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153. ZASEDÁNÍ PLÉNA ČESKÉ KONFERENCE REKTORŮ  

Praha, 5.12.2019  
________________________________________________________________________________________ 

 

Zpráva předsedy České konference rektorů 
 

01. 152. zasedání Pléna ČKR. Praha, 3.-4.10.2019. Hostitelská vysoká škola Policejní akademie 

České republiky v Praze; rektor-hostitel J. Salač. 

02. Výsledek hlasování o členství v ČKR rektora Anglo-americké vysoké školy, z.ú.  

Praha, 4.10.2019. Z pověření předsedy hlasovací komise ČKR, rektora SU P. Tuleji, poskytla 

tajemnice ČKR M. Fojtíková všem členům ČKR 30.10.2019 protokol s podrobným 

vyhodnocením tajného hlasování o členství v ČKR rektora Anglo-americké vysoké školy, z.ú., 

L. Lízala, které se uskutečnilo v Praze dne 4.10.2019 na 152. zasedání Pléna ČKR s negativním 

výsledkem (zapotřebí bylo minimálně 19 hlasů, získáno bylo pouze 18 hlasů). 

03. Výsledky šetření Absolvent 2018. Praha, 4.10.2019. Předseda ČKR P. Sklenička obdržel od 

ředitele Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. (CSVŠ), R. Ryšky informace určené ČKR 

o výsledcích šetření CSVŠ s názvem Absolvent 2018. S výsledky uvedeného šetření a výstupy 

konference „Absolventi vysokých škol v České republice: mezinárodní, národní a 

institucionální perspektiva“ (Praha, 22.10.2019) vystoupí předseda CSVŠ na 153. zasedání 

Pléna ČKR v Praze dne 5.12.2019. 

04. Materiály ze 152. zasedání Pléna ČKR náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy 

pro EU a evropské strukturální a investiční fondy. Brno, 7.10.2019. Náměstek ministra 

školství, mládeže a tělovýchovy pro EU a evropské strukturální a investiční fondy V. Velčovský 

poskytl na vyžádání tajemnice ČKR M. Fojtíková pro potřebu členů ČKR v elektronické 

podobě materiály, které byly distribuovány v tištěné podobě účastníkům 152. zasedání Pléna 

ČKR v Praze dne 4.10.2019. Tajemnice ČKR je zaslala všem členům ČKR obratem. 

05. Členství v ČKR rektora Anglo-americké vysoké školy, z.ú. – dopis předsedy ČKR. 

Praha, 7.10.2019. Předseda ČKR P. Sklenička zaslal rektoru Anglo-americké vysoké školy, z.ú., 

L. Lízalovi dopis se sdělením, že Plénum ČKR rozhodlo na svém 152. zasedání 4.10.2019 

v Praze o jeho případném přijetí za člena ČKR negativně. Pro přijetí se nevyslovil dostatečný 

počet hlasujících členů ČKR (zapotřebí bylo minimálně 19 hlasů, a výsledkem tajného 

hlasování bylo pouze 18 hlasů). 

06. Členství v ČKR rektora Vysoké školy podnikání a práva, a.s. – dopis předsedy ČKR. 

Praha, 7.10.2019. Předseda ČKR P. Sklenička zaslal rektoru Vysoké školy podnikání a práva, 

a.s., A. Ključnikovovi dopis se sdělením, že se z rozhodnutí Předsednictva ČKR stal s účinností 

od 1.10.2019 členem ČKR. Zpětnou platnost členství v ČKR, o níž bylo rozhodnuto, zdůvodnil 

předseda ČKR užitečností kontinuity členství rektora dané vysoké školy v ČKR. 

07. Analýza hospodaření vysokých škol se zaměřením na čerpání prostředků. Praha, 7.10.2019. 

Předseda ČKR P. Sklenička obdržel od náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro 

vysoké školství, vědu a výzkum P. Dolečka materiál nazvaný „Analýza hospodaření vysokých 

škol se zaměřením na čerpání prostředků dle § 18a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 

školách“. Z pověření předsedy ČKR poskytla tajemnice ČKR M. Fojtíková uvedený materiál 

všem členům ČKR. 

08. Nové složení Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol. 

Brno, 7.10.2019. Tajemnice ČKR M. Fojtíková zaslala z pověření předsedy ČKR P. Skleničky 

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

P. Dolečkovi novou nominaci ČKR do Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných 
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vysokých škol, poradního orgánu MŠMT, o níž rozhodlo Plénum ČKR na svém 152. zasedání 

v Praze dne 4.10.2019: J. Hančil, rektor AMU, místopředseda ČKR pro vnější záležitosti; 

M. Holeček, rektor ZČU; J. Málek, rektor UPa, místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích 

činností; P. Sklenička, rektor ČZU, předseda ČKR; P. Štěpánek, rektor VUT, místopředseda 

ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální; T. Zima, rektor UK. ČKR změnou zastoupení 

v komisi zohlednila nové složení Předsednictva ČKR od 1.8.2019. 

09. Zástupci ČKR pro jednání s MŠMT o návrhu novelizace zákona o VŠ a o návrhu reformy 

doktorského studia. Brno, 8.10.2019. V návaznosti na jednání předsedy ČKR P. Skleničky 

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

P. Dolečkem na 152. zasedání Pléna ČKR v Praze dne 4.10.2019 odeslala tajemnice ČKR 

M. Fojtíková 8.10.2019 z pověření předsedy ČKR na MŠMT nominaci 4 zástupců ČKR pro 

jednání: (1) o návrhu novelizace zákona o VŠ – J. Němcová, VŠZ, místopředsedkyně ČKR pro 

záležitosti legislativní a organizační, J. Hančil, AMU, místopředseda ČKR pro vnější záležitosti; 

(2) o návrhu reformy doktorského studia – J. Miller, UP, místopředseda ČKR pro oblast 

vzdělávání, J. Málek, UPa, místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností. 

