rektor-hostitel M. Bek. 

02. Nově zveřejněná data z výročních zpráv vysokých škol. Praha, 14.2.2019. Předseda ČKR  

T. Zima poskytl 14.2.2019 všem členům ČKR materiály, které spolu s ostatními členy 

Předsednictva ČKR obdržel od náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké 

školství, vědu a výzkum P. Dolečka. Jednalo se o data z posledních dostupných výročních zpráv 

vysokých škol (VZČ a VZH) za rok 2017 a z vybraných údajů ze SIMS ke konci roku 2018. 

Tato data byla zveřejněna na internetových stránkách MŠMT po jednotlivých vysokých školách. 

Náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství, vědu a výzkum poskytl 

přitom pro vnitřní potřebu ČKR také sadu dat, která na stránkách MŠMT zveřejněna nejsou. 

03. Perspectives of Czech Science 2018 – závěry diskuse a výsledná doporučení.  

Praha, 17.2.2019. Předseda ČKR T. Zima poskytl všem členům ČKR 17.2.2019 závěry diskuse 

a výsledná doporučení z diskusního fóra „Perspectives of Czech Science 2018“ zahraničních a 

českých vědců, rektorů, zástupců vrcholného managementu vědy a ambasadorů, které se konalo 

7.12.2018 v Českých Budějovicích (viz též https://vedavyzkum.cz/politika-vyzkumu-a-

vyvoje/politika-vyzkumu-a-vyvoje/perspektivy-ceske-vedy). 

04. Projekt EUA „Read & Publish Agreements“. Brusel, 18.2.2019. Kancelář ČKR obdržela  

18.2.2019 z EUA zprávu týkající se projektu EUA „Read & Publish Agreements“. Tajemnice 

ČKR M. Fojtíková zprávu (se třemi přílohami) poskytla týž den Předsednictvu ČKR s těmito 

doplňujícími informacemi: (1) Česká republika je v projektu zastoupena prostřednictvím 

CzechELib (Národní centrum pro elektronické informační zdroje) spadajícím pod Národní 

technickou knihovnu ČR. (2) Osobně se v této věci angažuje M. Svoboda, ředitel Národní 

technické knihovny ČR, který zastupuje ČKR od 20.5.2016 jako expert v pracovní skupině 

EUA, která vytváří „Survey on mapping the European „big deal“ landscape of scientific 

publications“. (3) V expertní skupině EUA „on Science 2.0/Open Science”, o níž je ve zprávě 

EUA zmínka, zastupuje ČKR od 4.5.2015 P. Dvořák, prorektor pro výzkum Masarykovy 

univerzity. 

05. Členství v ČKR rektorů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Vysoké školy mezinárodních a 

veřejných vztahů Praha, o.p.s., a Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze.  

Praha, 19.2.2019. Předseda ČKR T. Zima zaslal dopisy 3 rektorům (V. Sedlařík, Univerzita 

Tomáše Bati ve Zlíně; J. Ploch, Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.;  

J. Vybíral, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze) se sdělením, že se z rozhodnutí 

Předsednictva ČKR stali členy ČKR s účinností od 15.12.2018 (rektor UTB), 16.1.2019 (rektor 

VŠMVV) a 1.2.2019 (rektor VŠUP). Zpětnou platnost členství v ČKR, o níž bylo rozhodnuto, 

zdůvodnil předseda ČKR ve všech případech užitečností kontinuity členství rektorů daných 

vysokých škol v ČKR. 

06. Stanovisko kandidáta na prezidenta EUA M. Murphyho k budoucímu fungování EUA. 

Brno, 24.2.2019. Profesor M. Murphy, kandidát na prezidenta EUA, zaslal 24.2.2019 tajemnici 

ČKR M. Fojtíkové dokument obsahující jeho konkrétní vizi o budoucím fungování Evropské 

univerzitní asociace a požádal ji, aby, pokud to uzná za vhodné, tento dokument poskytla všem 

členům ČKR. Po konzultaci s místopředsedou ČKR pro vnější záležitosti J. Hančila tajemnice 

https://vedavyzkum.cz/politika-vyzkumu-a-vyvoje/politika-vyzkumu-a-vyvoje/perspektivy-ceske-vedy
https://vedavyzkum.cz/politika-vyzkumu-a-vyvoje/politika-vyzkumu-a-vyvoje/perspektivy-ceske-vedy
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ČKR daný dokument všem členům ČKR z jeho pověření týž den zaslala a profesora Murphyho 

o tomto kroku obratem informovala. 

07. Akční plán pro implementaci Národní strategie otevřeného přístupu ČR k vědeckým 

informacím 2017–2020. Praha, 25.2.2019. 25.2.2019 obdržel předseda ČKR T. Zima od  

1. místopředsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace P. Dvořáka k připomínkám materiál 

s názvem “Akční plán pro implementaci Národní strategie otevřeného přístupu České republiky 

k vědeckým informacím na léta 2017–2020“. Z pověření předsedy ČKR poskytla tajemnice 

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

do 7.3.2019. V uvedeném termínu reagovalo 13 členů ČKR, z toho 9 s připomínkami (UK, 

ČVUT, VŠB-TUO, VUT, MENDELU, UPa, ČZU, VŠE, UTB) a 4 bez připomínek (VFU, MU, 

ZČU, VŠLG). 8.3.2019 odeslala tajemnice ČKR z pověření předsedy ČKR všechny připomínky 

