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151. ZASEDÁNÍ PLÉNA ČESKÉ KONFERENCE REKTORŮ  

Hradec Králové, 6.6.2019  
________________________________________________________________________________________ 

 

Zpráva předsedy České konference rektorů 
 

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

polytechnická Jihlava; rektor-hostitel V. Báča. 

02. Strategický záměr pro oblast vysokých škol – dopis s informacemi členům konzultační 

skupiny. Praha, 25.4.2019. Kancelář ČKR obdržela 25.4.2019 zprávu adresovanou členům 

nově ustavené konzultační skupiny k přípravě strategického záměru pro oblast vysokých škol 

s přiloženým dopisem P. Dolečka, náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro 

vysoké školství, vědu a výzkum, obsahující poděkování za zájem zapojit se do činnosti 

konzultační skupiny, informaci o prvním setkání konzultační skupiny, které se uskuteční v Praze 

dne 26.6.2019, a odkaz na on-line dotazník, který byl současně poskytnut rektorům a děkanům 

vysokých škol ČR s prosbou o vyplnění nejpozději 19.5.2019. Tajemnice ČKR M. Fojtíková 

zaslala zprávu 15.5.2019 pro připomenutí členům konzultační skupiny delegovaným ČKR, 

rektorům T. Zimovi, UK, V. Petráčkovi, ČVUT, a P. Tulejovi, SU. 

03. Novela zákona o dani z přidané hodnoty č. 80/2019 Sb. – dopis předsedy ČKR ministru 

školství, mládeže a tělovýchovy. Praha, 26.4.2019. Předseda ČKR T. Zima zaslal 26.4.2019 

dopis ministru školství, mládeže a tělovýchovy R. Plagovi se stanoviskem k novele zákona  

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění novel č. 283/2018 Sb., č. 6/2019 Sb. a  

č. 80/2019 Sb. Uvedl přitom, že novela č. 80/2019 Sb. přinesla zásadní změnu v uplatňování 

odpočtu DPH pro veřejné vysoké školy a požádal ministra školství, mládeže a tělovýchovy  

o pomoc při řešení této problematiky. Elektronická podoba dopisu byla tajemnicí ČKR  

M. Fojtíkovou zaslána týž den pro informaci všem členům ČKR. 

04. Pracovní skupina k problému byrokratizace vědy – nominace ČKR. Praha, 29.4.2019. 

22.4.2019 požádal místopředseda RVVI P. Baran předsedu ČKR T. Zimu o nominaci několika 

zástupců ČKR do neformální pracovní skupiny k problému byrokratizace vědy. Na ústní výzvu 

předsedy ČKR na 150. zasedání Pléna ČKR v Jihlavě 25.4.2019, zaslat nejpozději 26.4.2019 

návrhy na členství v neformální pracovní skupině, reagovali 2 členové ČKR (rektorka 

MENDELU a rektor ZČU). Dodatečně, 29.4.2019, reagoval rektor UTB. Kancelář ČKR 

obdržela tedy celkem 3 návrhy – V. Adam, MENDELU, L. Václavová Čulíková, ZČU, a  

V. Vašek, UTB. Po projednání Předsednictvem ČKR byla žadateli 29.4.2019 zaslána nominace 

těchto zástupců ČKR: V. Adam, MENDELU, L. Václavová Čulíková, ZČU, M. Lopatková, 

UK, L. Kaprálová, UK, a V. Vašek, UTB. 

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

informacím 2017–2020. Praha, 29.4.2019. Předseda ČKR T. Zima obdržel 6.5.2019 z Úřadu 

Vlády ČR dokument nazvaný „Akční plán pro implementaci Národní strategie otevřeného 

přístupu ČR k vědeckým informacím 2017–2020“, který Vláda ČR schválila 29.4.2019. ČKR 

připomínkovala návrh tohoto dokumentu na žádost 1. místopředsedy Rady pro výzkum, vývoj a 

inovace P. Dvořáka v únoru 2019. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla z pověření předsedy 

ČKR dokument 13.5.2019 všem členům ČKR. 

06. Kvalifikační standard k povolání radiologický fyzik. Brno, 2.5.2019. 2.5.2019 obdržela 

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

vypořádání připomínek ČKR k dokumentu nazvanému „Kvalifikační standard přípravy na 

výkon zdravotnického povolání radiologický fyzik“ k akceptaci či připomínkám do 13.5.2019. 

