154. ZASEDÁNÍ PLÉNA ČESKÉ KONFERENCE REKTORŮ
Praha, 13.2.2020
________________________________________________________________________________________

Zpráva předsedy České konference rektorů
01. 153. zasedání Pléna ČKR. Praha, 5.12.2019. Hostitelská vysoká škola Vysoká škola finanční a
správní, a.s.; rektorka-hostitelka B. Šenkýřová.
02. Kandidáti ČKR na členství v Radě pro výzkum, vývoj a inovace. Praha, 5.12.2019.
Na 153. zasedání Pléna ČKR v Praze dne 5.12.2019 bylo hlasováním ze 4 navržených (K. Kuča,
rektor UHK; D. Nerudová, rektorka MENDELU; P. Štěpánek, rektor VUT; J. Ulrichová,
prorektorka pro vědu, výzkum a doktorská studia UP) rozhodnuto o nominaci ČKR 2 kandidátů
na členství v Radě pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI): K. Kuča, D. Nerudová. Z pověření
předsedy ČKR P. Skleničky zaslala tajemnice ČKR M. Fojtíková tuto nominaci 9.12.2019
A. Babišovi, předsedovi Vlády ČR a předsedovi RVVI, a na vědomí K. Havlíčkovi,
místopředsedovi Vlády ČR, ministru průmyslu a obchodu a místopředsedovi RVVI. Dne
12.12.2019 odeslala tajemnice ČKR z pověření předsedy hlasovací komise ČKR V. Sedlaříka
všem členům ČKR protokol o výsledcích hlasování. 27.1.2020 obdržel předseda ČKR
elektronickou poštou dopis předsedy Vlády ČR s poděkováním za nominaci ČKR (K. Kuča,
D. Nerudová) a se sdělením, že novými členy RVVI byli 6.1.2020 Vládou ČR jmenováni:
(1) pro první funkční období R. Bízková, I. Müllerová, J. Ulrichová, (2) pro druhé funkční
období E. Palíšek. Tajemnice ČKR poskytla dopis pro informaci Předsednictvu ČKR.
03. Materiál ze zasedání Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol.
Praha, 5.12.2019. Členové Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol
(za ČKR rektoři J. Hančil, AMU; M. Holeček, ZČU; J. Málek, UPa; P. Sklenička, ČZU;
P. Štěpánek, VUT; T. Zima, UK) obdrželi 5.12.2019 z MŠMT materiál „Analýza hospodaření
vysokých škol se zaměřením na čerpání prostředků dle § 18a zákona č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách“ jako dodatečný materiál ze zasedání Reprezentativní komise, které se
uskutečnilo v Praze dne 4.12.2019. Materiál byl z pověření předsedy ČKR P. Skleničky
poskytnut tajemnicí ČKR M. Fojtíkovou všem členům Komory A ČKR.
04. Návrh usnesení ČKR k úpravě § 48 odst. 6) zákona o vysokých školách. Brno, 6.12.2019.
V souladu se závěrem 153. zasedání Pléna ČKR, které se uskutečnilo v Praze dne 5.12.2019,
zaslala tajemnice ČKR M. Fojtíková všem členům ČKR 6.12.2019 návrh usnesení ČKR, který
z pověření Pléna ČKR připravil rektor P. Mertlík a jímž by se mohli řídit zástupci ČKR (rektoři
J. Hančil a J. Němcová) při jednání s MŠMT o novelizaci § 48 odstavce 6) zákona o vysokých
školách. Členové ČKR mohli zareagovat sdělením svého souhlasného/nesouhlasného stanoviska
k předloženému návrhu do 11.12.2019. 12.12.2019 sdělila tajemnice ČKR zástupcům ČKR
v pracovní skupině výsledek hlasování: předložený návrh nebyl schválen (hlasovalo celkem
22 členů ČKR s hlasovacím právem, přičemž podmínkou platnosti hlasování je účast minimálně
2/3 členů ČKR s hlasovacím právem, tj. 24).
05. Dotazník EUA „Update on Funding Indicators“. Brno, 6.12.2019. Tajemnice ČKR
M. Fojtíková odeslala žadateli z EUA a všem členům ČKR pro informaci dotazník „Update on
Funding Indicators“ vyplněný za ČKR P. Štěpánkem, místopředsedou ČKR pro záležitosti
ekonomické a sociální.
06. Prioritní cíle strategického záměru pro oblast vysokých škol na období 2021+.
Brno, 6.12.2019. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla všem členům ČKR pro informaci
pracovní materiál nazvaný „Prioritní cíle strategického záměru pro oblast vysokých škol na
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období 2021+“, o němž na 153. zasedání Pléna ČKR v Praze 5.12.2019 referoval místopředseda
ČKR pro oblast vzdělávání J. Miller.
