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152. ZASEDÁNÍ PLÉNA ČESKÉ KONFERENCE REKTORŮ  

Praha, 3.-4.10.2019  
________________________________________________________________________________________ 

 

Zpráva předsedy České konference rektorů 
 

01. 151. zasedání Pléna ČKR. Hradec Králové, 6.6.2019. Hostitelská vysoká škola Univerzita 

Hradec Králové; rektor-hostitel K. Kuča. 

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

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

rektor-hostitel M. Števček. 

03. Operační program JAN AMOS KOMENSKÝ. Brno, 7.6.2019. Na 151. zasedání Pléna ČKR 

v Hradci Králové dne 6.6.2019 bylo rozhodnuto, že nominanti ČKR do dvou tematických 

pracovních skupin OP JAK budou zvoleni v hlasování per rollam. V rámci každé z obou 

pracovních skupin volili členové ČKR v termínu do 7.6.2019, 12:00, mezi 4 kandidáty –  

(1) pracovní skupina pro oblast vzdělávání: M. Brzezina, rektor TUL, P. Mertlík, rektor ŠAVŠ, 

P. Springerová, děkanka FF UHK, V. Zouhar, prorektor pro studium UP; (2) pracovní skupina 

pro oblast výzkumu a vývoje: V. Adam, prorektor pro tvůrčí činnost MENDELU, M. Brzezina, 

rektor TUL, R. Hájek, prorektor pro strategii a rozvoj OU, M. Holeček, rektor ZČU. 7.6.2019 

odeslala tajemnice ČKR M. Fojtíková z pověření předsedy ČKR T. Zimy náměstku ministra 

školství, mládeže a tělovýchovy pro EU a evropské strukturální a investiční fondy 

V. Velčovskému tuto oficiální nominaci ČKR: (1) P. Mertlík, člen, P. Springerová, náhradník 

člena; (2) M. Holeček, člen, V. Adam, náhradník člena. O nominaci byli tajemnicí ČKR 

informováni všichni členové ČKR.  

04. Materiály k zasedání Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých 

škol. Praha, 11.6.2019. Vedoucí Oddělení podpory vysokých škol MŠMT P. Valášek zaslal 

11.6.2019 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 variantní propočty k diskutovaným tématům ze zasedání Reprezentativní komise 

pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol, které se uskutečnilo v Praze dne 5.6.2019. 

Ke zprávě byla připojena žádost o reakci předsedy ČKR k bodu č. 2, Výpočet prostředků na 

specifický vysokoškolský výzkum, do 18.6.2019, aby ke sděleným názorům mohlo být 

přihlédnuto při formulaci zápisu z jednání a při přípravě pravidel k projednání Vládou ČR. 

Zápis z jednání spolu se závěrem k problematice zaslaných variantních propočtů obdrželi 

členové Reprezentativní komise z MŠMT 25.6.2019. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla 

materiály z pověření předsedy ČKR T. Zimy obratem všem členům Komory A ČKR, kteří měli 

možnost se k nim vyjádřit přímou interakcí s předsedou ČKR. 

05. První jednání Pracovní skupiny pro přípravu nového zákona o podpoře výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací. 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 z pověření předsedy ČKR T. Zimy potvrdila tajemnice ČKR M. Fojtíková 

řediteli Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace Úřadu Vlády ČR J. Markovi dne 9.5.2019, 

obdrželi z Úřadu Vlády ČR (ÚV ČR) 31.5.2019 pozvánku na první jednání pracovní skupiny, 

které se uskutečnilo 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. 10.6.2019 obdrželi členové pracovní skupiny 
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z ÚV ČR podklad pro první jednání. 17.6.2019 obdrželi členové pracovní skupiny za ČKR  

(T. Zima, J. Lata) i účastník jednání, který je zastupoval (J. Málek), návrh zápisu z jednání, 

k němuž se mohli vyjádřit do 24.6.2019. 21.6.2019 zaslala J. Hakenová, vrchní ministerský rada 

MŠMT, řediteli Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace Úřadu Vlády ČR stanovisko MŠMT 

a další komentáře k pracovnímu podkladu pro jednání – prvnímu návrhu věcného záměru 

připravovaného zákona. 27.6.2019 obdrželi členové pracovní skupiny a účastníci jednání z ÚV 

ČR finální zápis z jednání. Tajemnice ČKR jej obratem poskytla pro informaci všem členům 

ČKR. 

06. EUA Expert Group „Innovation Ecosystems“. Brno, 14.6.2019. V termínu pro podávání 

návrhů na zástupce ČKR v nové expertní skupině EUA „Innovation Ecosystems“, který byl pro 

členy ČKR stanoven na 10.6.2019, obdržela Kancelář ČKR celkem 3 reakce. 2 členové ČKR 

(rektoři TUL a VŠLG) žádný návrh nepodali, rektor UK navrhl jako zástupkyni ČKR 

prorektorku pro studijní záležitosti UK M. Králíčkovou. 14.6.2019 odeslala tajemnice ČKR  

M. Fojtíková z pověření předsedy ČKR T. Zimy uvedený návrh jako oficiální nominaci ČKR 

ředitelce Oddělení pro výzkum a inovace EUA L. Borrell-Damián a pro informaci všem členům 

ČKR. Žadatelka příjem nominace 17.6.2019 potvrdila. 

07. Výzkum veřejné ochránkyně práv "Být LGBT+ v Česku". Brno, 14.6.2019. Na základě 

předběžné informace poskytnuté předsedou ČKR T. Zimou členům ČKR na 151. zasedání Pléna 

ČKR v Hradci Králové 6.6.2019, zaslala tajemnice ČKR M. Fojtíková 14.6.2019 všem členům 

ČKR pro informaci korespondenci předsedy ČKR s veřejnou ochránkyní práv A. Šabatovou, 

týkající se aplikace doporučení pro ČKR souvisejících s rovným zacházením v oblasti 

vzdělávání, vyplývajících z jejího výzkumu „Být LGBT+ v Česku. Zkušenosti LGBT+ lidí 

s předsudky, diskriminací, obtěžováním a násilím z nenávisti“. 

08. Česko-bavorské příhraniční setkání rektorů – zpráva Česko-bavorské vysokoškolské 

agentury (BTHA). Brno, 14.6.2019. Tajemnice ČKR M. Fojtíková obdržela 14.6.2019 ze 

sekretariátu BTHA zprávu o česko-bavorském příhraničním setkání rektorů, které se 

uskutečnilo ve dnech 3.-4.6.2019 v Řezně, a poskytla ji obratem pro informaci členům  

Komory A ČKR. 

09. První jednání Tematické pracovní skupiny Vzdělávání Operačního programu JAN AMOS 

KOMENSKÝ. Praha, 17.6.2019. Členové Tematické pracovní skupiny Vzdělávání OP JAK (za 

ČKR P. Mertlík, rektor ŠAVŠ, člen; P. Springerová, děkanka FF UHK, náhradník člena) 

obdrželi 10.6.2019 z MŠMT podklady pro první jednání, které se uskutečnilo v Praze dne 

17.6.2019. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla tyto podklady 12.6.2019 pro informaci všem 

členům ČKR. 19.6.2019 zaslal rektor P. Mertlík prostřednictvím Kanceláře ČKR materiály 

z prvního jednání k připomínkám všem členům ČKR, kteří se mohli vyjádřit do 24.6.2019, 

10:00. 24.6.2019 byly připomínky členů ČKR odeslány tajemnicí ČKR M. Fojtíkovou na 

MŠMT a pro informaci všem členům ČKR. 

10. Nová Magna Charta Universitatum. Brno, 18.6.2019. Tajemnice ČKR M. Fojtíková zaslala 

18.6.2019 z pověření předsedy ČKR T. Zimy všem členům ČKR informaci o možnosti jejich 

komentářů k návrhu nového dokumentu Magna Charta Universitatum, který předseda ČKR 

obdržel z Magna Charta Observatory, která sídlí v italské Boloni. On-line formulář, do něhož 

bylo možno zaznamenat komentáře, byl dostupný do 2.8.2019. 