Téhož dne poskytla tajemnice ČKR z pověření předsedy ČKR T. Zimy tento materiál s prosbou 
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o stanovisko rektoru MU M. Bekovi, který jako jediný z členů ČKR poskytl ke kvalifikačnímu 

standardu připomínky. 13.5.2019 poskytla tajemnice ČKR z pověření předsedy ČKR žadateli 

připomínky MU k návrhu vypořádání jako oficiální připomínky ČKR. 22.5.2019 obdržela 

tajemnice ČKR vypořádání připomínek k původnímu návrhu vypořádání. Z pověření předsedy 

ČKR tento materiál s prosbou o stanovisko obratem poskytla opět rektoru MU. 27.5.2019 

poskytla tajemnice ČKR z pověření předsedy ČKR žadateli připomínky MU k druhému návrhu 

vypořádání jako oficiální připomínky ČKR. 28.5.2019 obdržela tajemnice ČKR vypořádání 

těchto připomínek a obratem je z pověření předsedy ČKR poskytla s prosbou o stanovisko 

rektoru MU do 31.5.2019. Připomínky MU k třetímu návrhu vypořádání byly tajemnicí ČKR 

z pověření předsedy ČKR jako oficiální připomínky ČKR zaslány žadateli i všem členům ČKR 

pro informaci týž den. Na žádost I. Koniarové, místopředsedkyně České společnosti fyziků 

v medicíně, z.s. (ČSFM), poskytla tajemnice ČKR 5.6.2019 kontakt na osobu pověřenou 

rektorem MU ve věci osobního jednání o připomínce ČKR, jíž je D. Munzar, ředitel Ústavu 

fyziky kondenzovaných látek Přírodovědecké fakulty MU. 

07. Platforma pro přípravu operačního programu zaměřeného na konkurenceschopnost  

2021-2027. Praha, 2.5.2019. Předseda ČKR T. Zima obdržel 2.5.2019 žádost náměstka ministra 

průmyslu a obchodu pro fondy EU M. Piechy o nominaci člena a náhradníka člena Platformy 

pro přípravu operačního programu zaměřeného na konkurenceschopnost 2021-2027, jejíž první 

zasedání se konalo v Praze 7.5.2019. O návrhy byli z pověření předsedy ČKR téhož dne 

tajemnicí ČKR M. Fojtíkovou požádáni členové Předsednictva ČKR, kteří mohli zareagovat do 

6.5.2019, 10:00. V požadovaném termínu došel 1 návrh (H. Kosová, ředitelka Centra pro přenos 

poznatků a technologií UK, člen; J. Valach, zástupce ředitelky Centra pro přenos poznatků a 

technologií UK, náhradník člena), který tajemnice ČKR na základě rozhodnutí Předsednictva 

ČKR odeslala jako nominaci ČKR téhož dne žadateli na MPO a pro informaci všem členům 

ČKR. 

08. Scholars at Risk (SAR). Brno, 3.5.2019. Tajemnice ČKR M. Fojtíková byla 22.4.2019 

oslovena evropskou ředitelkou organizace Scholars at Risk (SAR) S. O'Gorman ve věci 

zapojení ČKR do organizace české sekce SAR. Na 158. zasedání Předsednictva ČKR v Jihlavě 

dne 25.4.2019 podal informaci o aktivitě SAR místopředseda ČKR pro vnější záležitosti 

J. Hančil se závěrem, že se ČKR nebude v této věci angažovat, neboť v jiných evropských 

zemích není angažmá národních Konferencí rektorů úplně obvyklé. V tomto duchu odpověděla 

tajemnice ČKR žadatelce a 3.5.2019 poskytla z pověření místopředsedy ČKR pro vnější 

záležitosti relevantní korespondenci pro informaci všem členům Předsednictva ČKR. 

09. Hlavní směry vzdělávací politiky ČR v rámci Strategie 2030+. Brno, 3.5.2019. Předseda 

ČKR T. Zima obdržel 3.5.2019 žádost R. Sáblíka, ředitele Smíchovské střední průmyslové 

školy, garanta pracovní skupiny pro tvorbu obsahu vzdělávání v rámci expertní skupiny pro 

vytváření Strategie vzdělávací politiky ČR 2030+ (Strategie 2030+), o spolupráci na 

připravovaném dokumentu nazvaném Hlavní směry vzdělávací politiky ČR 2030+, 

s podpůrným dopisem J. Berana, ředitele Kanceláře ministra školství, mládeže a tělovýchovy. 

10.5.2019 potvrdila tajemnice ČKR M. Fojtíková z pověření předsedy ČKR žadateli, že 

potřebná odezva bude předsedou ČKR, formou vyplnění on-line dotazníku, anebo zaslání 

samostatného textu, poskytnuta nejpozději 29.5.2019, jak bylo požadováno. Místopředsedkyně 

ČKR pro záležitosti legislativní a organizační J. Němcová informovala 11.5.2019 Předsednictvo 

ČKR, že do 29.5.2019 dá garantovi pracovní skupiny k dispozici zpracované podněty Sdružení 

profesního terciárního vzdělávání, jehož je v současné době předsedkyní. 

10. Žádost o členství v ČKR rektora Anglo-americké vysoké školy, z.ú., Lubomíra Lízala. 

Praha, 5.4.2019. Rektor Anglo-americké vysoké školy, z.ú., L. Lízal zaslal 5.4.2019 žádost  

o členství v ČKR. Jeho žádost bude projednávat Předsednictvo ČKR na svém 159. zasedání 

(Hradec Králové, 6.6.2019). 
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11. Problematická místa zákona o vysokých školách v oblasti zajišťování kvality a studia. 