1. místopředsedovi RVVI a pro informaci všem členům ČKR. 20.3.2019 obdržel předseda ČKR 

z Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace Úřadu Vlády ČR (ÚV ČR) návrh vypořádání 

připomínek ČKR (spolu s vlastním materiálem) s žádostí o souhlas, případně sdělení termínu 

schůzky k vypořádání zásadních připomínek. Z pověření předsedy ČKR poskytla tajemnice 

ČKR tuto zásilku 21.3.2019 všem členům ČKR, kteří materiál připomínkovali, s prosbou  

o stanovisko do 25.3.2019. Z 9 připomínkujících členů ČKR zareagovali na tuto výzvu 2, z toho 

1 bez připomínek k návrhu vypořádání (rektorka MENDELU) a 1 s připomínkami (rektor UK). 

Z pověření předsedy ČKR odeslala tajemnice ČKR tyto připomínky 26.3.2019  

1. místopředsedovi RVVI a pro informaci všem připomínkujícím členům ČKR jako oficiální 

připomínky ČKR k návrhu vypořádání. Ještě týž den obdržel předseda ČKR z Odboru Rady pro 

výzkum, vývoj a inovace zprávu s návrhem vypořádání dodatečných připomínek ČKR a 

návrhem termínu případné osobní schůzky na ÚV ČR (29.3.2019, 11:30). 27.3.2019 obdržel 

předseda ČKR kompletní návrh vypořádání připomínek ČKR (doplněný o vypořádání 

připomínky č. 9), týž den potvrdila tajemnice ČKR jeho účast na schůzce. 1.4.2019 obdržel 

předseda ČKR z RVVI v návaznosti na osobní jednání materiál upravený na základě 

připomínek ČKR. Z pověření předsedy ČKR informovala tajemnice ČKR týž den žadatele, že 

předseda ČKR s navrženými úpravami souhlasí. 11.4.2019 obdržel předseda ČKR od žadatele 

finální verzi materiálu, která bude postoupena k zařazení na program jednání Vlády ČR. 

Tajemnice ČKR poskytla tento materiál z pověření předsedy ČKR téhož dne pro informaci 

všem členům ČKR. 

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

EUA. Brno, 27.2.2019. Z pověření místopředsedy ČKR pro vnější záležitosti J. Hančila vyzvala 

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

individuálními členy EUA, k účasti na Valném shromáždění EUA (EUA General Assembly), 

které se uskutečnilo v Paříži 11.4.2019 v souvislosti s Výroční konferencí 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 týkalo, 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. 27.2.2019 zaslala tajemnice ČKR z pověření místopředsedy ČKR pro 

vnější záležitosti všem členům Komory A ČKR návrh rozpisu pověření hlasováním zástupců 

jednotlivých VŠ spolu s vzorovým formulářem pověřovacího dopisu, který dala k dispozici 

všem národním Konferencím rektorů EUA, a pověřovacím dopisem předsedy ČKR T. Zimy, 

zastupujícím ČKR coby řádného kolektivního člena EUA, místopředsedovi ČKR pro oblast 

vzdělávání M. Bekovi. Tajemnice ČKR požádala rektory, kterých se to týkalo, o dodržení 

termínu odeslání elektronické podoby podepsaného pověřovacího dopisu generální tajemnici 
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EUA L. Wilson, který byl stanoven na 11.3.2019. 12.3.2019 zaslala tajemnice ČKR všem 

členům ČKR zprávu se sdělením, že se podařilo zorganizovat věci tak, že na Valném 

shromáždění EUA při volbě prezidenta EUA a 5 členů Výkonného výboru EUA bude možno 

využít všech 19 hlasů, které má Česká republika k dispozici (18 řádných individuálních členů 

EUA = 18 veřejných vysokých škol ČR, 1 řádný kolektivní člen EUA = ČKR). Valného 

shromáždění EUA se zúčastnilo 9 představitelů veřejných vysokých škol ČR (7 rektorů,  

2 prorektoři), každý z nich disponoval 2 hlasy, místopředseda ČKR pro oblast vzdělávání navíc 

hlasem za ČKR z pověření předsedy ČKR. 

09. Zálohové faktury ČKR na úhradu provozních nákladů ČKR 2019. Brno, 27.2.2019.  

27.2.2019 byly Ekonomickým odborem Rektorátu Masarykovy univerzity vystaveny zálohové 

faktury ČKR na úhradu provozních nákladů ČKR 2019. Termín splatnosti zálohových faktur 

byl stanoven na 13.3.2019. Tajemnice ČKR M. Fojtíková o této skutečnosti informovala 

všechny členy ČKR. Všechny zálohové faktury byly poté uhrazeny. 

10. Konference k přípravě Strategie vzdělávací politiky ČR 2030+. Praha, 28.2.2019.  

15.2.2019 obdržel předseda ČKR T. Zima pozvánku s konečným programem konference  

k přípravě Strategie vzdělávací politiky ČR 2030+, která proběhla 28.2.2019 v Praze v Národní 

technické knihovně. Spolu s předsedou ČKR se konference zúčastnil místopředseda ČKR pro 

vnější záležitosti J. Hančil. Přestože byla pozvánka určena pouze Předsednictvu ČKR, byli  

o akci informováni i všichni členové ČKR. 