11. Kvalifikační standard k povolání radiologický fyzik. Praha, 18.6.2019. 18.6.2019 se v Praze 

uskutečnilo jednání České společnosti fyziků v medicíně, z.s. (ČSFM), se zástupci ČKR 

(D. Munzar, ředitel Ústavu fyziky kondenzovaných látek Přírodovědecké fakulty MU; 

V. Mornstein, přednosta Biofyzikálního ústavu Lékařské fakulty MU), na němž byla vyřešena 

poslední připomínka ČKR k dokumentu „Kvalifikační standard přípravy na výkon 

zdravotnického povolání radiologický fyzik“. 28.6.2019 obdržela tajemnice ČKR M. Fojtíková 
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od místopředsedkyně ČSFM I. Koniarové zprávu s konečným zněním dokumentu a zápisem  

z jednání, kterou poskytla obratem pro informaci všem členům ČKR. 

12. Prohlášení iniciativy „Universities for Enlightenment“ k restrukturalizaci Maďarské 

akademie věd. Vídeň, 18.6.2019. Zástupkyně Rakouské konference rektorů (UNIKO) 

N. Shovakar zaslala 18.6.2019 národním Konferencím rektorů, které spolupracují v rámci 

iniciativy Universities for Enlightenment (U4E) – za ČKR místopředsedovi ČKR pro vnější 

záležitosti J. Hančilovi a tajemnici ČKR M. Fojtíkové –, zprávu s návrhem společného 

prohlášení v záležitosti restrukturalizace Maďarské akademie věd, s žádostí o vyjádření podpory 

tohoto prohlášení a doporučeními pro další postup oslovených Konferencí rektorů v této věci. 

Z pověření místopředsedy ČKR pro vnější záležitosti, který záležitost konzultoval s předsedkyní 

AV ČR E. Zažímalovou, a předsedy ČKR T. Zimy, informovala tajemnice ČKR 5.7.2019 

UNIKO, že AV ČR, partnerská instituce Maďarské akademie věd, na problém upozorňovala jak 

samostatně, tak ve spolupráci s Polskou akademií věd již dříve, bohužel bez výsledku, a že ČKR 

situaci sleduje, k prohlášení U4E se však nepřipojí. 16.7.2019 obdrželi zástupci relevantních 

národních Konferencí rektorů od UNIKO konečnou verzi prohlášení, které kromě UNIKO 

podepsaly pouze Polská konference rektorů (CRASP) a Německá konference rektorů (HRK). 

13. Interní kulatý stůl k financování vzdělávání v rámci Strategie vzdělávací politiky ČR 

2030+. Praha, 19.6.2019. Předseda ČKR T. Zima obdržel 13.6.2019 od J. Fischera, garanta 

Strategické linie 4 Strategie 2030+ (SL4 – Zvýšení financování a zajištění jeho stability), 

pozvánku pro jednoho zástupce ČKR k internímu kulatému stolu, který se uskutečnil v Praze 

dne 19.6.2019, k přípravě části Strategie 2030+ týkající se financování systému vzdělávání. 

Předseda ČKR se nemohl z důvodu časové kolize s jiným pracovním programem zúčastnit a 

musel se omluvit. ČKR na jednání zastupoval P. Sklenička, rektor ČZU, nově zvolený předseda 

ČKR pro funkční období 1.8.2019 až 31.7.2021. 

14. EUA Expert Group „Open Science / Science 2.0“. Brno, 19.6.2019. Tajemnice ČKR  

M. Fojtíková odeslala 19.6.2019 z pověření předsedy ČKR T. Zimy ředitelce Oddělení pro 

výzkum a inovace EUA L. Borrell-Damián a pro informaci všem členům ČKR novou nominaci 

ČKR do expertní skupiny EUA „Open Science / Science 2.0“. Dosavadní zástupce ČKR  

v pracovní skupině P. Dvořák se rozhodl své členství k 31.8.2019 ukončit z důvodu ukončení 

působení ve funkci prorektora pro výzkum MU. Jako nový zástupce ČKR od 1.9.2019 byl 

nominován T. Polívka, prorektor pro vědu JU. Příjem nominace byl z EUA 20.6.2019 potvrzen. 

15. Metodická pomůcka pro vnější hodnocení činnosti vysokých škol. Brno, 19.6.2019. 

19.6.2019 obdržela tajemnice ČKR M. Fojtíková z Národního akreditačního úřadu pro vysoké 

školství (NAÚ) vypořádání připomínek ČKR k materiálu nazvanému „Metodická pomůcka pro 

vnější hodnocení činnosti vysokých škol“, které byly NAÚ zaslány 16.4.2019. Vypořádání bylo 

obratem poskytnuto pro informaci všem členům ČKR. 

16. První jednání Tematické pracovní skupiny Výzkum a vývoj Operačního programu JAN 

AMOS KOMENSKÝ. Praha, 20.6.2019. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla 19.6.2019 

všem členům ČKR podklady pro první jednání Tematické pracovní skupiny Výzkum a vývoj 

OP JAK, které se uskutečnilo v Praze dne 20.6.2019. Stalo se tak na přání zástupce ČKR v této 

pracovní skupině M. Holečka, rektora ZČU, s prosbou o zaslání podnětů a připomínek na jeho 

elektronickou adresu do 20.6.2019, 12:00. Po jednání, 21.6.2019, poskytl zástupce ČKR všem 

členům ČKR kompletní materiály k připomínkám a námětům do 26.6.2019, 12:00. 

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

ministryně financí. Praha, 20.6.2019. Předseda ČKR T. Zima zaslal 20.6.2019 dopis náměstku 

ministryně financí pro daně a cla S. Koubovi, na vědomí ministryni financí A. Schillerové a 

generální ředitelce Generálního finančního ředitelství T. Richterové, ohledně novely 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., kdy novela č. 80/2019 Sb. přinesla zásadní změnu v uplatňování odpočtu DPH pro 
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veřejné vysoké školy. Předseda ČKR požádal náměstka ministryně financí o vyvolání 

společného jednání zástupců MF ČR, GFŘ a VVŠ ČR s cílem vypracovat metodický výklad, 

jímž se mj. sjednotí klasifikace různých činností vykonávaných na VVŠ z hlediska DPH. 

Elektronickou podobu dopisu poskytl předseda ČKR týž den pro informaci všem členům ČKR. 

Rektor ZČU M. Holeček informoval 26.6.2019 všechny členy ČKR o dění na schůzi Výboru 

pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, která 

se konala týž den v Praze. Přítomný ředitel Odboru nepřímých daní MF ČR O. Fasora zcela 

jednoznačně konstatoval, že MF nebude uplatňovat retrospektivu k odpočtu DPH. Bude zřízena 

pracovní komise při MF, dle návrhu předsedy ČKR, a do doby, než bude vyjasněna metodika, 

vysoké školy budou v otázce DPH postupovat jako doposud. Poslanecký výbor požaduje 

informaci, jak postupuje příprava metodiky pro vysoké školy, za půl roku. Náměstek ministryně 

financí pro daně a cla odpověděl předsedovi ČKR v tomtéž duchu dopisem datovaným 

11.7.2019. Předseda ČKR tento dopis poskytl 15.7.2019 pro informaci všem členům ČKR. 

18. Cena Františka Běhounka. Brno, 20.6.2019. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla 20.6.2019 

z pověření předsedy ČKR T. Zimy všem členům ČKR dopis náměstka ministra školství, 

mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství, vědu a výzkum P. Dolečka s žádostí o nominaci na 

držitele Ceny Františka Běhounka. Členové ČKR mohli své návrhy zasílat klasickou poštou 

přímo na adresu MŠMT do 18.9.2019. 

19. Návrh osob do Seznamu hodnotitelů NAÚ ve zdravotnických oborech. Praha, 20.6.2019. 

Předseda ČKR T. Zima obdržel 20.6.2019 od místopředsedy NAÚ pověřeného výkonem funkce 

předsedy NAÚ I. Barančíka návrh osob vybraných k zařazení do Seznamu hodnotitelů NAÚ ve 

zdravotnických oborech s žádostí o vyjádření ČKR. Asistentka Kanceláře ČKR E. Kalandříková 

poskytla dokument z pověření předsedy ČKR 21.6.2019 všem členům ČKR, kteří mohli 

vyslovit svůj souhlas/nesouhlas se zdůvodněním do 27.6.2019. Ve stanoveném termínu 

reagovali 3 členové ČKR (M. Brzezina, TUL, J. Mojžíš, NC, J. Němcová, VŠZ) s tím, že 

k návrhu nemají žádné připomínky. 28.6.2019 zaslala asistentka Kanceláře ČKR z pověření 

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

s návrhem souhlasí bez výhrad. 