Brno, 6.5.2019. Místopředseda ČKR pro oblast vzdělávání, rektor MU M. Bek zaslal 6.5.2019 

všem členům ČKR pozvání na pracovní poradu zástupců vedení vysokých škol ČR, která se 

konala 15.5.2019 v Brně v prostorách MU a jejímž hlavním cílem bylo vypořádání připomínek 

členů ČKR k materiálu o zkušenostech s implementací zákona o VŠ nazvaném „Problematická 

místa zákona o vysokých školách v oblasti zajišťování kvality a studia“. Připomínky 

k materiálu, který připravila MU, byly od členů ČKR k dispozici 2.4.2019. Na základě výsledků 

této porady připraví Předsednictvo ČKR konsolidovaný materiál mapující zkušenosti 

s naplňováním zákona o vysokých školách po velké novele z roku 2016 a předloží jej Plénu 

ČKR k diskusi. 

12. Podmínky pro zařazení do Seznamu hodnotitelů NAÚ. Praha, 7.5.2019. Předseda ČKR  

T. Zima obdržel 7.5.2019 od místopředsedy Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství 

(NAÚ) I. Barančíka návrh úpravy dokumentu nazvaného „Podmínky pro zařazení do Seznamu 

hodnotitelů NAÚ“ k vyjádření ČKR. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla zprávu z pověření 

předsedy ČKR téhož dne všem členům ČKR s prosbou o zaslání připomínek nejpozději 

14.5.2019. Na výzvu reagovalo celkem 10 členů ČKR, z toho 4 s konkrétními připomínkami 

(VŠB-TUO, AMU, VŠCHT, VŠH) a 6 bez připomínek (UK, VFU, MENDELU, ČZU, VŠLG, 

MVŠO). Z pověření předsedy ČKR odeslala tajemnice ČKR téhož dne všechny připomínky 

žadateli a pro informaci všem členům ČKR.  

13. Příprava nového zákona o podpoře výzkumu – nominace zástupců ČKR do nové pracovní 

skupiny. Praha, 7.5.2019. Předseda ČKR T. Zima obdržel 7.5.2019 žádost J. Marka, ředitele 

Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace Úřadu Vlády ČR, aby v souvislosti s přípravou 

nového zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací potvrdil členství 

dosavadních zástupců ČKR v pracovní skupině pro přípravu zákona, anebo poskytl nominaci 

ČKR na nového zástupce. 9.5.2019 potvrdila tajemnice ČKR M. Fojtíková žadateli z pověření 

předsedy ČKR členství obou dosavadních zástupců ČKR (T. Zima, rektor UK, předseda ČKR; 

J. Lata, rektor OU, místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností) i v nové pracovní skupině. 

Nominace byla zároveň odeslána pro informaci všem členům ČKR. Ředitel Odboru Rady pro 

výzkum, vývoj a inovace Úřadu Vlády ČR nominaci 10.5.2019 potvrdil. 

14. Návrh studentů do Seznamu hodnotitelů NAÚ. Brno, 9.5.2019. Tajemnice ČKR  

M. Fojtíková zaslala seznam studentů navržených do Seznamu hodnotitelů Národního 

akreditačního úřadu pro vysoké školství (NAÚ) z pověření předsedy ČKR T. Zimy 9.5.2019 

všem členům ČKR, kteří mohli své vyjádření zaslat do 15.5.2019. Předseda ČKR obdržel 

seznam od předsedy NAÚ s žádostí o vyjádření ČKR do 16.5.2019. K tomuto datu reagovali 

pouze 2 členové ČKR (TUL, UK) s tím, že k návrhu nemají žádné připomínky. Z pověření 

předsedy ČKR odeslala tajemnice ČKR téhož dne žadateli zprávu, že ČKR s návrhem souhlasí 

bez výhrad, a poskytla ji pro informaci všem členům ČKR. 

15. Pracovní skupina na vysoké úrovni v rámci plnění Akčního plánu 2017-2020.  

Praha, 10.5.2019. Předseda ČKR T. Zima obdržel 10.5.2019 žádost 1. místopředsedy RVVI  

P. Dvořáka o nominaci zástupce ČKR do pracovní skupiny na vysoké úrovni, jejímž cílem bude 

iniciovat a podporovat vyjednávání s hlavními vydavateli vědeckých periodik, především ve 

spolupráci s dalšími členskými státu EU, za účelem dosažení výhodnějších podmínek pro 

publikaci. Skupina bude ustavena v rámci plnění Akčního plánu pro implementaci Národní 

strategie otevřeného přístupu ČR k vědeckým informacím 2017-2020, schváleného usnesením 

Vlády ČR ze dne 29.4.2019. Z pověření předsedy ČKR poskytla tajemnice ČKR M. Fojtíková 

žádost téhož dne členům Předsednictva ČKR a J. Málkovi, rektoru UPa, kteří mohli zaslat své 

návrhy nejpozději 20.5.2019. V požadovaném termínu došly celkem 4 návrhy (V. Adam, 

prorektor pro tvůrčí činnost a vedoucí Ústavu chemie MENDELU; J. Lata, rektor OU, 

místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností; T. Polívka, prorektor pro vědu JU;  
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Š. Pospíšilová, vedoucí Centra molekulární medicíny CEITEC MU). Z pověření předsedy ČKR 

zaslala tajemnice ČKR 29.5.2019 žadateli a pro informaci členům Předsednictva ČKR a rektoru 

UPa tuto nominaci: T. Polívka, JU. Žadatel příjem nominace 30.5.2019 potvrdil. 