07. 18. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Výzkum, vývoj a inovace.
Praha, 9.12.2019. 18. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Výzkum, vývoj a
inovace (MV OP VVV) se uskutečnilo 9.12.2019 v Praze. Členové MV OP VVV (za ČKR
Z. Kůs, emeritní rektor TUL, člen; J. Hála, prorektor pro rozvoj UK, člen; V. Žítek, prorektor
pro rozvoj MU, náhradník členů) obdrželi 5.12.2019 aktualizované podklady pro zasedání.
20.12.2019 obdrželi členové MV OP VVV návrh zápisu ze zasedání, finální zápis obdrželi
členové MV OP VVV 13.1.2020. Zápis byl tajemnicí ČKR M. Fojtíkovou pro informaci zaslán
všem členům ČKR.
08. Členství v ČKR rektorů Vysoké školy PRIGO, z.ú., a Vysoké školy kreativní komunikace,
s.r.o. – dopisy předsedy ČKR. Praha, 11.12.2019. Předseda ČKR P. Sklenička zaslal dopisy
dvěma rektorům (Z. Machová, Vysoká škola PRIGO, z.ú.; D. Pavlů, Vysoká škola kreativní
komunikace, s.r.o.) se sdělením, že Plénum ČKR rozhodlo na svém 153. zasedání 5.12.2019
v Praze o jejich případném přijetí za členy ČKR negativně. Pro přijetí se nevyslovil dostatečný
počet hlasujících členů ČKR (zapotřebí bylo minimálně 19 hlasů, výsledkem tajného hlasování
bylo v případě Z. Machové 10 hlasů a v případě D. Pavlů 7 hlasů). Dne 12.12.2019 odeslala
tajemnice ČKR z pověření předsedy hlasovací komise ČKR V. Sedlaříka všem členům ČKR
protokol o výsledcích hlasování.
09. Jednání k novele zákona o vysokých školách. Praha, 12.12.2019. Členové pracovní skupiny
k novele zákona o vysokých školách (za ČKR J. Hančil, rektor AMU, místopředseda ČKR pro
vnější záležitosti; J. Němcová, rektorka VŠZ, místopředsedkyně ČKR pro záležitosti legislativní
a organizační) obdrželi 17.12.2019 z MŠMT zápis z jednání, které se uskutečnilo v Praze dne
12.12.2019, a aktuální verzi návrhu novely.
10. 15. zasedání Předsednictva Rady vysokých škol. Praha, 12.12.2019. Z 15. zasedání
Předsednictva RVŠ, které se konalo 12.12.2019 v Praze, se předseda ČKR P. Sklenička kvůli
neodkladným pracovním povinnostem omluvil. Výjimečně jej nemohl zastoupit ani žádný
z místopředsedů ČKR.
11. Jednání tripartity. Praha, 16.12.2019. Předseda ČKR P. Sklenička a místopředseda ČKR pro
oblast tvůrčích činností J. Málek obdrželi 10.12.2019 z Úřadu Vlády ČR oficiální pozvánku na
jednání tzv. tripartity (poskytovatel/zřizovatel – MŠMT, MV, MO; Oddělení hodnocení
výzkumných organizací Odboru RVVI při ÚV ČR za účasti zástupců odborných panelů; RVVI)
s přizvanými zástupci reprezentací vysokých škol (ČKR a RVŠ), které se uskutečnilo v Praze
dne 16.12.2019. Účast obou zvaných zástupců ČKR byla téhož dne potvrzena tajemnicí ČKR
M. Fojtíkovou. 13.12.2019 obdrželi účastníci jednání z ÚV ČR podkladový materiál pro
jednání. Po jednání, 20.12.2019, obdrželi účastníci jednání doplněný podklad.
12. Kalendář akcí vysokých škol. Brno, 17.12.2019. Tajemnice ČKR M. Fojtíková informovala
všechny členy ČKR o nově zřízené samostatné webové stránce nazvané Kalendář akcí vysokých
škol, na niž je možno zadávat důležité akce vysokých škol ČR, jejichž rektoři jsou členy ČKR.
Stránka byla zřízena a odladěna pracovníky Ústavu výpočetní techniky MU ve spolupráci
s pracovníky Kanceláře ČKR a je dostupná na elektronické adrese, o níž byli všichni členové
ČKR informováni. Členové ČKR mohou zasílat údaje ke zveřejnění Kanceláři ČKR v rámci
pilotního provozu stránky do 28.2.2020.