10. Otevřený dopis předsedy ČKR prezidentu ČLR na podporu bývalého rektora Xinjiang 

University T. Tashpolata. Brno, 9.10.2019. Péčí Kanceláře ČKR byl 9.10.2019 klasickou 

poštou odeslán dopis předsedy ČKR P. Skleničky, jménem všech členů ČKR, prezidentu Čínské 

lidové republiky na podporu bývalého rektora Xinjiang University profesora T. Tashpolata, 

který byl v roce 2017 zadržen státními orgány, obviněn z podpory separatismu a v současné 

době mu hrozí trest smrti. Text dopisu byl konzultován s ministrem zahraničních věcí ČR 

T. Petříčkem a schválen Plénem ČKR na jeho 152. zasedání v Praze dne 4.10.2019 (viz bod 8 

Usnesení). Elektronická podoba dopisu byla tajemnicí ČKR M. Fojtíkovou poskytnuta pro 

informaci všem adresátům Usnesení 152. zasedání Pléna ČKR, hostům Slavnostního zahájení 

akademického roku 2019/2020 vysokých škol ČR a emeritním rektorům vysokých škol ČR, 

bývalým členům ČKR. 

11. Projekty sdílených činností. Praha, 10.10.2019. Předseda ČKR P. Sklenička obdržel od 

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

P. Dolečka materiál s informací o projektech tzv. sdílených činností s žádostí o nominaci 

zástupců ČKR do řídicích výborů dvou projektů: (1) Strategické řízení systému výzkumu, 

vývoje a inovací ČR na základě tzv. „evidence-based policy“, (2) Prohloubení integrace 

výzkumného a inovačního systému ČR v rámci Evropského výzkumného prostoru a intenzivní 

mezinárodní spolupráce výzkumných organizací a podniků ČR ve výzkumu, vývoji a inovacích. 

Tajemnice ČKR M. Fojtíková požádala z pověření předsedy ČKR téhož dne všechny členy 

ČKR o zasílání návrhů na zástupce ČKR v uvedených řídicích výborech do 16.10.2019. 

Tlumočila přitom doporučení Předsednictva ČKR, aby nebyli navrhováni zástupci z řad rektorů, 

ale spíše z řad pracovníků, kteří problematiku dobře znají, a navíc na tuto práci budou mít čas a 

budou v projektech působit po celou dobu existence projektu. Ve stanoveném termínu 

zareagovalo 5 členů ČKR, kteří navrhli celkem 5 kandidátů do řídicího výboru projektu (1) a  

4 kandidáty do řídicího výboru projektu (2). Z pověření předsedy ČKR odeslala tajemnice ČKR 

18.10.2019 všechny došlé návrhy na MŠMT jako oficiální nominaci ČKR. Na základě 

dodatečné informace náměstka pro vysoké školství, vědu a výzkum, že ČKR smí nominovat 

nejvýše 2 zástupce do každého z projektů, odeslala tajemnice ČKR z pověření předsedy ČKR 

21.10.2019 konečnou nominaci ČKR: projekt (1) – L. Palko, vedoucí Odboru výzkumu 

Rektorátu MU; P. Sáha, prorektor pro tvůrčí činnosti UTB, ředitel Institutu UTB; projekt (2) – 

Z. Škvor, prorektor pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium ČVUT; L. Hynčík, prorektor 

pro výzkum a vývoj ZČU. Žadatel nominaci obratem akceptoval. 
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12. Zástupce ČKR v České komisi pro UNESCO. Brno, 11.10.2019. Tajemnice ČKR 

M. Fojtíková odeslala z pověření předsedy ČKR P. Skleničky žadateli na MŠMT nominaci 

ČKR do České komise pro UNESCO, o níž bylo rozhodnuto na 152. zasedání Pléna ČKR 

v Praze dne 4.10.2019: J. Vybíral, rektor VŠUP. ČKR tím reagovala na žádost ředitele Odboru 

mezinárodních vztahů MŠMT L. Bánovce, kterou předseda ČKR obdržel 26.8.2019, 

o případnou novou nominaci zástupců ČKR v komisi na čtyřleté funkční období od 1.12.2019. 

Dosud byl členem komise 1 přímý zástupce ČKR (I. Medek, emeritní rektor JAMU) a  

3 zástupci vysokých škol ČR (L. Rovná, UK; Z. Dostál, VŠB-TUO; V. Kanický, MU). Součástí 

zprávy z MŠMT byla informace o podnětu předsedy komise S. Štecha ke snížení počtu členů 

komise a s tím související žádost o odůvodněnou nominaci zohledňující kritéria aktivního 

zapojení do plnění programu UNESCO. 21.10.2019 došla z MŠMT zpráva, že nominace ČKR 

nebyla akceptována. 

13. Zápis z jednání pracovní skupiny pro přípravu nového zákona o podpoře výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací. Praha, 14.10.2019. Členové pracovní skupiny pro přípravu 

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

rektor UK, J. Lata, rektor OU) obdrželi 14.10.2019 finální zápis z jednání pracovní skupiny, 

které se uskutečnilo v Praze dne 17.9.2019. 

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

experimentálního vývoje a inovací. Praha, 16.10.2019. 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 11.10.2019 návrh novely zákona 

130/2002 Sb., jako materiál pro diskusi na jednání, které se uskutečnilo 16.10.2019 v Praze.  

T. Zima poskytl 6.11.2019 prostřednictvím Kanceláře ČKR všem členům ČKR souhrn 

z jednání. 

15. Návrh programového dokumentu Operačního programu JAN AMOS KOMENSKÝ. 

Praha, 16.10.2019. Členové obou tematických pracovních skupin Operačního programu JAN 

AMOS KOMENSKÝ 2021-2027 (OP JAK) – (1) Vzdělávání (za ČKR P. Mertlík, rektor 

ŠAVŠ), (2) Výzkum a vývoj (za ČKR M. Holeček, rektor ZČU) – obdrželi 16.10.2019 z MŠMT 

k připomínkám první návrh programového dokumentu OP JAK, vyplývající z proběhlých 

jednání pracovních skupin. Oba rektoři, zástupci ČKR v uvedených pracovních skupinách, dali 

materiál obratem k dispozici všem členům ČKR, kteří mohli zasílat své připomínky na jejich 

elektronické adresy do 29.10.2019, aby mohly být dle požadavku nejpozději 31.10.2019 

předány MŠMT. M. Holeček, zástupce ČKR v pracovní skupině Výzkum a vývoj OP JAK, 

poskytl toho dne připomínky, které odeslal na MŠMT, pro informaci všem členům ČKR. 