16. Pokračování tzv. Boloňského procesu. Brusel, 13.5.2019. Kancelář ČKR obdržela 13.5.2019 

zprávu generální tajemnice EUA L. Wilson s požadavkem, aby Konference rektorů, které jsou 

řádnými kolektivními členy EUA, poskytly EUA nejpozději 19.9.2019 své stanovisko 

k pokračování tzv. Boloňského procesu. Předseda ČKR T. Zima požádal místopředsedu ČKR 

pro oblast vzdělávání M. Beka, aby návrh stanoviska ČKR připravil pro 151. zasedání Pléna 

ČKR (Hradec Králové, 6.6.2019), aby se k němu mohlo Plénum ČKR vyjádřit. 27.5.2019 

zaslala tajemnice ČKR M. Fojtíková místopředsedovi ČKR pro oblast vzdělávání pro informaci 

kritické stanovisko Rakouské konference rektorů (UNIKO), které jí spontánně poskytla 

generální tajemnice UNIKO E. Fiorioli. 

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

Praha, 15.5.2019. 18. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR 

se konala 15.5.2019 v Praze v PS PČR. Pozvánka na schůzi byla 26.4.2019 dána k dispozici 

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

18. Výzva Evropské komise pro výběr expertů do tzv. „Mission boards“. Brno, 16.5.2019. 

Kancelář ČKR obdržela 16.5.2019 zprávu z Czech Liaison Office for Research, Development & 

Innovation (CZELO) o výzvě Evropské komise pro výběr expertů do 5 tzv. „Mission boards“, 

které mají pomoci s identifikací a implementací jednotlivých misí v rámci budoucího 

rámcového programu Horizont Evropa. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla zprávu 

z pověření předsedy ČKR T. Zimy téhož dne všem členům ČKR k možnému podání on-line 

přihlášek do 11.6.2019 dle vlastního uvážení. 

19. BiGGAR Economics – nabídka analýzy ekonomického dopadu vysokých škol ČR na 

společnost. Brno, 16.5.2019. Do Kanceláře ČKR došla 16.5.2019 nabídka od BiGGAR 

Economics, www.biggareconomics.co.uk, na zpracování analýz týkajících se vysokých škol a 

jejich ekonomického dopadu na společnost. Z pověření místopředsedy ČKR pro záležitosti 

ekonomické a sociální K. Melzocha poskytla tajemnice ČKR M. Fojtíková 27.5.2019 informaci 

všem členům ČKR. 

20. Projekt „Euforka“ – setkání zástupců VŠ koordinujících spolupráci s projektem.  

Praha, 20.5.2019. 10.5.2019 obdržela Kancelář ČKR od P. Bilíka, prorektora Univerzity 

Palackého v Olomouci, program setkání zástupců VŠ koordinujících spolupráci s projektem UP 

„Euforka“ před volbami do Evropského parlamentu, které se uskutečnilo v Praze dne 20.5.2019. 

Pozvání na setkání bylo téhož dne tajemnicí ČKR M. Fojtíkovou poskytnuto všem členům 

Předsednictva ČKR, kteří se mohli setkání zúčastnit podle vlastního uvážení. 

21. EUA Expert Group „Innovation Ecosystems“. Brno, 20.5.2019. Tajemnice ČKR  

M. Fojtíková obdržela 20.5.2019 zprávu L. Borrell-Damián, ředitelky Oddělení pro výzkum a 

inovace EUA, obsahující informaci o ustavení nové expertní skupiny EUA „Innovation 

Ecosystems“, která je následnickou pracovní skupinou skupiny „Research and Innovation 

Strategies for Smart Specialisation“, a související výzvu k renominaci stávajícího zástupce ČKR 

v této pracovní skupině, jímž je M. Bareš, děkan LF MU, do nové pracovní skupiny, či 

nominaci jiného zástupce ČKR. Protože dosavadní zástupce ČKR neprojevil o další členství 

zájem, oslovila tajemnice ČKR z pověření předsedy ČKR T. Zimy 24.5.2019 všechny členy 

ČKR s žádostí o podávání návrhů na zástupce ČKR v nové expertní skupině do 10.6.2019. 