20. 12. zasedání Předsednictva Rady vysokých škol. Praha, 20.6.2019. 12. zasedání 

Předsednictva RVŠ, které se konalo 20.6.2019 v Praze, se za ČKR zúčastnil předseda ČKR  

T. Zima. 

21. Novela zákona o dani z přidané hodnoty č. 80/2019 Sb. – dopis ministra školství, mládeže a 

tělovýchovy předsedovi ČKR. Brno, 24.6.2019. Na adresu předsedy ČKR T. Zimy došel 

24.6.2019 datovou poštou dopis ministra školství, mládeže a tělovýchovy R. Plagy, který byl 

odpovědí na dopis z 26.4.2019, v němž předseda ČKR žádal ministra o podporu při jednání 

s Ministerstvem financí ve věci novely zákona o dani z přidané hodnoty č. 80/2019 Sb. 

Z pověření předsedy ČKR poskytla asistentka Kanceláře ČKR E. Kalandříková dopis 25.6.2019 

pro informaci všem členům ČKR. 

22. První jednání konzultační skupiny pro přípravu strategického záměru pro oblast 

vysokých škol. Praha, 26.6.2019. Členové konzultační skupiny pro přípravu strategického 

záměru pro oblast vysokých škol (za ČKR rektoři T. Zima, UK, V. Petráček, ČVUT, P. Tuleja, 

SU) obdrželi 7.6.2019 z MŠMT informaci o místě konání a změně času prvního jednání, které 

se uskutečnilo 26.6.2019 v prostorách Národního institutu dalšího vzdělávání v Praze. 

20.6.2019 obdrželi členové konzultační skupiny podkladové materiály pro jednání. 

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

Praha, 26.6.2019. 21. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR 

se uskutečnila 26.6.2019 v Praze v PS PČR. Pozvánka na schůzi byla 20.6.2019 dána  

k dispozici všem členům ČKR, kteří se mohli zúčastnit podle vlastního uvážení.  
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24. Cena Milady Paulové. Brno, 26.6.2019. Na adresu předsedy ČKR T. Zimy došel 26.6.2019 

datovou poštou dopis náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství, 

vědu a výzkum P. Dolečka se žádostí o nominace na Cenu Milady Paulové a s prosbou  

o předání informace členům ČKR. Asistentka Kanceláře ČKR E. Kalandříková poskytla celou 

zásilku všem členům ČKR, kteří mohli své návrhy zasílat přímo na elektronickou adresu 

cena@soc.cas.cz do 13.9.2019. 

25. EUA Public Funding Observatory 2019. Brno, 27.6.2019. Tajemnice ČKR M. Fojtíková 

obdržela 27.6.2019 z EUA dotazník Public Funding Observatory 2019 týkající se veřejného 

financování vysokých škol ČR v roce 2019. Dotazník, vyplněný za ČKR K. Melzochem, 

místopředsedou ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální, byl žadateli tajemnicí ČKR odeslán 

26.7.2019. Všem členům ČKR byla tato zásilka pro informaci obratem přeposlána. 

26. Pravidla pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum.  

Praha, 28.6.2019. Předseda ČKR T. Zima obdržel 28.6.2019 elektronickou poštou žádost 

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

P. Dolečka o vyjádření k návrhu nového materiálu „Pravidla pro poskytování účelové podpory 

na specifický vysokoškolský výzkum“ včetně předkládací zprávy. Z pověření předsedy ČKR 

poskytla tajemnice ČKR M. Fojtíková týž den materiály všem členům ČKR, kteří mohli zaslat 

své připomínky nejpozději 8.7.2019. V uvedeném termínu reagovalo celkem 17 členů ČKR, 

z toho 2 bez připomínek (UPa, VŠLG) a 15 s konkrétními připomínkami (UK, UP, VŠB-TUO, 

MU, MENDELU, TUL, VŠE, UHK, OU, SU, ZČU, UTB, VŠFS, ŠAVŠ, STING). Z pověření 

předsedy ČKR odeslala asistentka Kanceláře ČKR E. Kalandříková 9.7.2019 všechny 

připomínky žadateli na MŠMT a pro informaci všem členům ČKR. 12.7.2019 obdržela 

Kancelář ČKR z MŠMT vypořádání připomínek a návrh upraveného dokumentu, který bude 

v rámci dalšího schvalovacího procesu postoupen Radě pro výzkum, vývoj a inovace. 

Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla zásilku pro informaci všem členům ČKR. 

27. Identifikace problémů v českém vysokém školství. Brno, 1.7.2019. Tajemnice ČKR  

M. Fojtíková zaslala z pověření předsedy ČKR T. Zimy 1.7.2019 všem členům ČKR 

k připomínkám návrh materiálu nazvaného „Identifikace problémů v českém vysokém 

školství“. Ten byl předmětem prvního jednání konzultační skupiny pro přípravu strategického 

záměru pro oblast vysokých škol na období od roku 2021, které se uskutečnilo v Praze dne 

26.6.2019 (ČKR ve skupině zastupují rektoři T. Zima, UK, V. Petráček, ČVUT, P. Tuleja, SU). 

Členové ČKR mohli zareagovat do 24.7.2019. Kancelář ČKR obdržela 7 reakcí, z toho 1 byla 

bez připomínek (rektor VFU) a 6 obsahovalo konkrétní připomínky (rektoři UK, VŠB-TUO, 

MU, UTB, ŠAVŠ a společná reakce členů Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR). 

Z pověření předsedy ČKR zaslala tajemnice ČKR všechny připomínky 26.7.2019 na MŠMT a 

pro informaci všem členům ČKR. Adresát zásilky, vedoucí Oddělení koncepčního Odboru 

vysokých škol MŠMT T. Fliegl, příjem připomínek téhož dne potvrdil. 

28. Klimatický panel ČR – poradní skupina Rady pro výzkum, vývoj a inovace.  

Praha, 15.7.2019. Předseda ČKR T. Zima obdržel 15.7.2019 dopis předsedy Vlády ČR a 

předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) A. Babiše s žádostí o nominaci 3 až 4 

významných vědců, zástupců ČKR, do nově ustavené poradní skupiny RVVI nazvané 

„Klimatický panel ČR“. Z pověření předsedy ČKR vyzvala tajemnice ČKR M. Fojtíková 

16.7.2019 všechny členy ČKR k podávání návrhů do 23.7.2019. Do Kanceláře ČKR došlo  

8 návrhů od 8 členů ČKR (UK, VŠB-TUO, MENDELU, VŠCHT, ČZU, VŠE, JU, UTB). 

Z pověření předsedy ČKR odeslala tajemnice ČKR předsedovi Vlády ČR 24.7.2019 

elektronicky a 25.7.2019 klasickou poštou následující nominaci 4 zástupců ČKR, která byla 

zároveň poskytnuta pro informaci všem členům ČKR: M. Bárta, prorektor pro vnější vztahy 

UK, V. Kočí, děkan Fakulty technologie ochrany prostředí VŠCHT, M. Hanel, proděkan pro 

mezinárodní vztahy Fakulty životního prostředí ČZU, vedoucí Katedry vodního hospodářství a 

mailto:cena@soc.cas.cz
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environmentálního modelování, P. Šauer, ředitel Institutu pro udržitelné podnikání Fakulty 

mezinárodních vztahů VŠE. 

29. Schválená Metodika M17+ pro segment vysokých škol. Brno, 17.7.2019. Z pověření 

místopředsedy ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální K. Melzocha zaslala tajemnice ČKR 

M. Fojtíková 17.7.2019 pro informaci všem členům Komory A ČKR materiál, který byl 

projednán na zasedání RVVI v Praze dne 28.6.2019 a který ČKR poskytl náměstek ministra 

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

obsahovala mj. vypořádání připomínek ČKR k materiálu nazvanému „Metodika hodnocení 

výzkumných organizací v segmentu vysokých škol“, které byly odeslány na MŠMT a RVVI dne 

6.6.2019. 

30. Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy za vynikající vzdělávací činnost na vysoké 

škole. Praha, 17.7.2019. Redaktorka Hospodářských novin M. Šrajbrová zaslala předsedovi 

ČKR T. Zimovi dotaz, co si představitelé ČKR slibují od nově zřízené Ceny ministra školství, 

mládeže a tělovýchovy za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole. Předseda ČKR na 

dotaz obratem odpověděl, že udílení této ceny je dobrým krokem, že jakékoli ocenění práce 

pedagogů a akademické obce je povzbuzující a může potvrdit zájem nejen odborné veřejnosti 

o školství. 

31. Zasedání Rady Národního akreditačního úřadu č. 7/2019. Praha, 18.7.2019. Předseda ČKR 

T. Zima obdržel 4.7.2019 od místopředsedy Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství 

(NAÚ) pověřeného výkonem funkce předsedy NAÚ I. Barančíka pozvánku na zasedání Rady 

NAÚ, které se konalo v Praze 18.7.2019. Tajemnice ČKR M. Fojtíková potvrdila 5.7.2019 účast 

předsedy ČKR na zasedání. 

32. Pracovní skupina k metodickému výkladu zákona o DPH. Praha, 22.7.2019. Předseda ČKR 

T. Zima obdržel 22.7.2019 dopis náměstka ministryně financí pro daně a cla S. Kouby s žádostí 

o nominaci 4 zástupců ČKR do nově ustavené pracovní skupiny Ministerstva financí (MF), 

jejímž výstupem by měl být metodický výklad zákona o DPH. Předseda ČKR navrhl  

v předchozí korespondenci s náměstkem ministryně financí, v dopise z 20.6.2019, tyto tři 

zástupce ČKR pro jednání o uvedené problematice: L. Janíček, kvestor VUT, I. Chválná, 

kvestorka VŠCHT, H. Stuchlíková, vedoucí Oddělení vnitřního auditu UK. Z pověření předsedy 

ČKR požádala tajemnice ČKR M. Fojtíková 23.7.2019 všechny členy ČKR o podávání návrhů 

na čtvrtého zástupce ČKR do 8.8.2019. V uvedeném termínu obdržela Kancelář ČKR 4 návrhy 

(kvestoři UP, MENDELU, TUL, ZČU). Následným hlasováním členů Předsednictva ČKR,  

o němž rozhodl nový předseda ČKR P. Sklenička, byl k 13.8.2019 čtvrtým zástupcem ČKR 

zvolen kvestor UP J. Přidal. Z pověření předsedy ČKR zaslala tajemnice ČKR oficiální 

nominaci ČKR 14.8.2019 žadateli na MF. 

33. Děkovný dopis předsedy ČKR T. Zimy jednotlivým členům ČKR. Praha, 22.7.2019. 

Předseda ČKR T. Zima (20.2.2014-31.7.2019) zaslal 22.7.2019 všem členům ČKR jednotlivě 

děkovný dopis, v němž poděkoval za spolupráci a podporu v uplynulém období, zmínil největší 

úspěchy ČKR a vyjádřil přesvědčení o pokračujícím směřování činnosti ČKR ve prospěch 

posilování kvality vysokých škol ČR a garantování stejných podmínek pro všechny. 

34. Návštěva Kanceláře ČKR budoucím předsedou ČKR P. Skleničkou. Brno, 25.7.2019. 

Nastupující předseda ČKR P. Sklenička (funkční období 1.8.2019-31.7.2021) navštívil 

25.7.2019 Kancelář ČKR, seznámil se s prostorami a vybavením, a s tajemnicí ČKR  

M. Fojtíkovou projednal všechny důležité kroky, které je třeba uskutečnit v souvislosti se 

zahájením činnosti nového Předsednictva ČKR. 

35. Návrh nových hodnotitelů NAÚ. Praha, 26.7.2019. Předseda ČKR T. Zima obdržel od 

I. Barančíka, místopředsedy Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství (NAÚ) 

pověřeného výkonem funkce předsedy, návrh nových hodnotitelů NAÚ se žádostí o stanovisko 

ČKR. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla materiál z pověření předsedy ČKR téhož dne 
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všem členům ČKR, kteří mohli reagovat svými připomínkami do 9.8.2019. Ve stanoveném 

termínu reagovalo 8 členů ČKR (J. Miller, UP, D. Nerudová, MENDELU, J. Málek, UPa, 

M. Brzezina, TUL, H. Machková, VŠE, M. Holeček, ZČU, I. Hlavoň, VŠLG, J. Němcová, 

VŠZ) s tím, že k návrhu nemají připomínky, z toho dva (UPa, VŠLG) s doplňujícími 

poznámkami. 15.8.2019 odeslala tajemnice ČKR z pověření předsedy ČKR (již P. Skleničky) 

stanovisko ČKR, které odpovídalo reakcím členů ČKR, žadateli.  

36. Memorandum o podpoře výzkumu, vývoje a inovací v České republice. Brno, 2.8.2019. 

Z pověření předsedy ČKR P. Skleničky zaslala asistentka Kanceláře ČKR E. Kalandříková 

2.8.2019 všem členům ČKR návrh dokumentu nazvaného „Memorandum o podpoře výzkumu, 

vývoje a inovací v České republice“, který je společným prohlášením předsedy Vlády ČR a 

předsedy RVVI, ministra školství, mládeže a tělovýchovy, předsedkyně Akademie věd ČR a 

předsedy ČKR. Členové ČKR mohli reagovat svými připomínkami do 15.8.2019. Ve 

stanoveném termínu reagovalo 9 členů ČKR (rektoři UK, VFU, MENDELU, UPa, UHK, ZČU, 

ŠAVŠ, VŠLG, VŠZ), z toho dva bez připomínek (VFU, VŠZ). 16.8.2019 odeslala tajemnice 

ČKR M. Fojtíková z pověření předsedy ČKR připomínky, které poskytlo 7 členů ČKR, jako 

oficiální připomínky ČKR náměstku ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké 

školství vědu a výzkum P. Dolečkovi s následným přeposláním této zásilky pro informaci všem 

členům ČKR. 

37. Twitter České konference rektorů. Brno, 5.8.2019. Z podnětu předsedy ČKR P. Skleničky byl 

péčí Kanceláře ČKR zřízen účet ČKR na sociální síti Twitter, https://twitter.com/CRektoru; 

přechod na Twitter ČKR je možný i z webu ČKR obvyklým způsobem (odkaz je na každé 

stránce vpravo dole). 

38. Komise pro posouzení projektů veřejných vysokých škol ČR k výročí Sametové revoluce. 

Praha, 6.8.2019. Předseda ČKR T. Zima obdržel 26.6.2019 žádost náměstka ministra školství, 

mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství, vědu a výzkum P. Dolečka o nominaci jednoho 

zástupce ČKR do komise pro posouzení projektů předložených VVŠ ČR v rámci výzvy na 

podporu oslav výročí Sametové revoluce, jejíž zasedání se uskutečnilo v Praze dne 6.8.2019. 

Tajemnice ČKR M. Fojtíková odeslala 27.6.2019 z pověření předsedy ČKR nominaci zástupce 

ČKR, kterým se z rozhodnutí Předsednictva ČKR stal J. Hančil, rektor AMU, místopředseda 

ČKR pro vnější záležitosti, na MŠMT a pro informaci všem členům ČKR. 

39. Facebook České konference rektorů. Brno, 12.8.2019. Kancelář ČKR zřídila účet ČKR na 

sociální síti Facebook, https://www.facebook.com/ceskakonferencerektoru; přechod na 

Facebook ČKR je možný i z webu ČKR obvyklým způsobem (odkaz je na každé stránce vpravo 

dole). 

40. Druhé jednání konzultační skupiny pro přípravu strategického záměru pro oblast 

vysokých škol. Praha, 15.8.2019. Členové konzultační skupiny pro přípravu strategického 

záměru pro oblast vysokých škol (za ČKR rektoři T. Zima, UK, V. Petráček, ČVUT, P. Tuleja, 

SU) obdrželi 15.7.2019 z MŠMT informaci o datu konání druhého jednání, které se uskutečnilo 

v Praze dne 15.8.2019. 