20.11.2019 obdrželi členové obou pracovních skupin z MŠMT aktualizovaný programový 

dokument s vypořádáním všech připomínek, k němuž se mohli vyjádřit do 27.11.2019. 

16. Pravidla programu Erasmus+ v souvislosti s vystoupením Spojeného království z EU. 

Praha, 16.10.2019. Předseda ČKR P. Sklenička obdržel 16.10.2019 dopis náměstka ministra 

školství, mládeže a tělovýchovy pro oblast EU a evropských strukturálních a investičních fondů 

V. Velčovského týkající se přiloženého dokumentu s názvem „Nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2019/499 ze dne 25. března 2019, kterým se stanoví pravidla pro pokračování 

probíhajících činností spojených se vzdělávací mobilitou v rámci programu Erasmus+, 

zřízeného nařízením (EU) č. 1288/2013, v souvislosti s vystoupením Spojeného království 

z Unie“. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla zásilku z pověření předsedy ČKR a na přání 

náměstka pro oblast EU a evropských strukturálních a investičních fondů pro informaci všem 

členům ČKR. 



4 

 

17. Odhad nákladů na činnost Mezinárodních evaluačních panelů. Brno, 16.10.2019. 

Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla z pověření předsedy Komory rektorů veřejných a 

státních vysokých škol ČKR (Komory A ČKR) P. Skleničky všem členům Komory A ČKR 

zprávu místopředsedy Komory A ČKR J. Málka, týkající se odhadu nákladů na činnost 

Mezinárodních evaluačních panelů (MEP). Navržení postupu odhadu nákladů na činnost MEP 

bylo přislíbeno ze strany Komise ČKR pro hodnocení výzkumu na vysokých školách (J. Málek, 

UPa, garant komise, T. Machula, JU, K. Melzoch, VŠCHT, D. Nerudová, MENDELU, 

P. Sklenička, ČZU) na zasedání Komory A ČKR v Praze dne 4.10.2019. 

18. 14. zasedání Předsednictva Rady vysokých škol. Praha, 17.10.2019. 14. zasedání 

Předsednictva RVŠ, které se konalo 17.10.2019 v Praze, se za ČKR zúčastnila 

místopředsedkyně ČKR pro záležitosti legislativní a organizační J. Němcová. 

19. Expertní komise programu CEEPUS – společný zástupce RVŠ a ČKR. Brno, 19.10.2019. 

Z pověření místopředsedy ČKR pro vnější záležitosti J. Hančila zaslala tajemnice ČKR 

M. Fojtíková ředitelce Odboru vysokých škol MŠMT K. Gondkové na její žádost nominaci 

společného zástupce Rady vysokých škol (RVŠ) a ČKR v expertní komisi programu CEEPUS: 

P. Michálek, předseda Akademického senátu ČZU, člen Předsednictva RVŠ. Nominant RVŠ 

byl odsouhlasen Předsednictvem ČKR a nominace zaslána pro informaci všem členům ČKR. 

20. Návrh nových hodnotitelů NAÚ z řad studentů. Praha, 21.10.2019. Předseda ČKR 

P. Sklenička obdržel 21.10.2019 od pověřeného předsedy Národního akreditačního úřadu pro 

vysoké školství (NAÚ) I. Barančíka návrh nových hodnotitelů NAÚ z řad studentů s žádostí 

o stanovisko ČKR. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla seznam z pověření předsedy ČKR 

obratem všem členům ČKR, kteří se k němu mohli vyjádřit do 4.11.2019. Do tohoto data se 

vyjádřili 2 členové ČKR (rektoři VŠLG a VŠZ), z toho jeden s připomínkami (rektor VŠLG). 

Z pověření předsedy ČKR odeslala tajemnice ČKR 8.11.2019 žadateli informaci, že ČKR 

neuplatňuje žádné připomínky. 

21. 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 29.10.2019 z MŠMT zápis a prezentaci z druhého jednání pracovní skupiny, 

které se uskutečnilo v Praze dne 23.10.2019. 

22. 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 29.10.2019 z MŠMT zápis a prezentaci z druhého 

jednání pracovní skupiny, které se uskutečnilo v Praze dne 23.10.2019. 

23. Zasedání Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství.  

Litomyšl, 23.-24.10.2019. Předseda ČKR P. Sklenička obdržel 10.10.2019 od pověřeného 

předsedy Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství (NAÚ) I. Barančíka pozvánku na 

výjezdní zasedání Rady NAÚ, které se uskutečnilo v Litomyšli ve dnech 23.-24.10.2019. 

17.10.2019 tlumočila tajemnice ČKR M. Fojtíková NAÚ poděkování předsedy ČKR, který se  

z důvodu zahraniční pracovní cesty musel omluvit; kvůli dlouhodobě plánovanému a 

neodkladnému pracovnímu programu jej nemohl na zasedání zastoupit ani žádný  

z místopředsedů ČKR. 

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

se za ČKR zúčastnili nový člen Rady EUA předseda ČKR P. Sklenička, členka Výkonného 

výboru EUA (EUA Board) H. Machková a tajemnice ČKR M. Fojtíková. Zasedání Rady EUA 

předcházelo 24.10.2019 zasedání Výkonného výboru EUA, jehož se zúčastnila H. Machková, a 
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zasedání tajemníků národních Konferencí rektorů, které jsou řádnými kolektivními členy EUA, 

jehož se zúčastnila M. Fojtíková. Večer 24.10.2019 proběhla diskuse s předsedy a tajemníky 

národních Konferencí rektorů, jíž se za ČKR zúčastnili předseda ČKR a tajemnice ČKR. 

Diskuse u jednotlivých kulatých stolů řídili členové Výkonného výboru EUA, mj. i 

H. Machková. Předseda ČKR pozval do ČR na setkání s Předsednictvem ČKR a členy ČKR, 

jejichž vysoké školy jsou řádnými individuálními členy EUA (v současné době 20), prezidenta 

EUA M. Murphyho. Na zasedání Rady EUA prezident EUA oznámil, že se Výkonný výbor 

EUA zabýval dopisem předsedy ČKR prezidentu ČLR na podporu vězněného prof. Tashpolata 

a že dopis bude dán k dispozici Evropské komisi jako příkladný počin ČKR. 