22. Zájem o členství v ČKR rektorky Vysoké školy sociálně správní, z. ú. Praha, 21.5.2019. 

Předseda ČKR T. Zima obdržel 21.5.2019 zprávu S. Vaňkové, prorektorky pro zahraniční a 

vnější vztahy Vysoké školy sociálně správní, z. ú. (VŠSSH), s dotazem, kdy by rektorka 

VŠSSH Z. Machová mohla podat opětovnou žádost o členství v ČKR. Pro členství Z. Machové 

v ČKR se v hlasování Pléna ČKR na jeho 147. zasedání v Olomouci 5.10.2018 nevyslovil 

http://www.biggareconomics.co.uk/
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dostatečný počet rektorek a rektorů, členů ČKR. Tajemnice ČKR M. Fojtíková informovala 

o věci z pověření předsedy ČKR předsedkyni Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR 

J. Němcovou. Záležitost projedná Předsednictvo ČKR na svém 159. zasedání v Hradci Králové 

6.6.2019. 

23. Seminář Financování vysokých škol jako nástroj prosperity České republiky. 

Praha, 22.5.2019. Tajemnice ČKR M. Fojtíková obdržela 8.5.2019 od bývalé předsedkyně 

Technologické agentury ČR, externí spolupracovnice pro vědu a výzkum Institutu pro politiku a 

společnost R. Bízkové pozvánku pro členy ČKR na seminář s názvem „Financování vysokých 

škol jako nástroj prosperity České republiky“, který se konal v PS PČR 22.5.2019. Tajemnice 

ČKR zaslala pozvánku 9.5.2019 všem členům ČKR, kteří se mohli zúčastnit podle svého 

uvážení. 

24. Kulatý stůl na téma Obsah a způsob vzdělávání ve Strategii 2030+.  

Mladá Boleslav, 23.5.2019. 10.5.2019 poskytla tajemnice ČKR M. Fojtíková všem členům 

ČKR k využití podle vlastního uvážení pozvánku na akci s názvem „Kulatý stůl na téma Obsah 

a způsob vzdělávání ve Strategii 2030+“, která se uskutečnila dne 23.5.2019 v Mladé Boleslavi 

v souvislosti s přípravou nové Strategie vzdělávací politiky ČR 2030+. 

25. 5. zasedání Sněmu Rady vysokých škol. Praha, 23.5.2019. Zasedání Sněmu RVŠ, které se 

konalo 23.5.2019 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. 

26. Metodika hodnocení výzkumných organizací v segmentu vysokých škol. Brno, 23.5.2019. 

Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla 23.5.2019 z pověření předsedy ČKR T. Zimy všem 

členům ČKR materiál nazvaný „Metodika hodnocení výzkumných organizací v segmentu 

vysokých škol“ k připomínkám do 31.5.2019, 12:00. Předseda ČKR obdržel tuto verzi 

materiálu, upravenou na základě jednání Komise ČKR pro hodnocení výzkumu na vysokých 

školách se zástupci MŠMT, spolu s předkládací zprávou od náměstka ministra školství, mládeže 

a tělovýchovy pro vysoké školství, vědu a výzkum P. Dolečka s žádostí o připomínky ČKR. 

V uvedeném termínu zareagovalo celkem 14 členů ČKR, z toho 1 bez připomínek (rektor VFU) 

a 13 s konkrétními připomínkami (rektoři UK, TUL, VŠE, UHK, SU, ZČU, UTB, VŠFS, 

ŠAVŠ; rektoři 4 uměleckých VVŠ – AVU, AMU, VŠUP a JAMU – se společnými 

připomínkami). Všechny došlé připomínky odeslala tajemnice ČKR týž den členům Komise 

ČKR pro hodnocení výzkumu na vysokých školách (K. Melzoch, VŠCHT, garant; T. Machula, 

JU; J. Málek, UPa; D. Nerudová, MENDELU; P. Sklenička, ČZU), která provedla revizi 

došlých připomínek. Strukturované připomínky, které tajemnice ČKR obdržela 5.6.2019, byly 

obratem poskytnuty všem členům ČKR jako materiál k projednání na 151. zasedání Pléna ČKR 

6.6.2019 v Hradci Králové. Po skončení uvedeného zasedání byly J. Málkem, zástupcem 

Komise ČKR pro hodnocení výzkumu na vysokých školách, odeslány P. Dolečkovi, náměstku 

ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství, vědu a výzkum, a P. Dvořákovi, 

1. místopředsedovi RVVI, o čemž byli 12.6.2019 všichni členové ČKR tajemnicí ČKR 

informováni. 

27. Ústav pro přenos výsledků výzkumu v Granadě – dopis velvyslance ČR ve Španělsku 

předsedovi ČKR. Praha, 23.5.2019. Předseda ČKR T. Zima obdržel 23.5.2019 zprávu 

z Velvyslanectví ČR ve Španělsku s dopisem velvyslance I. Jančárka a přiloženými 

informacemi o Ústavu pro přenos výsledků (Oficina de Transferencia de Investigación – OTRI), 

který funguje při Univerzitě v Granadě a zaměřuje se na podporu a usnadnění spolupráce mezi 

vědci z akademické sféry a firmami. Uvedené informace byly předsedovi ČKR zaslány pro 

inspiraci, jak případně řešit danou problematiku v českém prostředí. 