41. Průběžné vyhodnocení plnění opatření Akčního plánu rozvoje lidských zdrojů pro VaVaI 

a genderové rovnosti ve VaVaI v ČR na léta 2018 až 2020. Brno, 16.8.2019. Chybným 

přeposláním datové zprávy ze dne 24.7.2019 prostřednictvím Spisovny MU na jiné pracoviště 

MU obdržela Kancelář ČKR zprávu se 3 přílohami až dne 16.8.2019. Tajemnice ČKR  

M. Fojtíková obratem informovala předsedu ČKR P. Skleničku o došlé žádosti MŠMT  

o vyplnění tabulky týkající se plnění opatření Akčního plánu rozvoje lidských zdrojů pro VaVaI 

a genderové rovnosti ve VaVaI v ČR na léta 2018 až 2020. Z pověření předsedy ČKR zajistila 

tajemnice ČKR komunikací s MŠMT posunutí konečného termínu pro reakci na 2.9.2019. 

Tabulku k vyplnění poskytla tajemnice ČKR z pověření předsedy ČKR všem členům ČKR 

https://twitter.com/CRektoru
https://www.facebook.com/ceskakonferencerektoru
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20.8.2019 s informací, že vyplněnou tabulku mají členové ČKR zasílat přímo na Odbor 

výzkumu a vývoje MŠMT. 

42. Vysoké školy Spolkové republiky Německo v číslech. Brno, 19.8.2019. Německá konference 

rektorů (HRK) zaslala 19.8.2019 Kanceláři ČKR materiál s přehledovými údaji o německém 

vysokém školství. 10.9.2019 poskytla tajemnice ČKR M. Fojtíková tento materiál, který došel 

klasickou poštou, v oskenované podobě všem členům ČKR k jejich dalšímu využití. 

43. 160. zasedání Předsednictva ČKR. Praha, 21.8.2019. Zasedání se konalo v Praze péčí ČZU 

s tímto programem: (1) Informace předsedy a místopředsedů ČKR. (2) Problematika 

uplatňování zákona o DPH v oblasti vysokého školství. (3) Koncepční a organizační záležitosti 

ČKR. (4) Příprava Slavnostního zahájení akademického roku 2019/2020 vysokých škol ČR.  

(5) Příprava 152. zasedání Pléna ČKR. (6) Žádosti o členství v ČKR. (7) Různé (mj. akce 

Předsednictva ČKR k připomenutí 30. výročí 17. listopadu 1989).  

Z jednání vyplynuly tyto hlavní závěry:  

(a) Rozdělení místopředsednických funkcí ČKR: J. Miller – oblast vzdělávání, J. Málek – oblast 

tvůrčích činností, P. Štěpánek – záležitosti ekonomické a sociální, J. Hančil – vnější 

záležitosti, J. Němcová – záležitosti legislativní a organizační.  

(b) Vedení Komory A ČKR v souladu s dosavadními zvyklostmi (předseda ČKR a 

místopředsedové ČKR, rektoři veřejných a státních vysokých škol): předseda P. Sklenička, 

místopředsedové J. Hančil, J. Málek, J. Miller, P. Štěpánek.  

(c) Zastoupení ČKR v Radě EUA (EUA Council): předseda ČKR P. Sklenička. 

(d) Zastoupení ČKR v pracovní skupině EUA „Research Policy“: místopředseda ČKR pro 

oblast tvůrčích činností J. Málek. 

(e) Zastoupení ČKR v Reprezentativní komisi pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol 

v souladu s dosavadními zvyklostmi: předseda ČKR P. Sklenička a 4 místopředsedové 

ČKR, rektoři veřejných vysokých škol, J. Hančil, J. Málek, J. Miller, P. Štěpánek. Vzhledem 

k tomu, že ČKR má nárok na 6 zástupců, rektorů veřejných vysokých škol, 6. zástupce by se 

mohl, pokud se pro to Komora A ČKR rozhodne, v tajné volbě nově zvolit. Nyní je jím 

rektor ZČU M. Holeček.  

(f) Noví garanti pracovních skupin a komisí ČKR: noví místopředsedové ČKR; navíc bude 

zapotřebí podrobná revize funkčnosti a personálního obsazení všech existujících pracovních 

skupin a komisí ČKR. 

(g) ČKR má možnost navrhnout 2 kandidáty (má být navržena minimálně 1 žena) do RVVI – 

bude projednáno Komorou A ČKR, poté Plénem ČKR. 

(h) 28. říjen uctí rektoři pražských vysokých škol položením kytky u sochy prvního prezidenta 

Československa. Připojit se může kdokoli další z rektorů, členů ČKR. 

(i) 17. listopad uctí předseda ČKR spolu s místopředsedy J. Hančilem, J. Málkem a J. Millerem 

položením kytky a zapálením svíčky na Národní třídě. 

(j) O členství v ČKR na základě žádosti, kterou zaslal Předsednictvu ČKR rektor Anglo- 

-americké vysoké školy, z.ú., L. Lízal, rozhodne Plénum ČKR na svém 152. zasedání 

4.10.2019 tajným hlasováním. Průběh a zpracování výsledku hlasování je v kompetenci 

hlasovací komise ČKR: předseda P. Tuleja, rektor SU; členové V. Sedlařík, rektor UTB, a  

P. Mertlík, rektor ŠAVŠ.    

44. Kofinancování projektů v programech Evropská územní spolupráce 2021-2027.  

Brno, 29.8.2019. Do Kanceláře ČKR došel 29.8.2019 datovou poštou dopis náměstka 

ministryně pro místní rozvoj pro řízení sekce evropských a národních programů Z. Semoráda 

adresovaný předsedovi ČKR P. Skleničkovi s žádostí o zaslání přehledu, kolika procenty jsou 

jednotlivé vysoké školy ČR (s ohledem na jejich ekonomickou situaci a regionální zaměření) 

ochotny kofinancovat projekty z programů Evropská územní spolupráce pro období 2021-2027, 

a to s ohledem na proporce financování projektů z prostředků Evropského fondu pro regionální 
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rozvoj. Z pověření předsedy ČKR požádala tajemnice ČKR M. Fojtíková 2.9.2019 všechny 

členy ČKR o zaslání návrhu na míru kofinancování jejich vysokou školou s uvedením 

zdůvodnění nejpozději 6.9.2019. Na výzvu zareagovalo 15 členů ČKR (rektoři UK, VUT, MU, 

MENDELU, UPa, VŠCHT, ČZU, TUL, UHK, JU, SU, ZČU, UTB, VŠTE a VŠLG). 9.9.2019 

zaslala tajemnice ČKR z pověření předsedy ČKR náměstku ministryně pro místní rozvoj a pro 

informaci všem členům ČKR dokument nazvaný „Stanovisko České konference rektorů ke 

kofinancování projektů pro programy Evropské územní spolupráce pro období 2021-2027 pro 

všechny typy kategorií regionů (méně rozvinuté, přechodové a více rozvinuté)“. V úvodu 

stanoviska je uvedeno, že ČKR shledává jako optimální a věcně odůvodněnou míru 

kofinancování 0 %, tedy plné financování projektů bez spoluúčasti VŠ, a za maximální 

považuje míru kofinancování ze strany VŠ ve výši 5 %, která je minimem stanoveným 

v materiálu Ministerstva financí „Pravidla spolufinancování Evropských strukturálních a 

investičních fondů v programovém období 2014- 2020“. 

45. Kulaté stoly k jednotlivým prioritním cílům strategického záměru 2021+.  

Pardubice, Praha, Plzeň, Olomouc; září 2019. Členové konzultační skupiny pro přípravu 

strategického záměru pro oblast vysokých škol na období od roku 2021 (za ČKR rektoři  

T. Zima, UK, V. Petráček, ČVUT, P. Tuleja, SU) obdrželi 27.8.2019 z MŠMT pozvánku k pěti 

kulatým stolům zaměřeným na jednotlivé prioritní cíle strategického záměru, které se 

uskutečnily v září 2019 na vybraných veřejných vysokých školách ČR: (1) Posilování 

strategického řízení a efektivního využívání kapacit v oblasti výzkumu a vývoje na vysokých 

školách (Pardubice, UPa, 5.9.2019), (2) Rozvoj kompetencí přímo relevantních pro praxi a 

dlouhodobé uplatnění v 21. století (Praha, VŠCHT, 9.9.2019), (3) Zlepšení dostupnosti a 

relevance flexibilních forem vzdělávání (Plzeň, ZČU, 16.9.2019), (4) Snížení administrativního 

zatížení pracovníků vysokých škol, aby se mohli naplno věnovat svému poslání (Olomouc, UP, 

30.9.2019), (5) Posilování strategického řízení vysokého školství (Olomouc, UP, 30.9.2019). 