11. Aktivity Předsednictva ČKR související s novelou zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu. 

Brno, 28.2.2019. Tajemnice ČKR M. Fojtíková zaslala z pověření místopředsedy ČKR pro 

záležitosti ekonomické a sociální K. Melzocha všem členům Komory A ČKR žádost 

o podporu aktivit Předsednictva ČKR hájících zájmy veřejných VŠ v souvislosti s novelou 

zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu s prosbou o reakci. K 13.3.2019 reagovalo 22 z 28 členů 

Komory A ČKR, všichni souhlasně.  

12. Podpora ČKR v aktivitách souvisejících s novelou zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu 

ze strany RVŠ. Praha, 28.2.2019. Předseda ČKR T. Zima obdržel 28.2.2019 podpůrný dopis 

předsedy Rady vysokých škol M. Pospíšila ve věci novely zákona o NKÚ s nabídkou 

spolupráce. Předseda ČKR dopis obratem poskytl pro informaci všem členům ČKR. 

13. Problematická místa zákona o vysokých školách v oblasti zajišťování kvality a studia. 

Brno, 4.3.2019. Z pověření místopředsedy ČKR pro oblast vzdělávání M. Beka zaslala 

tajemnice ČKR M. Fojtíková 4.3.2019 všem členům ČKR materiál nazvaný „Problematická 

místa zákona o vysokých školách v oblasti zajišťování kvality a studia“, jenž je shrnutím 

analýzy problematických míst a podnětů k budoucí legislativní úpravě na základě zkušeností 

6 univerzit ČR (MU, UK, UP, UPa, JU, OU), jejichž rektoři jsou členy ČKR, s implementací 

novely zákona o vysokých školách č. 137/2016 Sb. Členové ČKR mohli reagovat svými 

připomínkami a náměty do 1.4.2019. V uvedeném termínu reagovalo celkem 13 členů ČKR, 

z toho 2 bez připomínek (MENDELU, VŠLG) a 11 s konkrétními připomínkami (UK, UP, 

VŠB-TUO, VUT, VFU, MU, AMU, JAMU, VŠCHT, VŠE, UHK). 2.4.2019 odeslala tajemnice 

ČKR došlé připomínky a náměty místopředsedovi ČKR pro oblast vzdělávání a pro informaci 

všem členům ČKR. 

14. Projekt „European Student Engagement“ v rámci programu Erasmus+. Brno, 7.3.2019. 

7.3.2019 obdržela Kancelář ČKR z Varšavské univerzity zprávu s prosbou o vyplnění dotazníku 

týkajícího se projektu, který vznikl v rámci programu Erasmus+ a který nese název „European 

Student Engagement Project“ (European STEP). Projekt zkoumá společenskou angažovanost 

evropských studentů a její podporu ze strany univerzit. Z pověření místopředsedy ČKR pro 

vnější záležitosti J. Hančila poskytla tajemnice ČKR M. Fojtíková týž den zprávu s dotazníkem 

všem členům ČKR, kteří jej mohli vyplnit dle svého uvážení do 31.3.2019. 
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15. Pre-screening strategických projektů OP VVV – doplnění textu výzvy. Brno, 11.3.2019. 

Z pověření předsedy ČKR T. Zimy rozeslala tajemnice ČKR M. Fojtíková 11.3.2019 všem 

členům ČKR dopis náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro EU a ESIF 

V. Velčovského obsahující informaci, že Řídicí orgán OP VVV zveřejnil na svých 

internetových stránkách, https://opvvv.msmt.cz, doplnění textu týkajícího se výzvy  

k předkládání indikativních projektových fiší (záměrů) strategických projektů v oblasti 

výzkumu, vývoje a terciárního vzdělávání – tzv. Pre-screeningu strategických projektů. 

Případné dotazy bylo možné až do konce lhůty pro předkládání projektových fiší, tj. do 

31.3.2019, zasílat na elektronickou adresu prescreeningopvvv@msmt.cz. 

16. Rozdělení finančních prostředků veřejných VŠ 2020 – schůzka zástupců ČKR 

s náměstkem ministra školství, mládeže a tělovýchovy. Praha, 12.3.2019. 1.3.2019 

informovala tajemnice ČKR M. Fojtíková z pověření místopředsedy ČKR pro záležitosti 

ekonomické a sociální K. Melzocha členy ad hoc pracovní skupiny ČKR pro rozdělení 

finančních prostředků veřejných vysokých škol 2020 (T. Zima, UK; K. Melzoch, VŠCHT; 

V. Petráček, ČVUT; P. Štěpánek, VUT; V. Sedlařík, UTB) o posunu doby začátku schůzky 

s náměstkem ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství, vědu a výzkum 

P. Dolečkem dne 12.3.2019 v Praze z 11:00 na 14:00. Původní doba začátku schůzky byla 

dohodnuta na 149. zasedání Pléna ČKR 14.2.2019 v Brně. K posunu došlo vzhledem k pozvání 

účastníků schůzky na Pražský hrad, kde se od 11:00 konala slavnostní akce u příležitosti 

20. výročí vstupu ČR do NATO. Schůzky se za ČKR zúčastnili předseda ČKR a rektor UK  

T. Zima, místopředseda pro záležitosti ekonomické a sociální a rektor VŠCHT K. Melzoch, 

rektor ČVUT V. Petráček a rektor UTB V. Sedlařík. Z důvodu zahraniční pracovní cesty se 

omluvil rektor VUT P. Štěpánek. O účasti zástupců ČKR informovala tajemnice ČKR náměstka 

ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství, vědu a výzkum 5.3.2019. Téhož 

dne zaslala tajemnice ČKR účastníkům schůzky za ČKR informaci o přesném místě konání 

schůzky (MŠMT, budova C, kancelář 224 – pracovna náměstka ministra školství, mládeže a 

tělovýchovy pro vysoké školství, vědu a výzkum). 