28. Open Science/Access – dotazník EUA. Brno, 27.5.2019. 27.5.2019 obdržela tajemnice ČKR 

M. Fojtíková zprávu z EUA, že původní termín pro vyplnění on-line dotazníku EUA „Open 

Science/Access“ byl prodloužen do 3.6.2019, spolu s informací, že na výzvu k vyplnění 
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dotazníku reagovaly v původně stanoveném termínu 3 veřejné  VŠ ČR. Tajemnice ČKR 

poskytla uvedené informace obratem všem členům ČKR s prosbou, aby ti, kteří dotazník dosud 

nevyplnili, tak učinili nyní. 

29. Žádost Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem o členství v Evropské 

univerzitní asociaci. Brno, 29.5.2019. 29.5.2019 odeslala tajemnice ČKR M. Fojtíková rektoru 

UJEP M. Balejovi na základě jeho žádosti dopis předsedy ČKR T. Zimy, adresovaný generální 

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

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

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

30. Pracovní skupina pro přípravu kohezní politiky pro období 2021-2027. Praha, 29.5.2019. 

Předseda ČKR T. Zima obdržel 29.5.2019 z Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) žádost 

o nominaci jednoho člena a jednoho jeho náhradníka do pracovní skupiny pro přípravu kohezní 

politiky pro období 2021-2027, která bude zaměřena na připravovaný specifický cíl 1.1 

Operačního programu zaměřeného na konkurenceschopnost 2021-2027 (OP K) „Posílení 

výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií“ a jejíž ustavení a svolání 

navazuje na první zasedání Platformy pro přípravu OP K, které proběhlo 7.5.2019. Z pověření 

předsedy ČKR požádala tajemnice ČKR M. Fojtíková 30.5.2019 všechny členy ČKR o zaslání 

návrhů na zástupce ČKR v pracovní skupině do 3.6.2019, 12:00. Kancelář ČKR obdržela 

k tomuto datu 3 návrhy (V. Adam, prorektor pro tvůrčí činnost MENDELU; M. Brzezina, rektor 

TUL jako člen; P. Mokrý, prorektor TUL jako náhradník člena; L. Beníček, prorektor pro 

pedagogickou činnost UTB). Z pověření předsedy ČKR odeslala tajemnice ČKR 4.6.2019 

žadateli na MPO a pro informaci všem členům ČKR tuto nominaci: M. Brzezina, TUL, člen;  

L. Beníček, UTB, náhradník člena. Žadatel příjem nominace týž den potvrdil. 

31. Návrh závěrů ze společného zasedání ČKR a SRK (Bratislava, 6.-7.6.2019).  

Brno, 30.5.2019. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla z pověření předsedy ČKR T. Zimy 

členům Předsednictva ČKR návrh závěrů, jež mají být přijaty v závěru Společného zasedání 

ČKR a SRK v Bratislavě dne 7.6.2019, který obdržela od generální tajemnice SRK  

M. Čikešové. Členové Předsednictva ČKR mohli zareagovat svými připomínkami či náměty na 

změny do 3.6.2019. Týž den sdělila tajemnice ČKR generální tajemnici SRK, že návrh SRK byl 

Předsednictvem ČKR akceptován v předložené podobě. 4.6.2019 poskytla generální tajemnice 

SRK všem členům ČKR finální podobu návrhu závěrů Společného zasedání ČKR a SRK. 

32. Operační program JAN AMOS KOMENSKÝ. Brno, 3.6.2019. Tajemnice ČKR  

M. Fojtíková oslovila 3.6.2019 z pověření předsedy ČKR T. Zimy všechny členy ČKR s žádostí 

o návrhy na zástupce ČKR ve dvou tematických pracovních skupinách Operačního programu 

JAN AMOS KOMENSKÝ (OP JAK) – (1) pro oblast vzdělávání, (2) pro oblast výzkumu a 

vývoje. Své návrhy mohou členové ČKR zasílat do 9.6.2019. Informaci o možnosti nominace 

zástupců ČKR do pracovních skupin OP JAK získal předseda ČKR od zástupce ČKR v 

Přípravném výboru OP JAK P. Sáhy, prorektora pro tvůrčí činnosti UTB. 

33. Česko-bavorské příhraniční setkání rektorů. Řezno, 3.-4.6.2019. 6.5.2019 byly tajemnici 

ČKR M. Fojtíkové a místopředsedovi ČKR pro oblast vzdělávání, rektoru MU M. Bekovi, 

představiteli ČKR na setkání, ze strany Česko-bavorské vysokoškolské agentury (BTHA) 

zaslány aktuální materiály a bližší informace k česko-bavorskému příhraničnímu setkání 

rektorů, které se uskutečnilo ve dnech 3.-4.6.2019 v Řezně. Členům ČKR jsou všechny 

materiály dostupné v úložišti materiálů pro členy ČKR. 24.5.2019 obdržela tajemnice ČKR od 

sekretariátu BTHA aktualizovaný program se seznamem účastníků a obratem jej poskytla pro 

informaci všem členům Komory A ČKR. Setkání se za ČKR zúčastnilo 10 zástupců  

z 8 veřejných VŠ ČR (VŠB-TUO, MU, VŠCHT, TUL, UHK, UJEP, ZČU, VŠPJ). 