25. Dvě veřejné vysoké školy ČR novými řádnými individuálními členy EUA.  

Brusel, 25.10.2019. Dvě veřejné vysoké školy ČR, jejichž rektoři jsou členy ČKR, se v roce 

2019 staly řádnými individuálními členy Evropské univerzitní asociace (EUA). Na zasedání 

Rady EUA v Paříži dne 10.4.2019 byla schválena žádost o členství v EUA Veterinární a 

farmaceutické univerzity Brno, zaslaná 2.4.2019 jejím rektorem A. Nečasem, na zasedání Rady 

EUA v Bruselu dne 25.10.2019 byla schválena žádost Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 

v Ústí nad Labem, zaslaná 5.6.2019 jejím rektorem M. Balejem. V současné době je 20 

veřejných vysokých škol ČR řádným individuálním členem EUA, 1 soukromá vysoká škola 

přidruženým individuálním členem EUA a ČKR řádným kolektivním členem EUA. 

26. Dárek Kanceláře ČKR odstupující generální tajemnici EUA Lesley Wilson.  

Brusel, 25.10.2019. Kancelář ČKR připravila DVD a USB flash disk s vybranými fotografiemi 

z akcí Evropské univerzitní asociace (EUA), na nichž je zachycena generální tajemnice EUA  

L. Wilson. Dárek ČKR s písemným poděkováním tajemnice ČKR předala tajemnice ČKR  

M. Fojtíková osobně v Bruselu při příležitosti zasedání Rady EUA (EUA Council). 

27. Reakce Ministerstva vnitra na bod Usnesení 152. Pléna ČKR týkající se víz pro studenty. 

Praha, 25.10.2019. Předseda ČKR P. Sklenička obdržel 25.10.2019 datovou poštou dopis 

ředitelky Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra P. Novotné jako reakci na  

bod 6 Usnesení 152. Pléna ČKR týkající se víz pro studenty. Z pověření předsedy ČKR byl 

dopis tajemnicí ČKR M. Fojtíkovou 4.11.2019 poskytnut pro informaci všem členům ČKR. 

28. Zájem Saské konference rektorů o spolupráci s ČKR. Brno, 25.10.2019. Na oficiální 

elektronickou adresu ČKR, crc@muni.cz, došla z MŠMT pro informaci zpráva týkající se 

zájmu Saské konference rektorů o spolupráci s ČKR. Z této zprávy se dá usuzovat, že se 

v budoucnu ze strany Saské konference rektorů objeví nějaký konkrétní námět na spolupráci. 

29. Společný akt ČKR položení květin u sochy TGM. Praha, 28.10.2019. Předseda ČKR 

P. Sklenička vyzval 14.10.2019 prostřednictvím Kanceláře ČKR všechny členy ČKR 

k potvrzení účasti na společném aktu ČKR položení květin u sochy TGM v Praze, který se 

konal 28.10.2019 od 12:30 a po němž následovalo společné posezení všech účastníků spojené 

s obědem. Účast potvrdilo celkem 20 členů ČKR (rektoři UK, UP, ČVUT, AVU, VUT, VFU, 

MU, AMU, VŠCHT, ČZU, TUL, VŠE, JU, UTB, VŠPJ, PA ČR, AMBIS, ŠAVŠ, VŠMVVP, 

NEWTON).  

30. CZEDER 2019 – Czech Days for European Research. Praha, 30.-31.10.2019. Na 17. ročníku 

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

ve dnech 30.-31.10.2019, zastupoval ČKR předseda ČKR P. Sklenička, který se zúčastnil 

panelové diskuse s názvem „How to boost participation in Horizon Europe“. Všichni panelisté 

obdrželi 10.10.2019 z MŠMT rámcové otázky pro možnost přípravy na diskusi. 

31. Mimořádné zasedání Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR. Praha, 1.11.2019. 

Zasedání se konalo v Praze péčí NEWTON College, a.s., s tímto programem: (1) Informace 

mailto:crc@muni.cz
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k otevření a připravované novele zákona č. 111/1998 Sb. (2) Informace o jednáních v rámci  

OP JAK. (3) Možnosti úpravy Statutu ČKR. (4) Jednání s předsedou ČKR ke Statutu ČKR. 

32. Návrh novely zákona o vysokých školách. Brno, 4.11.2019. Z pověření předsedy ČKR 

P. Skleničky poskytla tajemnice ČKR M. Fojtíková 4.11.2019 všem členům ČKR 

k připomínkám návrh novely zákona o vysokých školách, který předseda ČKR obdržel 

z MŠMT. Členové ČKR mohli zareagovat svými připomínkami nejpozději 17.11.2019. Celkem 

zareagovalo 21 členů ČKR, z toho 1 bez připomínek (rektor AVU) a 20 s konkrétními 

připomínkami (rektoři UK, UP, VUT, VFU, MU, MENDELU, AMU, JAMU, ČZU, TUL, 

UHK, SU, ZČU, UO, VŠH, VŠFS, ŠAVŠ, CEVRO, UNICORN, VŠPP). 18.11.2019 zaslala 

tajemnice ČKR připomínky došlé ve stanoveném termínu předsedovi ČKR a pro informaci 

všem členům ČKR. 20.11.2019 byly připomínky z pověření předsedy ČKR a po konsolidaci ze 

strany zástupců ČKR pro jednání s MŠMT o návrhu novelizace zákona o vysokých školách 

(J. Němcová, místopředsedkyně ČKR pro záležitosti legislativní a organizační; J. Hančil, 

místopředseda ČKR pro vnější záležitosti) odeslány ředitelce Odboru vysokých škol MŠMT 

K. Gondkové. 29.11.2019 obdrželi členové relevantní pracovní skupiny z MŠMT vypořádání 

připomínek, které bylo následně dáno k dispozici pro informaci všem členům ČKR. 

33. Návrh novely zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.  

Brno, 6.11.2019. Z pověření předsedy ČKR P. Skleničky poskytla tajemnice ČKR M. Fojtíková 

6.11.2019 všem členům ČKR k připomínkám návrh novely zákona o podpoře výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací, který byl projednán na jednání pracovní skupiny pro 

přípravu nového zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v Praze  

16.10.2019. Členové ČKR mohli zareagovat svými připomínkami nejpozději 14.11.2019.  