Cílem kulatých stolů bylo představení návrhů opatření širší odborné veřejnosti a diskuse o nich. 

46. Členství v ČKR rektora Masarykovy univerzity. Brno, 2.9.2019. M. Bareš, který se stal 

1.9.2019 rektorem Masarykovy univerzity, zaslal 2.9.2019 Předsednictvu ČKR žádost o členství 

v ČKR. Předseda ČKR P. Sklenička zaslal rektoru MU 5.9.2019 dopis se sdělením, že se 

z rozhodnutí Předsednictva ČKR stal členem ČKR s účinností od 1.9.2019. Zpětnou platnost 

členství v ČKR, o níž bylo rozhodnuto, zdůvodnil předseda ČKR užitečností kontinuity členství 

rektora dané univerzity v ČKR. 

47. Návrh dokumentace k hodnocení výzkumných organizací v segmentu vysokých škol. 

Praha, 2.9.2019. Předseda ČKR P. Sklenička obdržel 2.9.2019 zprávu náměstka ministra 

školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství, vědu a výzkum P. Dolečka 

obsahující návrh dokumentace k hodnocení výzkumných organizací v segmentu vysokých škol 

s žádostí o vyjádření jménem ČKR. 9.9.2019 zaslala tajemnice ČKR M. Fojtíková žadateli 

z pověření předsedy ČKR připomínku ČKR k dokumentu nazvanému Vzorový statut a jednací 

řád Mezinárodního evaluačního panelu. Žadatel příjem připomínky téhož dne potvrdil se 

sdělením, že její řešení bude zapracováno do finální dokumentace. Tajemnice ČKR o tom 

obratem informovala všechny členy ČKR. 

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

Praha, 4.9.2019. 23. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR 

se uskutečnila 4.9.2019 v Praze v PS PČR. Pozvánka na schůzi byla 22.8.2019 dána k dispozici 

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

49. Návrhy koeficientů ekonomické náročnosti nových studijních programů. Praha, 4.9.2019. 

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

P. Doleček zaslal 4.9.2019 členům Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných 

vysokých škol, v níž je ČKR zastoupena 6 členy, návrh koeficientů ekonomické náročnosti 
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nových studijních programů s žádostí o připomínky do 20.9.2019. Na podnět vedoucího 

Oddělení podpory vysokých škol MŠMT P. Valáška poskytla tajemnice ČKR M. Fojtíková 

z pověření předsedy Komory A ČKR P. Skleničky tento materiál k připomínkám všem členům 

Komory A ČKR, kteří mohli reagovat do 16.9.2019. Učinili tak celkem 4 rektoři, členové 

Komory A ČKR, z toho 2 bez připomínek (UK, MU) a 2 s konkrétními připomínkami (TUL, 

UTB). Konečné stanovisko Komory A ČKR zaslala tajemnice ČKR z pověření předsedy 

Komory A ČKR náměstku ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství, vědu a 

výzkum a pro informaci všem členům Komory A ČKR 20.9.2019. 

50. Žádost o členství v ČKR budoucího rektora Vysoké školy podnikání a práva, a.s.  

Ostrava, 5.9.2019. Budoucí rektor Vysoké školy podnikání a práva, a.s., A. Ključnikov 

(rektorem bude od 1.10.2019) zaslal 5.9.2019 žádost o členství v ČKR. Jeho žádost bude 

projednávat Předsednictvo ČKR na svém 161. zasedání (Praha, 3.10.2019). 

51. Jednání pracovní skupiny pro přípravu nového zákona o podpoře výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací. Praha, 17.9.2019. Zástupci ČKR v pracovní skupině pro 

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

rektor UK, J. Lata, rektor OU) obdrželi z Úřadu Vlády ČR 11.9.2019 pozvánku na jednání 

pracovní skupiny, které se uskutečnilo 17.9.2019 v Praze na Ministerstvu dopravy. Téhož dne 

obdrželi také podklad pro jednání. T. Zima poskytl 18.9.2019 všem členům ČKR pro informaci 

poznámky z jednání. 1.10.2019 obdrželi členové skupiny návrh zápisu z jednání k připomínkám 

spolu s pozváním na příští jednání (Praha, 16.10.2019). 

52. Iniciativa EUA „Ambitious EU Investment in Education, Research and Innovation“.  

Brno, 17.9.2019. Tajemnice ČKR M. Fojtíková z pověření předsedy ČKR P. Skleničky a na 

základě doporučení místopředsedy ČKR pro vnější záležitosti J. Hančila připojila 17.9.2019 za 

ČKR on-line podpis k iniciativě EUA „Ambitious EU Investment in Education, Research and 

Innovation“, o níž, kromě jiného, byli všichni členové ČKR péčí Kanceláře ČKR informováni 

již 5.9.2019 zprávou z EUA určenou tajemníkům národních Konferencí rektorů. Všichni 

členové ČKR byli zároveň informováni o žádosti EUA o připojení podpisu za jednotlivé vysoké 

školy ČR. Svůj podpis zatím připojily 3 vysoké školy ČR, jejichž rektoři jsou členy ČKR (UK, 

MENDELU a VŠE). 

53. 24. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR.  

Praha, 18.9.2019. 24. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR 

se uskutečnila 18.9.2019 v Praze v PS PČR. Pozvánka na schůzi byla 17.9.2019 dána  

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

54. 13. zasedání Předsednictva Rady vysokých škol. Praha, 19.9.2019. 13. zasedání 

Předsednictva RVŠ, které se konalo 19.9.2019 v Praze, se za ČKR zúčastnil předseda ČKR  

P. Sklenička. 

55. Pokračování tzv. Boloňského procesu. Brno, 19.9.2019. Na počátku funkčního období nového 

Předsednictva ČKR (1.8.2019 – 31.7.2021) pověřil předseda ČKR P. Sklenička místopředsedu 

ČKR pro oblast vzdělávání J. Millera přípravou stanoviska, o něž 13.5.2019 požádala ČKR 

generální tajemnice EUA L. Wilson. 19.9.2019 odeslala tajemnice ČKR M. Fojtíková 

z pověření předsedy ČKR stanovisko žadatelce a pro informaci všem členům ČKR. V EUA 

bylo stanovisko ČKR s povděkem přijato. 

56. Občanské fórum bavorské zemské vlády. Furth im Wald, 23.9.2019. Předseda ČKR  

P. Sklenička obdržel 19.8.2019 od Bavorské státní kanceláře pozvánku na Občanské fórum 

bavorské zemské vlády, které se konalo ve Furth im Wald 23.9.2019. Předseda ČKR se 

prostřednictvím tajemnice ČKR M. Fojtíkové kvůli neodkladným pracovním povinnostem 

z akce omluvil. 

57. Kalendář ČKR 2021 – návrh ke schválení Plénem ČKR. Brno, 23.9.2019. Z pověření 

předsedy ČKR P. Skleničky zaslala tajemnice ČKR M. Fojtíková 23.9.2019 všem členům ČKR 
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návrh Kalendáře ČKR na rok 2021 ke schválení jako podkladový materiál pro 152. zasedání 

Pléna ČKR. Členové ČKR obdrželi od tajemnice ČKR i dokumenty zpracované Kanceláří ČKR 

zachycující četnost hostitelství jednotlivých zasedání Pléna ČKR a Slavnostního zahájení 

akademického roku vysokých škol ČR od založení ČKR do konce roku 2021. 