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

Praha, 5.6.2019. Vedoucí Oddělení podpory vysokých škol MŠMT P. Valášek zaslal 3.5.2019 
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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 5.6.2019 v Praze. 22.5.2019 zaslal P. Valášek všem 

členům Reprezentativní komise podkladové materiály pro zasedání. ČKR je v této komisi 

zastoupena těmito 6 rektory veřejných VŠ: T. Zima, M. Bek, J. Lata, K. Melzoch, J. Hančil, 

M. Holeček. 11.6.2019 byly všem členům Reprezentativní komise zaslány přislíbené variantní 

propočty k diskutovaným tématům z proběhlého zasedání s připojenou žádostí o reakci k bodu 

č. 2, Výpočet prostředků na specifický vysokoškolský výzkum, kterou měl poskytnout předseda 

ČKR do 18.6.2019, aby ke sděleným názorům mohlo být přihlédnuto při formulaci zápisu ze 

zasedání a při přípravě pravidel k projednání Vládou ČR. 

35. Oslavy 30. výročí sametové revoluce. Brno, 5.6.2019. Tajemnice ČKR M. Fojtíková rozeslala 

z pověření předsedy ČKR T. Zimy všem členům ČKR zprávu s informacemi o akcích spolku 

„Díky, že můžem“, pořádaných v roce 2019 u příležitosti 30. výročí sametové revoluce, 

s přáním pořadatelů, aby byli všichni členové ČKR s těmito informacemi seznámeni kvůli 

žádoucímu zapojení do akcí vysokých škol ČR a jejich studentů. 

36. Kulatý stůl k přípravě Strategie vzdělávací politiky ČR 2030+. Dolní Břežany, 6.6.2019. 

Předseda ČKR T. Zima obdržel 17.5.2019 pozvánku z MŠMT ke kulatému stolu na téma Řízení 

vzdělávacího systému ČR 2030+, který se uskuteční v souvislosti s přípravou nové Strategie 

vzdělávací politiky ČR 2030+. Vzhledem k termínové kolizi se 151. zasedáním Pléna ČKR 

(Hradec Králové, 6.6.2019) ponechal předseda ČKR toto pozvání bez odezvy. 

37. Akademické fórum „Diskuse k plagiátorství a k akreditacím“. Praha, 6.6.2019. Předseda 

ČKR T. Zima obdržel 26.5.2019 od předsedy Odborné skupiny Organizace výzkumu Jednoty 

českých matematiků a fyziků České fyzikální společnosti M. Černohorského pozvánku na 

LXXXII. Akademické fórum „Diskuse k plagiátorství a k akreditacím“, které se uskuteční 

v Praze dne 6.6.2019. Kvůli termínové kolizi se 151. zasedáním Pléna ČKR (Hradec Králové, 

6.6.2019) se předseda ČKR musel omluvit se sdělením, že se akce zúčastní zástupci za UK. 

38. 159. zasedání Předsednictva ČKR. Hradec Králové, 6.6.2019. Zasedání se konalo v Hradci 

Králové péčí Univerzity Hradec Králové s tímto programem: (1) Informace předsedy a 

místopředsedů ČKR. (2) Příprava 151. zasedání Pléna ČKR (Hradec Králové, 6.6.2019). 

(3) Žádosti o členství v ČKR. (4) Různé. 

39. Zasedání Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR. Hradec Králové, 

6.6.2019. Zasedání se konalo v Hradci Králové péčí Univerzity Hradec Králové s tímto 

programem: (1) Informace předsedy Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR. 

(2) Příprava na diskusi s 1. místopředsedou Rady pro výzkum, vývoj a inovace a s náměstkem 

ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství, vědu a výzkum k hodnocení 

vysokých škol ČR podle Metodiky 17+. (3) Příprava na diskusi s ministrem školství, mládeže a 

tělovýchovy a s jeho náměstky k aktuální problematice vysokého školství ČR. (4) Různé. 

(5) Společná fotografie obou Komor ČKR. 

40. Zasedání Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR. Hradec Králové, 6.6.2019. 

Zasedání se konalo v Hradci Králové péčí Univerzity Hradec Králové s tímto programem: 

(1) Informace předsedkyně Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR. (2) Příprava na 

151. zasedání Pléna ČKR (Hradec Králové, 6.6.2019). (3) Diskuse k volbám ČKR 2019. 

(4) Různé. (5) Společná fotografie obou Komor ČKR. 

41. 151. zasedání Pléna ČKR (Volby ČKR). Hradec Králové, 6.6.2019. Zasedání se konalo 

v Hradci Králové péčí Univerzity Hradec Králové s tímto programem: (1) Paralelní zasedání 

Komor ČKR. (2) Vstupní informace předsedy volební komise ČKR k volbám ČKR 2019. 