V uvedeném termínu zareagovalo celkem 6 členů ČKR, z toho 2 bez připomínek (rektoři TUL a 

ZČU) a 4 s konkrétními připomínkami (rektoři MU, JČU, VŠH, ŠAVŠ). Tajemnice ČKR 

zaslala došlé připomínky předsedovi ČKR pro potřebu obou zástupců ČKR v pracovní skupině 

pro přípravu nového zákona o podpoře VaVaI, jimiž jsou rektoři J. Lata, OU, a T. Zima, UK. 

Z pověření předsedy ČKR byly připomínky 15.11.2019 poskytnuty také 1. místopředsedovi 

Rady pro výzkum, vývoj a inovace P. Dvořákovi. 

34. Dokumenty k zasedání Rady EUA. Brno, 6.11.2019. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla 

6.11.2019 všem členům ČKR zprávu generální tajemnice Evropské univerzitní asociace (EUA) 

L. Wilson s relevantními dokumenty k poslednímu zasedání Rady EUA (EUA Council), které 

se uskutečnilo v Bruselu dne 25.10.2019. 

35. Hlavní směry vzdělávací politiky ČR 2030+. Praha, 7.11.2019. Tajemnice ČKR M. Fojtíková 

poskytla pozvánku ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na konferenci s názvem 

„Hlavní směry vzdělávací politiky ČR 2030+“, která se uskutečnila v Praze 7.11.2019, 

24.10.2019 všem členům ČKR, kteří se mohli zúčastnit dle vlastního uvážení. 

36. Konference KRECon 2019. Praha, 7.-8.11.2019. Ředitel Národní technické knihovny (NTK) 

M. Svoboda zaslal 23.10.2019 předsedovi ČKR P. Skleničkovi pozvánku na konferenci 

KRECon 2019 s podtitulem „Open Access – Seeking Balance“, která se uskutečnila v Praze  

7.-8.11.2019. Předseda ČKR ani žádný z místopředsedů ČKR se z pracovních důvodů nemohli 

konference zúčastnit a museli se omluvit. Jejich omluvy byly řediteli NTK tlumočeny 6.11.2019 

tajemnicí ČKR M. Fojtíkovou. 

37. 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 uskutečnilo v Praze 11.11.2019, a 
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pozvání ke zbývajícím kulatým stolům k jednotlivým prioritním cílům strategického záměru. 

6.11.2019 dodalo MŠMT podklad pro jednání. 

38. Vládní programy na podporu ekonomické migrace kvalifikovaných pracovníků do ČR a 

pozvánka MPO na krajské semináře. Brno, 8.11.2019. Předseda ČKR P. Sklenička obdržel 

8.11.2019 od náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství, vědu a 

výzkum P. Dolečka žádost o stanovisko k vládním programům na podporu ekonomické migrace 

kvalifikovaných pracovníků do ČR. Z pověření předsedy ČKR poskytla tajemnice ČKR 

M. Fojtíková žádost 12.11.2019 všem členům ČKR s informací, že svá stanoviska mohou 

zasílat přímo na MŠMT do 22.11.2019. Součástí zprávy náměstka pro vysoké školství, vědu a 

výzkum bylo také pozvání Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO) na krajské semináře  

k „Novele zákona o pobytu cizinců a možnosti využití nových vládních programů ekonomické 

migrace“, které se konaly v Pardubicích (21.11.2019), Táboře (27.11.2019) a Plzni 

(12.12.2019). Členové ČKR se mohli registrovat na webu MPO dle vlastního uvážení. 

39. Monitorovací výbor Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (MV OP VVV). 

Brno, 12.11.2019. Tajemnice ČKR M. Fojtíková odeslala 12.11.2019 z pověření předsedy ČKR 

P. Skleničky na MŠMT novou nominaci ČKR na pozici náhradníka členů Monitorovacího 

výboru Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (MV OP VVV) (členy za ČKR jsou 

Z. Kůs, emeritní rektor TUL, a J. Hála, prorektor pro rozvoj UK). Dosavadní zástupce ČKR na 

pozici náhradníka členů M. Bareš, současný rektor MU, se rozhodl své členství k 11.11.2019 

ukončit. Na jeho místo byl nominován V. Žítek, současný prorektor pro rozvoj MU. Příjem 

nominace byl z MŠMT 13.11.2019 potvrzen. Do Kanceláře ČKR došly 19.11.2019 datovou 

poštou z MŠMT odvolací listina pro rektora MU a jmenovací listina pro prorektora pro rozvoj 

MU, obojí datované 18.11.2019, spolu se Statutem a Jednacím řádem MV OP VVV. Tajemnice 

ČKR zásilku obratem poskytla oběma adresátům. 

40. 26. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR.  

Praha, 13.11.2019. 26. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu  

PS PČR se uskutečnila 13.11.2019 v Praze v PS PČR. Pozvánka na schůzi byla 6.11.2019 dána 

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

41. 6. schůze podvýboru pro vědu a vysoké školy VVVKMT. Praha, 14.11.2019. 17.10.2019 

obdržel předseda ČKR P. Sklenička ze sekretariátu Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež 

a tělovýchovu PS PČR (VVVKMT) pozvánku předsedy podvýboru pro vědu a vysoké školy 

VVVKMT K. Raise na 6. schůzi uvedeného podvýboru, která se uskutečnila v Praze 

14.11.2019. Předseda ČKR se z pracovních důvodů nemohl schůze zúčastnit a musel se 

omluvit, tajemnice ČKR M. Fojtíková potvrdila 1.11.2019 účast místopředsedy ČKR pro vnější 

záležitosti J. Hančila. 