17. Výběrové dotační řízení na podporu spolupráce mezi vysokými školami ČR a Ukrajiny. 

Brno, 12.3.2019. 12.3.2019 rozeslala tajemnice ČKR M. Fojtíková všem členům ČKR 

informaci o vyhlášení výběrového dotačního řízení na podporu spolupráce mezi vysokými 

školami ČR a Ukrajiny, která do Kanceláře ČKR došla z České rozvojové agentury. Lhůta pro 

podání žádosti o poskytnutí dotace byla stanovena do 1.4.2019, 13:00. 

18. Otevřený dopis prezidenta EUA vedoucím politických uskupení v Evropském parlamentu 

před volbami. Brno, 13.3.2019. 13.3.2019 obdržela tajemnice ČKR M. Fojtíková od generální 

tajemnice EUA L. Wilson zprávu, určenou všem tajemníkům národních Konferencí rektorů a 

členům Rady EUA (EUA Council). Ke zprávě byl přiložen otevřený dopis prezidenta EUA  

R. Tarracha, adresovaný vedoucím politických uskupení v Evropském parlamentu před volbami 

do Evropského parlamentu, které se uskuteční ve dnech 23.-26.5.2019. Tajemnice ČKR 

poskytla zásilku z pověření místopředsedy ČKR pro vnější záležitosti J. Hančila všem členům 

ČKR 15.3.2019. 

19. Řídicí výbor projektu EUA „Read & Publish Agreements“. Brno, 14.3.2019. 14.3.2019 

odeslala tajemnice ČKR M. Fojtíková z pověření předsedy ČKR T. Zimy L. Borrell-Damián, 

ředitelce Oddělení pro výzkum a inovace EUA, a zároveň pro informaci všem členům ČKR, 

dopis, jímž předseda ČKR nominuje ředitele Národní technické knihovny M. Svobodu na člena 

Řídicího výboru projektu EUA „Read & Publish Agreements“. Ředitelka Oddělení pro výzkum 

a inovace EUA obratem příjem nominace potvrdila. 

20. Zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Praha, 15.3.2019. 15.3.2019 

obdržela tajemnice ČKR M. Fojtíková z Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace Úřadu 

https://opvvv.msmt.cz/
mailto:prescreeningopvvv@msmt.cz
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Vlády ČR zápis z jednání se zástupci ČKR k vypořádání připomínek ČKR k novele zákona 

o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, tj. zákona č. 130/2002 Sb., které se 

uskutečnilo v Praze na Ministerstvu dopravy 12.2.2019. Tajemnice ČKR dokument obratem 

poskytla předsedovi ČKR T. Zimovi a zbylým účastníkům jednání, rektorům V. Petráčkovi 

(ČVUT), M. Holečkovi (ZČU) a V. Sedlaříkovi (UTB), kteří mohli zaslat své připomínky na 

elektronickou adresu fojtikova@muni.cz do 18.3.2019. 19.3.2019 informovala tajemnice ČKR 

z pověření předsedy ČKR žadatele, že žádný ze zástupců ČKR, účastníků jednání, nemá 

k zápisu z jednání žádné připomínky. 

21. Strategický záměr pro oblast vysokých škol. Brno, 15.3.2019. 15.3.2019 obdržela Kancelář 

ČKR datovou zprávu od náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké 

školství, vědu a výzkum P. Dolečka, adresovanou předsedovi ČKR T. Zimovi, s žádostí  

o nominaci 3 zástupců z řad členů ČKR do konzultační skupiny k přípravě strategického záměru 

pro oblast vysokých škol. Konzultační skupina by měla zasedat v období červen 2019 až leden 

2020 čtyřikrát, návrh strategického záměru by měl být po připomínkovém řízení schválen 

nejpozději v dubnu 2020 a nabýt účinnosti k 1.1.2021. Z pověření předsedy ČKR poskytla 

tajemnice ČKR M. Fojtíková tuto informaci 18.3.2019 všem členům ČKR, kteří mohli svůj 

zájem o členství v konzultační skupině projevit nejpozději 25.3.2019. 26.3.2019 z pověření 

předsedy ČKR předložila tajemnice ČKR Předsednictvu ČKR úplný seznam 6 kandidátů na 

členství v konzultační skupině (T. Zima, UK; J. Miller, UP; V. Petráček, ČVUT; K. Melzoch, 

VŠCHT; P. Tuleja, SU; M. Vochozka, VŠTE) a Předsednictvo ČKR rozhodlo o nominaci 

3 zástupců ČKR (T. Zima, UK; V. Petráček, ČVUT; P. Tuleja, SU). Tuto nominaci odeslala 

tajemnice ČKR z pověření předsedy ČKR 29.3.2019 žadateli na MŠMT a pro informaci všem 

členům ČKR. 