58. Monitorovací výbor OP VVV – zástupci ČKR. Brno, 23.9.2019. Rektor MU M. Bareš sdělil 

Kanceláři ČKR, že ukončuje své působení ve funkci náhradníka členů za ČKR 

v Monitorovacím výboru Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (MV OP VVV), a 

současně navrhl, aby tuto funkci zastával prorektor pro rozvoj MU V. Žítek. V současné době je 

ČKR v MV OP VVV zastoupena takto: členové Z. Kůs, emeritní rektor TUL, který se stal 

členem MV OP VVV v době, kdy byl rektorem TUL a místopředsedou ČKR pro oblast tvůrčích 

činností, a J. Hála, prorektor pro rozvoj UK; náhradník členů M. Bareš, rektor MU, který se stal 

náhradníkem obou členů MV OP VVV v době, kdy byl prorektorem pro akademické záležitosti 

MU. Otázkou zastoupení ČKR v MV OP VVV se bude zabývat Předsednictvo ČKR na svém 

161. zasedání (Praha, 3.10.2019). 

59. Žádost o členství v ČKR rektora Vysoké školy kreativní komunikace, s.r.o.  

Praha, 24.9.2019. Rektor Vysoké školy kreativní komunikace, s.r.o., D. Pavlů zaslal 24.9.2019 

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

161. zasedání (Praha, 3.10.2019). 

60. Žádost o členství v ČKR rektorky Vysoké školy PRIGO, z.ú. Havířov, 25.9.2019.  

Rektorka Vysoké školy PRIGO, z.ú., Z. Machová zaslala 25.9.2019 žádost o členství v ČKR. 

Její žádost bude projednávat Předsednictvo ČKR na svém 161. zasedání (Praha, 3.10.2019). 

61. Slavnostní zahájení projektu RICAIP. Praha, 26.9.2019. Předseda ČKR T. Zima obdržel 

2.7.2019 z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky při ČVUT (CIIRC ČVUT) 

pozvánku na Slavnostní zahájení projektu RICAIP (Výzkumné a inovační centrum pro 

pokročilou průmyslovou výrobu), které se uskutečnilo v prostorách CIIRC ČVUT v Praze dne 

26.9.2019. T. Zima předal pozvánku P. Skleničkovi, novému předsedovi ČKR, jehož účast na 

akci potvrdila tajemnice ČKR M. Fojtíková 23.7.2019. Dne 25.9.2019 obdržel předseda ČKR 

aktualizovaný program. 

62. 25. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR.  

Praha, 2.10.2019. 25. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR 

se uskutečnila 2.10.2019 v Praze v PS PČR. Pozvánka na schůzi byla 19.9.2019 dána  

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

P. Sklenička, který se z neodkladných pracovních důvodů nemohl zúčastnit, pověřil 

zastupováním ČKR na schůzi místopředsedu ČKR pro vnější záležitosti J. Hančila.  

63. Seminář VVVKMT PS PČR „Systém vzdělávání pedagogických pracovníků v ČR“.  

Praha, 2.10.2019. Předseda ČKR P. Sklenička obdržel 17.9.2019 od místopředsedy Výboru pro 

vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR J. Miholy 

pozvánku na seminář nazvaný „Systém vzdělávání pedagogických pracovníků v České 

republice“, určenou z důvodu omezené kapacity 6 zástupcům ČKR. Členové ČKR mohli svůj 

zájem o účast projevit do 20.9.2019 zasláním zprávy do Kanceláře ČKR. Tajemnice ČKR  

M. Fojtíková z pověření předsedy ČKR potvrdila sekretariátu VVVKMT účast 5 zástupců ČKR 

(J. Miller, rektor UP, místopředseda ČKR pro oblast vzdělávání, A. Jančařík, předseda AS PdF 

UK, J. Picek, děkan FP TUL, P. Adamec, ředitel Institutu celoživotního vzdělávání 

MENDELU, P. Holzhauser, vedoucí Ústavu učitelství a humanitních věd VŠCHT).  

64. 161. zasedání Předsednictva ČKR. Praha, 3.10.2019. Zasedání se konalo v Praze péčí 

Policejní akademie České republiky v Praze s tímto programem: (1) Informace předsedy ČKR. 

(2) Informace místopředsedů ČKR. (3) Příprava Slavnostního zahájení akademického roku 

2019/2020 vysokých škol ČR (Praha, PA ČR, 3.10.2019). (4) Příprava 152. zasedání Pléna 

ČKR (Praha, PA ČR, 3.-4.10.2019). (5) Otázka nominace nového zástupce ČKR a případných 
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nových zástupců jednotlivých vysokých škol ČR do České komise pro UNESCO. (6) Žádosti 

o členství v ČKR. (7) Různé. 

65. Setkání Předsednictva ČKR s předsedou Vlády ČR a s ministrem školství, mládeže a 

tělovýchovy. Praha, 3.10.2019. Před Slavnostním zahájením akademického roku 2019/2020 

vysokých škol ČR došlo k půlhodinovému setkání Předsednictva ČKR s předsedou Vlády ČR 

A. Babišem a s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy R. Plagou.  

66. Slavnostní zahájení akademického roku 2019/2020 vysokých škol ČR. Praha, 3.10.2019. 

Hostitelská vysoká škola Policejní akademie České republiky v Praze, rektor-hostitel J. Salač. 

Účast potvrdilo 40 členů ČKR a 44 emeritních rektorů. 

67. 152. zasedání Pléna ČKR. Praha, 3.-4.10.2019. Zasedání se konalo v Praze péčí Policejní 

akademie České republiky v Praze (PA ČR) v Aule PA ČR a v hotelu TOP HOTEL Praha 

s tímto programem: (1) Diskuse s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy o aktuální 

problematice vysokého školství, vědy a výzkumu v ČR. (2) Společenské setkání s emeritními 

rektory. (3) Paralelní zasedání Komor ČKR. (4) Diskuse s náměstky ministra školství, mládeže 

a tělovýchovy o problémech vysokých škol ČR, zaměřená na financování a operační programy. 

(5) Diskuse s místopředsedou Vlády ČR a ministrem průmyslu a obchodu o aplikovaném 

výzkumu na vysokých školách ČR. (6) Informace o Policejní akademii České republiky v Praze. 

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

(8) Hlasování o členství v ČKR nových žadatelů. (9) Různé. (10) Usnesení 152. Pléna ČKR. 

(11) Tisková konference. 

68. Zasedání Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR. Praha, 4.10.2019. 

Zasedání se konalo v Praze péčí Policejní akademie České republiky v Praze 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 o problémech 

vysokých škol ČR, zaměřenou na financování a operační programy. (3) Příprava na diskusi 

s místopředsedou Vlády ČR a ministrem průmyslu a obchodu o aplikovaném výzkumu na 

vysokých školách ČR. (4) Diskuse k obsahu pokračování tzv. Boloňského procesu.  

(5) Otázka nominace nového zástupce ČKR a případných nových zástupců tří vysokých škol 

ČR (dosud zastoupeny UK, VŠB-TUO, MU) do České komise pro UNESCO na čtyřleté 

funkční období od 1.12.2019. (6) Různé. (7) Společná fotografie obou Komor ČKR. 

69. Zasedání Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR. Praha, 4.10.2019. Zasedání se 

konalo v Praze péčí Policejní akademie České republiky v Praze s tímto programem:  

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

o aktivitách Tematické pracovní skupiny Vzdělávání OP JAK. (3) Příprava na 152. zasedání 

Pléna ČKR, zejména na diskusi s náměstky ministra školství, mládeže a tělovýchovy, a na 

diskusi s místopředsedou Vlády ČR a ministrem průmyslu a obchodu. (4) Diskuse k dalšímu 

postupu při prosazování změny Statutu ČKR (článek 7 – Předsednictvo). (5) Různé.  

(6) Společná fotografie obou Komor ČKR. 

 

Plánované akce: 

 

70. Jednání k implementaci Single Digital Gateway na vysokých školách ČR.  

Praha, 16.10.2019. Do Kanceláře ČKR došla 31.7.2019 žádost vedoucího Oddělení pro 

záležitosti EU MŠMT M. Lukavského o zajištění účasti zástupců ČKR na jednání s pracovníky 

MŠMT a MPO, jehož cílem bude předat zástupcům vysokých škol ČR informace nutné 

k zajištění splnění jejich povinností v rámci implementace Single Digital Gateway v oblastech, 

které se vysokých škol týkají. Zpráva obsahovala požadavek na návrh 3 možných termínů 

jednání za ČKR v říjnu 2019 (nejdříve 10. října 2019). Ty byly žadateli tajemnicí ČKR  

M. Fojtíkovou z pověření předsedy ČKR P. Skleničky sděleny dne 7.8.2019. 12.8.2019 obdržela 
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tajemnice ČKR z MŠMT rozhodnutí o termínu jednání, které se uskuteční v Praze na MŠMT 

dne 16.10.2019, 13:00-16:00, a z pověření předsedy ČKR poskytla obratem všem členům ČKR 

informace k možnosti přihlášení 1 zástupce za každou vysokou školu, jejíž rektor je členem 

ČKR. Přihlásit se bylo možno do 16.9.2019 na elektronické adrese michal.kohout@msmt.cz. 