42. Kulatý stůl s Evropskou komisí o investičních prioritách kohezní politiky v oblasti vědy, 

výzkumu a inovací. Praha, 14.11.2019. Předseda ČKR P. Sklenička obdržel 18.10.2019 od 

zástupce Evropské komise J. Schwarze pozvánku ke kulatému stolu s Evropskou komisí 

k tématu „Inteligentnější Evropa – inovativní a inteligentní průmyslová transformace“ 

o investičních prioritách kohezní politiky v oblasti vědy, výzkumu a inovací. Předseda ČKR se 

musel z důvodu zahraniční pracovní cesty omluvit; kvůli dlouhodobě plánovaným neodkladným 

pracovním povinnostem jej nemohl zastoupit ani žádný z místopředsedů ČKR. Na podnět 

žadatele požádal předseda ČKR prostřednictvím tajemnice ČKR M. Fojtíkové 31.10.2019 

o návrhy na účastníka za ČKR všechny členy ČKR. V požadovaném termínu, do 4.11.2019, 

zareagoval s konkrétním návrhem pouze rektor MU. Tajemnice ČKR potvrdila z pověření 

předsedy ČKR 5.11.2019 účast následujícího zástupce ČKR na jednání u kulatého stolu: 

R. Polčák, prorektor pro legislativu, informační technologie a korporátní vztahy MU. 
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43. Komise Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství pro specializace studijních 

programů. Brno, 15.11.2019. Tajemnice ČKR M. Fojtíková zaslala 15.11.2019 z pověření 

předsedy ČKR P. Skleničky pověřenému předsedovi Národního akreditačního úřadu pro vysoké 

školství (NAÚ) I. Barančíkovi a pro informaci všem členům ČKR nominaci 3 zástupců ČKR do 

Komise NAÚ pro specializace studijních programů: V. Zouhar, prorektor pro studium UP,  

M. Doupovec, prorektor pro studium VUT, M. Bulant, prorektor pro vzdělávání a kvalitu MU. 

O nominaci rozhodlo Předsednictvo ČKR na základě žádosti, s níž se na předsedu ČKR obrátil 

pověřený předseda NAÚ při společném jednání představitelů NAÚ, ČKR a RVŠ 13.11.2019. 

Na návrh Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR (Komory B ČKR) nominoval 

předseda ČKR dodatečně čtvrtého zástupce ČKR, kterým je rektor Newton College, a.s.,  

J. Mojžíš. Kancelář ČKR byla o tomto kroku předsedou ČKR informována 23.11.2019. 

44. Dotazník EUA „Update on Funding Indicators“. Brno, 18.11.2019. Tajemnice ČKR 

M. Fojtíková obdržela 18.11.2019 z Evropské univerzitní asociace (EUA) žádost o vyplnění 

dotazníku „Update on Funding Indicators“ za ČKR a obratem ji předala místopředsedovi ČKR 

pro záležitosti ekonomické a sociální P. Štěpánkovi. Vyplněný dotazník je třeba EUA zaslat 

nejpozději 6.12.2019. 

45. Monitorovací výbor OP VVV – návrh rektora MU na personální změnu.  

Praha, 20.11.2019. Předseda ČKR P. Sklenička obdržel 20.11.2019 elektronickou poštou dopis 

rektora MU M. Bareše týkající se možnosti změny na pozici zástupce ČKR v Monitorovacím 

výboru Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (MV OP VVV), konkrétně obsazení 

pozice jednoho z členů výboru za ČKR (nyní Z. Kůs, emeritní rektor TUL, a J. Hála, prorektor 

pro rozvoj UK) současným náhradníkem členů V. Žítkem, prorektorem pro rozvoj MU. Věc 

bude přičleněna k programovému bodu týkajícímu se OP VVV v rámci zasedání Komory 

veřejných a státních vysokých škol ČKR (Komory A ČKR) v Praze 5.12.2019. 

46. Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje – návrh rektora MU na 

personální změnu. Praha, 21.11.2019. Předseda ČKR P. Sklenička obdržel 21.11.2019 

elektronickou poštou dopis rektora MU M. Bareše týkající se možnosti změny na pozici 

zástupce ČKR v Regionální stálé komisi pro území Jihomoravského kraje (RSK JMK), 

konkrétně nahrazení bývalé prorektorky pro rozvoj MU M. Pitrové současným prorektorem pro 

rozvoj MU V. Žítkem. Předseda ČKR rozhodl, že žádosti vyhoví, a pověřil tajemnici ČKR  

M. Fojtíkovou, aby tuto změnu jeho jménem sdělila na příslušném místě.  

47. 6. zasedání Sněmu Rady vysokých škol. Praha, 21.11.2019. Zasedání Sněmu RVŠ, které se 

konalo 21.11.2019 v Praze, se za ČKR zúčastnil předseda ČKR P. Sklenička. 

48. Výjezdní zasedání Grantové agentury ČR. Štiřín, 21.-22.11.2019. Výjezdního zasedání 

Grantové agentury ČR (GA ČR), které se uskutečnilo ve dnech 21.-22.11.2019 ve Štiříně a 

z nějž se předseda ČKR P. Sklenička musel kvůli neodkladným pracovním povinnostem 

omluvit, se za ČKR zúčastnil místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností J. Málek. Z jeho 

pověření, pro účely vystoupení s příspěvkem nazvaným „Grantová agentura ČR z pohledu 

ČKR“, požádala tajemnice ČKR M. Fojtíková 29.10.2019 všechny členy ČKR o sdělení názoru 

na fungování GA ČR a případných doporučení do budoucna s termínem reakce do 18.11.2019. 

V uvedeném termínu zareagovalo celkem 10 členů ČKR, z toho 3 bez připomínek a  

7 s konkrétními názory a doporučeními, které tajemnice ČKR obratem poskytla 

místopředsedovi ČKR pro oblast tvůrčích činností. 

49. Fórum udržitelného rozvoje 2019. Praha, 22.11.2019. Členové Předsednictva ČKR obdrželi 

z Ministerstva životního prostředí 10.10.2019 sdělení data konání a 1.11.2019 pozvánku 

s programem akce „Fórum udržitelného rozvoje 2019“, která se uskutečnila v Praze 22.11.2019. 
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Předseda ČKR P. Sklenička stejně jako všichni místopředsedové ČKR se kvůli časové kolizi 

s jiným pracovním programem nemohli akce zúčastnit a museli se omluvit. 

50. Kandidáti na členství v Radě pro výzkum, vývoj a inovace. Brno, 25.11.2019. Tajemnice 

ČKR M. Fojtíková požádala z pověření předsedy ČKR P. Skleničky 25.11.2019 členy Komory 

rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR (Komora A ČKR) o navržení kandidátů na 

členství v Radě pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). Své návrhy doprovozené strukturovaným 

odborným životopisem kandidáta mohli členové Komory A ČKR zasílat do 2.12.2019, 9:00. 