22. Nový operační program pro oblast výzkumu a vzdělávání 2021–2027. Brno, 18.3.2019. 

18.3.2019 obdržela tajemnice ČKR M. Fojtíková datovou zprávu od náměstka ministra školství, 

mládeže a tělovýchovy pro pro EU a ESIF V. Velčovského s žádostí o nominaci 2 zástupců 

ČKR (1 člena a 1 náhradníka člena) do přípravného výboru nového operačního programu pro 

oblast výzkumu a vzdělávání v rámci programového období 2021–2027. Z pověření předsedy 

ČKR T. Zimy poskytla tajemnice ČKR tuto informaci 19.3.2019 všem členům ČKR, kteří mohli 

zájem o členství v přípravném výboru, svůj či svých prorektorů, projevit nejpozději 26.3.2019. 

28.3.2019 z pověření předsedy ČKR předložila tajemnice ČKR Předsednictvu ČKR úplný 

seznam 5 kandidátů na členství v přípravném výboru (L. Janíček, kvestor VUT; M. Bareš, 

děkan LF MU; M. Klimánek, prorektor pro strategii, rozvoj a účelovou činnost MENDELU; 

A. Koblížková, prorektorka pro rozvoj UPa; P. Sáha, prorektor pro tvůrčí činnosti UTB) 

a Předsednictvo ČKR rozhodlo o nominaci 2 zástupců ČKR (P. Sáha, prorektor pro tvůrčí 

činnosti UTB, člen; L. Janíček, kvestor VUT, náhradník člena). Tuto nominaci odeslala 

tajemnice ČKR z pověření předsedy ČKR 2.4.2019 žadateli na MŠMT a pro informaci všem 

členům ČKR. 

23. 10. zasedání Předsednictva Rady vysokých škol. Praha, 21.3.2019. 10. zasedání 

Předsednictva RVŠ, které se konalo 21.3.2019 v Praze, se za ČKR zúčastnil předseda ČKR  

T. Zima. 

24. Žádost Veterinární a farmaceutické univerzity Brno o členství v Evropské univerzitní 

asociaci. Brno, 22.3.2019. 22.3.2019 odeslala tajemnice ČKR M. Fojtíková rektoru VFU 

A. Nečasovi na základě jeho žádosti dopis předsedy ČKR T. Zimy, adresovaný generální 

tajemnici EUA L. Wilson, na podporu řádného individuálního členství VFU v EUA. Předseda 

ČKR podpůrný dopis připravený tajemnicí ČKR podepsal po seznámení se s vyplněným 

formulářem žádosti o členství v EUA, který mu rektor VFU poskytl. 

mailto:fojtikova@muni.cz
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25. Slavnostní bohoslužba na památku třetího olomouckého arcibiskupa Rudolfa Jana. 

Olomouc, 24.3.2019. 12.3.2019 obdržela Kancelář ČKR klasickou poštou pozvánku 

adresovanou předsedovi ČKR T. Zimovi od olomouckého arcibiskupa J. Graubnera k účasti na 

slavnostní bohoslužbě konané u příležitosti 200. výročí zvolení a ustanovení kardinála Rudolfa 

Jana, prince českého a uherského, arcivévody rakouského, třetím arcibiskupem olomouckým, 

která se uskutečnila v katedrále sv. Václava v Olomouci 24.3.2019. 13.3.2019 odeslal předseda 

ČKR olomouckému arcibiskupovi elektronickou i klasickou poštou dopis s omluvou, že se kvůli 

neodkladným pracovním povinnostem nebude moci bohoslužby zúčastnit. 

26. Volební komise pro volby ČKR 2019. Brno, 1.4.2019. 1.4.2019 zaslala tajemnice ČKR  

M. Fojtíková z pověření místopředsedkyně ČKR pro záležitosti legislativní a organizační  

J. Němcové děkovnou zprávu 3 rektorům, členům ČKR, kteří vyhověli žádosti 

místopředsedkyně ČKR pro záležitosti legislativní a organizační a přijali členství ve volební 

komisi pro volby ČKR 2019, které se uskuteční na 151. zasedání Pléna ČKR 6.6.2019 v Hradci 

Králové. Po projednání a schválení Plénem ČKR na jeho 150. zasedání 25.4.2019 v Jihlavě 

bude volební komise pracovat v tomto složení: P. Tuleja, Slezská univerzita v Opavě, předseda, 

J. Salač, Policejní akademie ČR v Praze, a M. Mannová, Vysoká škola regionálního rozvoje a 

Bankovní institut – AMBIS, a.s. 

27. Metodická pomůcka pro vnější hodnocení činnosti vysokých škol. Brno, 2.4.2019. 2.4.2019 

obdržel předseda ČKR T. Zima od předsedy Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství 

(NAÚ) S. Labíka materiál nazvaný „Metodická pomůcka pro vnější hodnocení činnosti 

vysokých škol“ s žádostí o připomínky ČKR. Z pověření předsedy ČKR poskytla tajemnice 

ČKR M. Fojtíková materiál týž den všem členům ČKR, kteří mohli zaslat své připomínky do 

14.4.2019. Zareagovalo celkem 11 členů ČKR, z toho 2 bez připomínek (UP, MENDELU) a  

9 s konkrétními připomínkami (UK, ČZU, UHK, ZČU, VŠH, VŠFS, ŠAVŠ, VŠO, MVŠO). 