(3) Informace o Univerzitě Hradec Králové. (4) Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice 

ČKR; zprávy předsedů Komor ČKR. (5) Výsledky vyhodnocení návrhových listů a zahájení 

voleb ČKR 2019. (6) Diskuse s navrženými kandidáty na členy Předsednictva ČKR.  
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(7) Hodnocení vysokých škol ČR podle Metodiky 17+ – diskuse s 1. místopředsedou Rady pro 

výzkum, vývoj a inovace a s náměstkem ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké 

školství, vědu a výzkum. (8) Aktuální problematika vysokého školství ČR – diskuse s ministrem 

školství, mládeže a tělovýchovy a s jeho náměstky. (9) Výsledky voleb ČKR 2019. (10) Různé. 

(11) Usnesení 151. zasedání Pléna ČKR. (12) Tisková konference. 

 

Plánované akce: 

 

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

Bratislava, 6.-7.6.2019. Hostitelskou vysokou školou je Univerzita Komenského v Bratislavě, 

rektor-hostitel M. Števček. Program zasedání: (1) Zahájení zasedání prezidentem SRK a 

předsedou ČKR. (2) Oficiální promluvy ministryně školství, vědy, výzkumu a sportu SR, 

velvyslance SR v České republice a velvyslance ČR na Slovensku. (3) Slovo rektora Univerzity 

Komenského v Bratislavě k 100. výročí založení Univerzity Komenského v Bratislavě. 

(4) Hodnocení kvality a institucionální akreditace vysokých škol ČR. (5) Procesy zabezpečování 

kvality vysokoškolského vzdělávání v SR po roce 2018. (6) Financování vysokých škol ČR. 

(7) Vzdělávání, financování a výzkum na vysokých školách v SR. (8) Hodnocení výzkumu 

vysokých škol ČR. (9) Působení na veřejnost jako naplňování třetí role vysokých škol ČR. 

(10) Třetí mise vysokých škol v SR. (11) Spolupráce ČKR s Konferencemi rektorů zemí EU. 

(12) Zahraniční aktivity SRK. (13) Diskuse. (14) Přijetí závěrů. (15) Závěrečné slovo 

předsedy ČKR a prezidenta SRK. (16) Tisková konference. 

43. Pracovní skupina pro přípravu nového zákona o podpoře výzkumu, experimentálního 

vývoje a inovací – první jednání. Praha, 12.6.2019. Zástupci ČKR v Pracovní skupině pro 

přípravu nového zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (T. Zima, 

rektor UK, předseda ČKR; J. Lata, rektor OU, místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností), 

jejichž renominaci potvrdila tajemnice ČKR M. Fojtíková řediteli Odboru Rady pro výzkum, 

vývoj a inovace Úřadu Vlády ČR dne 9.5.2019, obdrželi z ÚV ČR 31.5.2019 pozvánku na první 

jednání pracovní skupiny, které se uskuteční 12.6.2019 v Praze na Ministerstvu dopravy. Oba 

zástupci ČKR v uvedené pracovní skupině se museli z důvodu zahraniční pracovní cesty 

z jednání omluvit. Předseda ČKR požádal o zastupování ČKR na jednání J. Málka, rektora UPa. 

Jeho účast potvrdila tajemnice ČKR M. Fojtíková ÚV ČR 4.6.2019. 

44. 20. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR.  

Praha, 12.6.2019. 20. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR 

se uskuteční 12.6.2019 v Praze v PS PČR. Pozvánka na schůzi byla 4.6.2019 dána k dispozici 

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

45. Informační seminář k Evropské radě pro inovace (EIC). Praha, 13.6.2019. Členové 

Předsednictva ČKR obdrželi 30.5.2019 od náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy 

pro vysoké školství, vědu a výzkum P. Dolečka pozvánku na informační seminář k Evropské 

radě pro inovace (EIC), pořádaný Zastoupením Evropské komise v ČR. Seminář se koná 

v Praze v Evropském domě 13.6.2019 v době 9:00-13:00. Členové Předsednictva ČKR se 

mohou zúčastnit podle vlastního uvážení. 

46. Národní den velkých výzkumných infrastruktur ČR. Praha, 19.11.2019. Náměstek ministra 

školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství, vědu a výzkum P. Doleček zaslal 7.5.2019 

pozvánku na 4. ročník Národního dne velkých výzkumných infrastruktur ČR, který se bude 

konat 19.11.2019 v Praze v prostorách Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. 

Upozornil zároveň na možnost oslovení vybraných jedinců s pozvánkou k aktivní účasti na 

konferenci. 13.5.2019 poskytla tajemnice ČKR M. Fojtíková pozvánku všem členům ČKR, 

kteří se mohou zúčastnit podle svého uvážení. 
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V Brně dne 6. června 2019 

 

Zpracovala: M. Fojtíková, tajemnice ČKR, za pomoci E. Kalandříkové, asistentky Kanceláře ČKR  

Schválil: T. Zima, předseda ČKR 

 