V uvedeném termínu navrhlo 8 rektorů, členů Komory A ČKR, celkem 3 kandidáty na členství 

v RVVI. O došlých návrzích bude jednat Předsednictvo ČKR a poté Komora A ČKR na svém 

zasedání v Praze 5.12.2019. 

51. Návrh projektu iniciativy „Universities for Enlightenment“. Brno, 25.11.2019. Tajemnice 

ČKR M. Fojtíková obdržela od Rakouské konference rektorů (UNIKO) výzvu k zapojení ČKR 

do projektu v rámci iniciativy „Universities for Enlightenment  ve dvou variantách s názvy 

„Jean Monnet Network“ a „Jean Monnet Project“. Místopředseda ČKR pro vnější záležitosti 

J. Hančil nedoporučil zapojení ČKR jako takové, nevyloučil však možný zájem jednotlivých 

členů Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR (Komory A ČKR) samostatně 

za své vysoké školy. Z jeho pověření zaslala tajemnice ČKR 25.11.2019 výzvu členům  

Komory A ČKR, kteří se mohli vyjádřit do 3.12.2019. Do uvedeného data projevil zájem o 

projekt 1 člen Komory A ČKR (rektor UHK). Informaci o zájemci předala tajemnice ČKR 

4.12.2019 místopředsedovi ČKR pro vnější záležitosti a všem členům Komory A ČKR. Další 

postup bude projednán na zasedání Komory A ČKR v Praze dne 5.12.2019. 

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

experimentálního vývoje a inovací. Praha, 27.11.2019. Jednání pracovní skupiny pro přípravu 

nového zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které proběhlo 

27.11.2019 v Praze v sídle Akademie věd ČR, se zúčastnili oba stálí zástupci ČKR: T. Zima, 

rektor UK, J. Lata, rektor OU. Při jednání měli zástupci ČKR k dispozici připomínky k návrhu 

novely zákona 130/2002 Sb., které Kancelář ČKR shromáždila od všech členů ČKR z pověření 

předsedy ČKR P. Skleničky. Podklady pro jednání obdrželi členové pracovní skupiny z Úřadu 

Vlády ČR 21.11.2019. 

53. Dohoda ČKR a MU o pravidlech hospodaření v roce 2020. Brno, 29.11.2019. Vzhledem 

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

podepsali v souladu s platným Statutem ČKR 29.11.2019, obdobně jako v minulých letech, 

Dohodu ČKR a MU o hospodaření ČKR v roce 2020 relevantní zástupci obou institucí – za 

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

rektor MU M. Bareš. 

54. Informace k hlasování o členství v ČKR na 153. zasedání Pléna ČKR. Brno, 29.11.2019. 

Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla 29.11.2019 z pověření místopředsedkyně ČKR pro 

záležitosti legislativní a organizační J. Němcové všem členům ČKR pro informaci podklady pro 

hlasování o členství v ČKR, které proběhne na 153. zasedání Pléna ČKR v Praze 5.12.2019. 

Plénum ČKR bude rozhodovat o 2 řádostech, které mu postoupilo Předsednictvo ČKR po 

projednání na jeho 161. zasedání v Praze 3.10.2019: (1) Z. Machová, rektorka Vysoké školy 

PRIGO, z.ú., (2) D. Pavlů, rektor Vysoké školy kreativní komunikace, s.r.o. 

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

Praha, 4.12.2019. Členové Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol 

(ČKR je zastoupena 6 rektory veřejných VŠ: J. Hančil, M. Holeček, J. Málek, P. Sklenička,  

P. Štěpánek, T. Zima) obdrželi 22.11.2019 z MŠMT podkladové materiály pro zasedání 

Reprezentativní komise, které se konalo 4.12.2019 v Praze. Z pověření předsedy ČKR  



10 

 

P. Skleničky poskytla tajemnice ČKR M. Fojtíková tyto materiály 25.11.2019 všem členům 

Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR (Komory A ČKR). 3.12.2019 

rozeslala tajemnice ČKR z pověření předsedy ČKR členům Komory A ČKR další podkladové 

materiály poskytnuté MŠMT. 

56. 162. zasedání Předsednictva ČKR. Praha, 5.12.2019. Zasedání se konalo v Praze péčí Vysoké 

školy finanční a správní, a.s., s tímto programem: (1) Informace předsedy a místopředsedů 

ČKR. (2) Příprava 153. zasedání Pléna ČKR (Praha, 5.12.2019). (3) Žádosti o členství v ČKR. 

(4) Různé. 

57. Zasedání Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR. Praha, 5.12.2019. 

Zasedání se konalo v Praze péčí Vysoké školy finanční a správní, a.s., s tímto programem:  

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

na diskusi s ředitelem Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. (3) Příprava na diskusi 

s předsedou Národní sportovní agentury. (4) Příprava na diskusi s ministrem školství, mládeže a 

tělovýchovy a s jeho náměstky. (5) Vyjasnění stanoviska ke kontrole projektů Operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. (6) Různé. (7) Společná fotografie obou Komor ČKR. 

58. Zasedání Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR. Praha, 5.12.2019. Zasedání se 

konalo v Praze péčí Vysoké školy finanční a správní, a.s., s tímto programem: (1) Informace 

předsedkyně Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR. (2) Příprava na 153. zasedání 

Pléna ČKR (Praha, 5.12.2019). (3) Různé. (4) Společná fotografie obou Komor ČKR. 

59. 153. zasedání Pléna ČKR. Praha, 5.12.2019. Zasedání se konalo v Praze péčí Vysoké školy 

finanční a správní, a.s., s tímto programem: (1) Paralelní zasedání Komor ČKR. (2) Informace 

o Vysoké škole finanční a správní, a.s. (3) Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR; 

zprávy předsedů Komor ČKR. (4) Informace ředitele Centra pro studium vysokého školství, 

v.v.i., o závěrech šetření „Absolvent 2018“. (5) Aktuální problematika vysokého školství ČR – 

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

(7) Informace předsedy Národní sportovní agentury (NSA) o kompetencích NSA v oblasti státní 

politiky ve sportu a o přípravě a vyhlášení dotačních programů pro rok 2021. (8) Hlasování 

o členství v ČKR nových žadatelů. (9) Různé. (10) Usnesení 153. zasedání Pléna ČKR. 