16.4.2019 odeslala tajemnice ČKR z pověření předsedy ČKR tyto připomínky NAÚ a pro 

informaci všem členům ČKR. 

28. Science and Innovation Day Mexico – Czech Republic. Praha, 3.4.2019. 18.3.2019 obdržela 

tajemnice ČKR M. Fojtíková z Ministerstva průmyslu a obchodu oficiální pozvánku na akci 

nazvanou Science and Innovation Day Mexico – Czech Republic, která se uskutečnila 3.4.2019 

v Praze, s prosbou o šíření informace. Pozvánka byla z pověření předsedy ČKR T. Zimy 

tajemnicí ČKR obratem poskytnuta všem členům ČKR. 

29. 17. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR.  

Praha, 3.4.2019. 17. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR 

se konala 3.4.2019 v Praze v PS PČR. Pozvánka na schůzi byla 19.3.2019 dána k dispozici 

všem členům ČKR, kteří se mohli zúčastnit podle vlastního uvážení.  

30. Kvalifikační standardy k povoláním radiologický fyzik a radiologický technik.  

Praha, 8.4.2019. 8.4.2019 obdrželi předseda ČKR T. Zima a místopředsedkyně ČKR pro 

záležitosti legislativní a organizační J. Němcová od ředitelky Odboru vysokých škol MŠMT  

K. Gondkové dokumenty nazvané „Kvalifikační standard přípravy na výkon zdravotnického 

povolání radiologický fyzik“ a „Kvalifikační standard přípravy na výkon zdravotnického 

povolání radiologický technik“ k připomínkám ČKR. Téhož dne poskytla tajemnice ČKR  

M. Fojtíková z pověření předsedy ČKR oba materiály všem členům ČKR, kteří mohli 

zareagovat do 17.4.2019. 10.4.2019 poskytla Kancelář ČKR všem členům ČKR doplňující 

informaci náměstka pro vzdělávání Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví 

(IPVZ) P. Jandy k povaze těchto materiálů, kterou obdržela na vlastní žádost v návaznosti na 

dotaz z řad členů ČKR, a z níž vyplývá, že aktuální materiály jsou přepracovanou verzí 

materiálů, jež byly ČKR poskytnuty k připomínkování na konci roku 2018. V uvedeném 

termínu, do 17.3.2019, reagovalo celkem 5 členů ČKR, z toho 4 bez připomínek (JU, VŠLG, 
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VFU, UK) a 1 s připomínkami ke kvalifikačnímu standardu radiologický fyzik (MU). Tyto 

připomínky odeslala tajemnice ČKR z pověření předsedy ČKR 18.4.2018 MŠMT a pro 

informaci všem členům ČKR. 

31. Prohlášení ČKR k volbám do Evropského parlamentu. Praha, 9.4.2019. 9.4.2019 zaslal 

místopředseda ČKR pro vnější záležitosti J. Hančil tajemnici ČKR M. Fojtíkové návrh 

prohlášení ČKR k volbám do Evropského parlamentu, který připravil spolu s členkou 

Výkonného výboru Evropské univerzitní asociace (EUA Board) H. Machkovou, s žádostí 

o rozeslání všem členům ČKR k připomínkám. K tomu došlo téhož dne péčí Kanceláře ČKR, 

s lhůtou pro zaslání připomínek na elektronickou adresu fojtikova@muni.cz do 17.4.2019. 

V uvedeném termínu reagovalo celkem 11 členů ČKR, z toho 8 bez připomínek (UK, VŠPP, 

VŠPJ, ČZU, MU, JU, UPa, ZČU) a 3 s připomínkami (ŠAVŠ, VŠCHT, JAMU). 18.4.2019 

poskytla tajemnice ČKR přehled došlých reakcí místopředsedovi ČKR pro vnější záležitosti a 

pro informaci všem členům ČKR. Projednání a schválení konečného znění prohlášení bude 

součástí 150. zasedání Pléna ČKR 25.4.2019 v Jihlavě. 

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

Výroční konferenci EUA 2019 otevřelo 10.4.2019 zasedání Výkonného výboru EUA (EUA 

Board), kterého se za ČKR zúčastnila 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 proběhlo zasedání generálních tajemníků národních Konferencí 

rektorů, jež jsou řádnými kolektivními členy EUA, kterého se zúčastnila tajemnice ČKR  

M. Fojtíková. Zasedání Rady EUA (EUA Council), které se konalo týž den odpoledne, se 

zúčastnila členka Výkonného výboru EUA H. Machková, stálý zástupce ČKR v Radě EUA  

M. Bek a tajemnice ČKR M. Fojtíková. Na tato zasedání navázalo 11.4.2019 Valné 

shromáždění EUA, na němž proběhla volba nového prezidenta EUA a 5 nových členů 

Výkonného výboru EUA, a poté se ve dnech 11.-12.4.2019 konala Výroční konference EUA 

2019. Hostitelskou univerzitou všech uvedených akcí EUA byla Univerzita Sorbonna. 

33. Plán realizace Dlouhodobého záměru 2020, Vyhlášení Centralizovaného rozvojového 

programu 2020 a Formulář pro centralizované rozvojové projekty 2020. Brno, 15.4.2019. 