71. Magna Charta Annual Conference. Hamilton, 16.-17.10.2019. Předseda ČKR T. Zima 

obdržel 12.7.2019 z Magna Charta Observatory pozvání na konferenci Magna Charta Annual 

Conference, která se uskuteční ve dnech 16.-17.10.2019 v Hamilton, Ontario, Kanada, s žádostí 

o distribuci. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla zprávu 23.7.2019 z pověření předsedy ČKR 

všem členům ČKR k případnému využití. 

72. Druhé jednání Tematické pracovní skupiny Vzdělávání Operačního programu JAN 

AMOS KOMENSKÝ. Praha, 23.10.2019. Členové Tematické pracovní skupiny Vzdělávání 

OP JAK (za ČKR P. Mertlík, rektor ŠAVŠ, člen, a P. Springerová, děkanka FF UHK, náhradník 

člena) obdrželi 6.9.2019 z MŠMT informace k druhému jednání pracovní skupiny, které se 

uskuteční v Praze dne 23.10.2019, spolu s vypořádáním připomínek k návrhům jednotlivých 

intervenčních logik OP JAK. Podkladové materiály byly péčí Kanceláře ČKR zaslány pro 

informaci všem členům ČKR 18.9.2019. 

73. Druhé jednání Tematické pracovní skupiny Výzkum a vývoj Operačního programu JAN 

AMOS KOMENSKÝ. Praha, 23.10.2019. Členové Tematické pracovní skupiny Výzkum a 

vývoj OP JAK (za ČKR M. Holeček, rektor ZČU, člen, a V. Adam, prorektor pro tvůrčí činnost 

MENDELU, náhradník člena) obdrželi 6.9.2019 z MŠMT informace k druhému jednání 

pracovní skupiny, které se uskuteční v Praze dne 23.10.2019, spolu s vypořádáním připomínek 

k návrhům jednotlivých intervenčních logik OP JAK. Podkladové materiály byly péčí Kanceláře 

ČKR zaslány pro informaci všem členům ČKR 18.9.2019. 2.10.2019 zaslal rektor ZČU M. 

Holeček všem členům ČKR dodatečné vypořádání připomínek UK k materiálům z prvního 

zasedání Tematické pracovní skupiny Výzkum a vývoj OP JAK, které se konalo 20.6.2019. 

74. Zasedání Rady Evropské univerzitní asociace (EUA Council). Brusel, 25.10.2019.  

Zasedání Rady EUA, které se koná v Bruselu 25.10.2019, se zúčastní nový zástupce ČKR, 

kterým je předseda ČKR P. Sklenička, členka Výkonného výboru EUA (EUA Board)  

H. Machková a tajemnice ČKR M. Fojtíková. Všichni se zúčastní i pracovního diskusního 

večera 24.10.2019, na nějž byli pozváni prezidentem EUA M. Murphym. H. Machková se navíc 

zúčastní zasedání Výkonného výboru EUA a M. Fojtíková zasedání tajemníků národních 

Konferencí rektorů, které jsou řádnými kolektivními členy EUA (obě zasedání se konají v Bruselu 

24.10.2019). 

75. CZEDER 2019 – Czech Days for European Research. Praha, 30.-31.10.2019. Předseda ČKR 

T. Zima obdržel 20.6.2019 dopis náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké 

školství, vědu a výzkum P. Dolečka s pozvánkou a předběžným programem 17. ročníku 

konference Czech Days for European Research (CZEDER 2019), která se uskuteční v Praze ve 

dnech 30.-31.10.2019, včetně žádosti o vystoupení 30.10.2019 v dopolední panelové diskusi. 

Předseda ČKR postoupil pozvání P. Skleničkovi, novému předsedovi ČKR. Tajemnice ČKR  

M. Fojtíková tlumočila téhož dne náměstku P. Dolečkovi poděkování obou rektorů za pozvání a 

potvrdila účast nově zvoleného předsedy ČKR. 2.10.2019 obdržel předseda ČKR P. Sklenička 

od E. Svobodové z Technologického centra AV ČR jako členky organizačního týmu CZEDER 

2019 pozvánku s konečným programem.  

76. Třetí jednání konzultační skupiny pro přípravu strategického záměru pro oblast vysokých 

škol. Praha, 11.11.2019. Členové konzultační skupiny pro přípravu strategického záměru pro 

oblast vysokých škol (za ČKR rektoři T. Zima, UK, V. Petráček, ČVUT, P. Tuleja, SU) obdrželi 

26.9.2019 z MŠMT informace k třetímu jednání, které se uskuteční v Praze dne 11.11.2019, a 

pozvání ke zbývajícím kulatým stolům k jednotlivým prioritním cílům strategického záměru. 

mailto:michal.kohout@msmt.cz
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77. Konference IAU "Transforming Higher Education for the Future".  

Puebla, 12.-13.11.2019. 16.9.2019 zaslala generální tajemnice Mezinárodní asociace univerzit 

(International Association of Universities – IAU) H. van’t Land pozvání předsedovi ČKR  

P. Skleničkovi na konferenci s názvem "Transforming Higher Education for the Future", která 

se koná 12.-13.11.2019 v Pueble v Mexiku. Předseda ČKR se 18.9.2019 prostřednictvím 

tajemnice ČKR M. Fojtíkové kvůli neodkladnému pracovnímu programu v zahraničí z účasti na 

konferenci omluvil. 

78. 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 

20.6.2019 oficiální pozvánku s programem 4. ročníku Národního dne velkých výzkumných 

infrastruktur ČR, který se bude konat 19.11.2019 v Praze. 24.9.2019 ředitel Odboru výzkumu a 

vývoje MŠMT L. Levák znovu zaslal informace s odkazem na registrační formulář. Členové 

Předsednictva ČKR, jimž byla zásilka adresována, se akce zúčastní podle svého uvážení. 

79. Výjezdní zasedání Grantové agentury ČR. Štiřín, 21.-22.11.2019. Předseda ČKR 

P. Sklenička obdržel 8.8.2019 pozvání předsedkyně Grantové agentury ČR (GA ČR) 

A. Valkárové na výjezdní zasedání GA ČR, které se uskuteční ve dnech 21.-22.11.2019 

ve Štiříně. Za ČKR se zúčastní místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností J. Málek. 

Předseda ČKR P. Sklenička se musel z důvodu neodkladných pracovních povinností omluvit. 

80. Workshop k možným budoucím aktivitám iniciativy Universities for Enlightenment. 

Vídeň, listopad/prosinec 2019. Zástupkyně rakouské rektorské konference (UNIKO) 

N. Shovakar zaslala 29.8.2019 členům iniciativy Universities for Enlightenment (U4E), v níž je 

ČKR zastoupena místopředsedou ČKR pro vnější záležitosti J. Hančilem a tajemnicí ČKR 

M. Fojtíkovou, zprávu s informací o workshopu k možným budoucím aktivitám U4E, který by 

se mohl uskutečnit ve Vídni na konci listopadu či v prosinci 2019, s žádostí o případné 

vyjádření zájmu o konkrétní termín. Na doporučení místopředsedy ČKR pro vnější záležitosti se 

ČKR k návrhu zatím nevyjádřila. 

 

Poznámka: 

Všechny materiály, o nichž je ve zprávě předsedy ČKR zmínka, jsou dostupné členům ČKR 

v úložišti materiálů pro členy ČKR a v úložišti materiálů EUA. Obě úložiště jsou Kanceláří ČKR 

průběžně doplňována a udržována v aktualizovaném stavu. 

 

V Brně dne 3. října 2019 

 

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

Schválili: T. Zima, předseda ČKR do 31.7.2019, a P. Sklenička, předseda ČKR od 1.8.2019 