 

Plánované akce: 

 

60. Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v ČR – pozvánka na představení Divadla 

Na zábradlí pro předsedu ČKR. Praha, 10.12.2019. Předseda ČKR P. Sklenička obdržel 

21.11.2019 pozvání Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v ČR a Kontaktní kanceláře 

Svobodného státu Sasko v Praze na předpremiéru kabaretního představení s názvem „Zeď nám 

spadla“, která se uskuteční 10.12.2019 v pražském Divadle Na zábradlí. Předseda ČKR se 

představení z důvodu blokace večera jinými neodkladnými povinnostmi nemohl zúčastnit a 

musel se omluvit. 

61. 28. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR.  

Praha, 11.12.2019. 28. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu  

PS PČR se uskuteční 11.12.2019 v Praze v PS PČR. Pozvánka na schůzi byla 1.12.2019 dána  

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

62. Jednání k návrhu novely zákona o vysokých školách. Praha, 12.12.2019. Na jednání 

k návrhu novely zákona o vysokých školách, které se uskuteční v Praze dne 12.12.2019, budou 

členové pracovní skupiny (za ČKR J. Němcová, místopředsedkyně ČKR pro záležitosti 

legislativní a organizační, a J. Hančil, místopředseda ČKR pro vnější záležitosti) probírat 

vypořádání připomínek k navrhované novele, které provedlo MŠMT. Připomínky ČKR byly 
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odeslány tajemnicí ČKR M. Fojtíkovou z pověření předsedy ČKR P. Skleničky ředitelce 

Odboru vysokých škol MŠMT K. Gondkové 20.11.2019. 

63. Jednání tzv. tripartity (poskytovatel/zřizovatel, RVVI/Odbor RVVI, za účasti zástupců 

Odborných panelů) s MŠMT. Praha, 16.12.2019. Předseda ČKR P. Sklenička obdržel 

2.12.2019 pozvánku na jednání tzv. tripartity (poskytovatel/zřizovatel, RVVI/Odbor RVVI, za 

účasti zástupců Odborných panelů) s MŠMT. Dne 4.12.2019 z pověření předsedy ČKR 

potvrdila tajemnice ČKR M. Fojtíková účast na jednání předsedy ČKR P. Skleničky a 

místopředsedy ČKR pro oblast tvůrčích činností J. Málka. 

64. Slavnostní akt jmenování profesorů. Praha, 18.12.2019. Předseda ČKR P. Sklenička obdržel 

29.11.2019 elektronickou poštou dopis náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro 

vysoké školství, vědu a výzkum P. Dolečka s pozváním na slavnostní akt jmenování profesorů, 

který se uskuteční 18.12.2019 ve Velké aule Karolina UK. Předseda ČKR se nemohl z důvodu 

jiných neodkladných pracovních povinností zúčastnit a musel se omluvit. 

65. Nová generální tajemnice Evropské univerzitní asociace. Brusel, 6.1.2020. Od 6.1.2020 

zahájí svoji činnost nová generální tajemnice Evropské univerzitní asociace (EUA), kterou je 

Amanda Crowfoot. 

66. Workshop k možným budoucím aktivitám iniciativy Universities for Enlightenment a 

novoroční recepce Rakouské konference rektorů. Vídeň, 13.-14.1.2020. Členové iniciativy 

Universities for Enlightenment (U4E), v níž je ČKR zastoupena místopředsedou ČKR pro 

vnější záležitosti J. Hančilem a tajemnicí ČKR M. Fojtíkovou, obdrželi 23.10.2019 od 

N. Shovakar, zástupkyně Rakouské konference rektorů (UNIKO), sdělení data konání 

workshopu k možným budoucím aktivitám U4E, který se uskuteční ve Vídni a jehož konečný 

termín byl stanoven na 13.-14.1.2020, a pozvání na navazující tradiční novoroční recepci 

UNIKO. Bližší organizační informace zaslala zástupkyně UNIKO členům iniciativy 

22.11.2019. 

67. Zasedání Rady Evropské univerzitní asociace (EUA Council). Brusel, 31.1.2020. Zasedání 

se za ČKR zúčastní předseda ČKR P. Sklenička, členka Výkonného výboru EUA (EUA Board) 

H. Machková a tajemnice ČKR M. Fojtíková. Zasedání Rady EUA předchází 30.1.2020 

zasedání Výkonného výboru EUA, jehož se zúčastní H. Machková, a zasedání tajemníků 

národních Konferencí rektorů, které jsou řádnými kolektivními členy EUA, jehož se zúčastní  

M. Fojtíková. 

68. Revize hospodaření ČKR 2019. Brno, 5.2.2020. Z rozhodnutí místopředsedkyně ČKR pro 

záležitosti legislativní a organizační J. Němcové se revize hospodaření ČKR za rok 2019 

uskuteční 5.2.2020 v Brně v Kanceláři ČKR. Revizory účtů se po projednání Plénem ČKR 

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

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

svůj souhlas). 

69. Výroční konference Evropské univerzitní asociace (EUA Annual Conference).  

Gdaňsk, 16.-17.4.2020. Výroční konferenci Evropské univerzitní asociace (EUA) 2020 otevře 

15.4.2020 zasedání Výkonného výboru EUA (EUA Board), kterého se za ČKR zúčastní 

rektorka VŠE H. Machková, členka Výkonného výboru EUA. Paralelně s tímto zasedáním 

proběhne zasedání generálních tajemníků národních Konferencí rektorů, jež jsou řádnými 

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

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

H. Machková, předseda ČKR P. Sklenička, člen Rady EUA, a tajemnice ČKR M. Fojtíková. Na 

tato zasedání navazuje 16.4.2020 Valné shromáždění EUA (EUA General Assembly). Ve dnech 
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16.-17.4.2020 se poté v Gdaňsku koná Výroční konference EUA 2020. Hostitelskou univerzitou 

všech uvedených akcí EUA je Technická univerzita Gdaňsk. 

 

Poznámka: 

Všechny materiály, o nichž je ve zprávě předsedy ČKR zmínka, jsou dostupné všem 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 5. prosince 2019 

 

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

Schválil: P. Sklenička, předseda ČKR 