Tajemnice ČKR M. Fojtíková obdržela 15.4.2019 od ředitelky Odboru vysokých škol MŠMT 

K. Gondkové k připomínkám členů ČKR návrhy těchto dokumentů MŠMT: (a) Plán realizace 

Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další 

tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2020, (b) Vyhlášení Centralizovaného 

rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2020, (c) Rozvojový projekt na rok 

2020 – Formulář pro centralizované rozvojové projekty. Z pověření předsedy ČKR T. Zimy 

poskytla tajemnice ČKR uvedené materiály 16.4.2019 všem členům ČKR, kteří je mohli 

připomínkovat do 23.4.2019. V uvedeném termínu reagovalo celkem 7 členů ČKR, z toho 1 bez 

připomínek (ZČU) a 6 s konkrétními připomínkami (UK, UP, MU, MENDELU, UTB, STING). 

24.4.2019 zaslala tajemnice ČKR z pověření předsedy ČKR tyto připomínky MŠMT a pro 

informaci všem členům ČKR.  

34. Akademický sněm Akademie věd ČR. Praha, 16.4.2019. 12.3.2019 informoval předseda ČKR 

T. Zima předsedkyni Akademie věd ČR (AV ČR) E. Zažímalovou, že se nebude moci zúčastnit 

54. zasedání Akademického sněmu AV ČR, na nějž byl pozván a který se uskuteční v Praze dne 

16.4.2019. Předseda ČKR se omluvil a oznámil, že ČKR bude na akci zastupovat místopředseda 

ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální K. Melzoch. 

35. 11. zasedání Předsednictva Rady vysokých škol. Praha, 18.4.2019. 11. zasedání 

Předsednictva RVŠ, které se konalo 18.4.2019 v Praze, se za ČKR zúčastnil místopředseda 

ČKR pro vnější záležitosti J. Hančil. 

mailto:fojtikova@muni.cz
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36. Neformální pracovní skupina k problému byrokratizace vědy. Praha, 22.4.2019. 22.4.2019 

obdržel předseda ČKR T. Zima zprávu od místopředsedy RVVI P. Barana s žádostí o nominaci 

několika zástupců ČKR do neformální pracovní skupiny, vznikající v souvislosti s přípravou 

Inovační strategie ČR, již bude místopředseda RVVI koordinovat a jejímž cílem by měla být 

postupná identifikace hlavních příčin byrokratizace vědy v ČR i na evropské úrovni. Po 

shromáždění podnětů od členů pracovní skupiny by mělo dojít k jednání s cílem připravit 

návrhy opatření omezující byrokratizaci v oblasti vědy a výzkumu, které budou předloženy 

odpovědným orgánům státní správy. Žádost bude projednána na 150. zasedání Pléna ČKR 

25.4.2019 v Jihlavě. 

37. Podklady pro jednání Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR.  

Brno, 23.4.2019. Z pověření předsedy ČKR T. Zimy zaslala tajemnice ČKR M. Fojtíková 

23.4.2019 všem členům Komory A ČKR podklady pro zasedání, které se uskuteční 25.4.2019 

v Jihlavě. Materiály nazvané „Jednání k Metodice 2017+. Zápis z jednání Rady pro výzkum, 

vývoj a inovace s Českou konferencí rektorů a Radou vysokých škol dne 8. března 2019“ a 

„Analýza alternativních postupů hodnocení výsledků v MODULU 2“ poskytl předsedovi ČKR 

J. Málek, rektor UPa, který je bude na zasedání stručně komentovat. 

38. 158. zasedání Předsednictva ČKR. Jihlava, 25.4.2019. Zasedání se konalo v Jihlavě péčí 

Vysoké školy polytechnické Jihlava s tímto programem: (1) Informace předsedy a 

místopředsedů ČKR. (2) Příprava 150. zasedání Pléna ČKR (Jihlava, 25.4.2019). (3) Žádosti 

o členství v ČKR. (4) Různé. 

39. Zasedání Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR. Jihlava, 25.4.2019. 

Zasedání se konalo v Jihlavě péčí Vysoké školy polytechnické Jihlava s tímto programem: 

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

na diskusi s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy a s jeho náměstky k aktuální 

problematice vysokého školství ČR. (3) Příprava na diskusi s ředitelem Odboru Rady pro 

výzkum, vývoj a inovace při Úřadu Vlády ČR k činnosti odboru. (4) Různé. 

40. Zasedání Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR. Jihlava, 25.4.2019. Zasedání 

se konalo v Jihlavě péčí Vysoké školy polytechnické Jihlava s tímto programem: (1) Informace 

předsedkyně Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR. (2) Příprava na 150. zasedání 

Pléna ČKR (Jihlava, 25.4.2019). (3) Různé. 

41. 150. zasedání Pléna ČKR. Jihlava, 25.4.2019. Zasedání se konalo v Jihlavě péčí Vysoké školy 

polytechnické Jihlava s tímto programem: (1) Paralelní zasedání Komor ČKR. (2) Informace 

o Vysoké škole polytechnické Jihlava. (3) Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR; 

zprávy předsedů Komor ČKR. (4) K výsledkům jednání Komise ČKR pro hodnocení výzkumu 

na vysokých školách ČR. (5) Aktuální problematika vysokého školství ČR – diskuse 

s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy a s jeho náměstky. (6) Tisková konference. 

(7) K činnosti Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace při Úřadu Vlády ČR – diskuse 

s ředitelem odboru. (8) Různé. (9) Usnesení 150. zasedání Pléna ČKR. 

 

Plánované akce: 

 

42. Czech-German Scientific Conference on Nanotechnologies and Advanced Materials.  

Brno, 16.-17.5.2019. Předseda ČKR T. Zima obdržel 19.2.2019 od ředitele Odboru výzkumu a 

vývoje MŠMT L. Leváka předběžnou pozvánku na česko-německou vědeckou konferenci 

zaměřenou na nanotechnologie a pokročilé materiály, která se bude konat ve dnech 16. až 

17.5.2019 v Brně v prostorách Středoevropského technologického institutu (CEITEC). 

Tajemnice ČKR M. Fojtíková z pověření předsedy ČKR informovala o této akci týž den 

všechny členy ČKR. 25.3.2019 obdržel předseda ČKR zprávu s konečnou pozvánkou 
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a rámcovým programem konference, kterou tajemnice ČKR z jeho pověření poskytla týž den 

všem členům Komory A ČKR. 

43. 20. ročník konference Hodnocení kvality vysokých škol. Brno, 16.-17.5.2019. 18.3.2019 

obdržela tajemnice ČKR M. Fojtíková od ředitele Odboru pro kvalitu Rektorátu Masarykovy 

univerzity P. Černikovského pozvánku na 20. ročník konference Hodnocení kvality vysokých 

škol, který se uskuteční ve dnech 16.-17.5.2019 v Brně. Konferenci pořádá Masarykova 

univerzita ve spolupráci s ČKR, Radou vysokých škol, Centrem pro studium vysokého školství 

a Národním akreditačním úřadem. Tajemnice ČKR rozeslala pozvánku obratem všem členům 

ČKR. 

44. Národní kulatý stůl k vědní politice. Praha, 22.5.2019. 11.3.2019 obdržel předseda ČKR  

T. Zima jménem Alliance4Life, sdružení výzkumných institucí států střední a východní Evropy, 

od J. Nantla, ředitele Středoevropského technologického institutu (CEITEC) a předsedy 

Strategické rady Alliance4Life, pozvánku na akci nazvanou „Národní kulatý stůl o vědní 

politice“, která se uskuteční ve spolupráci s AV ČR v jejím sídle v Praze dne 22.5.2019. 

Předseda ČKR se musel z důvodu zahraniční pracovní cesty omluvit, zastupovat ho bude 

místopředseda ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální K. Melzoch. 

45. Česko-bavorské příhraniční setkání rektorů. Řezno, 3.6.2019. 27.2.2019 poskytla tajemnice 

ČKR M. Fojtíková z pověření místopředsedy ČKR pro vnější záležitosti J. Hančila všem 

členům Komory A ČKR zprávu R. Bonackové z Česko-bavorské vysokoškolské agentury 

s informacemi o plánovaném Česko-bavorském příhraničním setkání rektorů, které se 

uskuteční 3.6.2019 v Řezně (o této akci poskytl předběžnou informaci již na 149. zasedání 

Pléna ČKR v Brně dne 14.2.2019 místopředseda ČKR pro vnější záležitosti). Rektoři veřejných 

vysokých škol ČR či jejich zástupci se mohli přihlásit na adrese sekretariat@btha.de do 

12.3.2019. 

46. 151. zasedání Pléna ČKR (Volby ČKR). Hradec Králové, 6.6.2019. Hostitelská vysoká škola 

Univerzita Hradec Králové, rektor-hostitel K. Kuča. 

47. Společné zasedání České konference rektorů a Slovenské rektorské konference. 

Bratislava, 6.-7.6.2019. 7.3.2019 poskytla tajemnice ČKR z pověření předsedy ČKR všem 

členům ČKR předběžnou informaci k průběhu 151. zasedání Pléna ČKR, které se uskuteční 

v Hradci Králové 6.6.2019, a na ně navazujícího Společného zasedání ČKR a SRK, které se 

uskuteční v Bratislavě ve dnech 6.-7.6.2019. 

48. Higher Education Forum (European Alpbach Forum 2019). Alpbach, 21.8.2019. 14.3.2019 

obdržel místopředseda ČKR pro vnější záležitosti J. Hančil z Rakouské konference rektorů 

(UNIKO) pozvání na akci nazvanou „Higher Education Forum“, která se uskuteční 

v rakouském Alpbachu 21.8.2019 jako součást pravidelné světoznámé akce „European Alpbach 

Forum 2019“. „Higher Education Forum“ na téma „Liberty and Security“ proběhne formou 

panelové diskuse, jíž se zúčastní rektoři, kteří se v prosinci 2018 zapojili do iniciativy 

„Universities for Enlightenment“ (ČKR v této iniciativě zastupuje místopředseda ČKR pro 

vnější záležitosti). Místopředseda ČKR pro vnější záležitosti za pozvání UNIKO poděkoval  

s tím, že se musí kvůli časové kolizi s jiným dlouhodobě plánovaným pracovním programem 

z účasti na této akci omluvit. 

 

V Brně dne 25. dubna 2019 

 

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

Schválil: T. Zima, předseda ČKR 
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