13. EUA Research Policy Working Group – nová nominace ČKR. Brno, 18.12.2019. Tajemnice
ČKR M. Fojtíková odeslala 18.12.2019 z pověření předsedy ČKR P. Skleničky zástupkyni
ředitele Oddělení pro výzkum a inovace EUA V. Gaillard novou nominaci ČKR do pracovní
skupiny EUA Research Policy: J. Málek, rektor UPa, místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích
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činností. J. Málek nahrazuje od 1.1.2020 dosavadního zástupce ČKR J. Latu, rektora OU, který
byl místopředsedou ČKR pro oblast tvůrčích činností do 31.7.2019. Příjem nominace byl ze
strany EUA obratem potvrzen. 24.1.2020 obdržel J. Málek z EUA uvítací dopis s informacemi
o pracovní skupině a o jejím prvním zasedání v roce 2020 (Brusel, 20.2.2020), z účasti na němž
se musel omluvit (důvodem je dlouhodobě plánovaná zahraniční cesta). Současně obdržel
J. Lata poděkování EUA za přínos aktivitám pracovní skupiny.
14. Memorandum o podpoře výzkumu, vývoje a inovací v ČR. Praha, 19.12.2019. Dne
19.12.2019 bylo v Praze podepsáno „Memorandum o podpoře výzkumu, vývoje a inovací
v České republice“. Dokument podepsali předseda Vlády ČR a předseda Rady pro výzkum,
vývoj a inovace A. Babiš, ministr školství, mládeže a tělovýchovy R. Plaga, předsedkyně
Akademie věd ČR E. Zažímalová a předseda ČKR P. Sklenička. Z pověření předsedy ČKR
poskytla tajemnice ČKR M. Fojtíková podepsaný dokument v elektronické podobě obratem pro
informaci všem členům ČKR.
15. Novela zákona o vysokých školách. Brno, 19.12.2019. Z pověření předsedy ČKR P. Skleničky
zaslala tajemnice ČKR M. Fojtíková všem členům ČKR aktuální verzi návrhu novely zákona
o vysokých školách, datovanou 16.12.2019, již obdrželi zástupci ČKR v dotyčné pracovní
skupině po druhém jednání, které proběhlo v Praze dne 12.12.2019. Členové ČKR mohli
zareagovat svými připomínkami nejpozději 6.1.2020. Své připomínky zaslalo 8 rektorů-členů
ČKR (UK, UP, ČVUT, VUT, VŠE, UTB, UO, ŠAVŠ). Dodatečně, na základě souhlasného
stanoviska Předsednictva ČKR, byla mezi připomínky jednotlivých VŠ zahrnuta společná
připomínka členů Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR (Komory B ČKR). Na
žádost MŠMT a na základě jednání zástupců ČKR (J. Hančil, místopředseda ČKR pro vnější
záležitosti; J. Němcová, místopředsedkyně ČKR pro záležitosti legislativní a organizační)
s předsedou RVŠ M. Pospíšilem byl péčí Agentury RVŠ zpracován souhrnný materiál
obsahující připomínky obou reprezentací vysokých škol, který byl po vzájemném odsouhlasení
16.1.2020 péčí RVŠ odeslán na MŠMT. 12.2.2020 obdrželi zástupci ČKR z MŠMT vypořádání
připomínek. Tajemnice ČKR poskytla vypořádání obratem pro informaci všem členům ČKR.
16. Materiály ze zasedání Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých
škol. Praha, 19.12.2019. Členové Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných
vysokých škol (za ČKR rektoři J. Hančil, AMU ; M. Holeček, ZČU; J. Málek, UPa;
P. Sklenička, ČZU; P. Štěpánek, VUT; T. Zima, UK) obdrželi 19.12.2019 z MŠMT zápis,
prezentaci a další podkladové materiály ze zasedání Reprezentativní komise, které se
uskutečnilo v Praze dne 4.12.2019. Materiály byly z pověření předsedy ČKR P. Skleničky
poskytnuty tajemnicí ČKR M. Fojtíkovou všem členům Komory A ČKR.
17. Zápis z jednání pracovní skupiny pro přípravu novely zákona o podpoře výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací. Praha, 19.12.2019. Členové pracovní skupiny pro přípravu
novely zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (za ČKR rektoři
T. Zima, UK, a J. Lata, OU) obdrželi 19.12.2019 z Úřadu Vlády ČR návrh zápisu z jednání
pracovní skupiny, které se uskutečnilo v Praze 27.11.2019. Finální zápis z jednání obdrželi
členové pracovní skupiny 15.1.2020.
18. Žádost o členství v ČKR budoucího rektora Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.
Praha, 20.12.2019. Budoucí rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze P. Matějka
(rektorem od 1.1.2020) zaslal 20.12.2019 žádost o členství v ČKR. Jeho žádost projedná
Předsednictvo ČKR na svém 163. zasedání (Praha, 13.2.2020).
19. Návrh Usnesení Komory B ČKR k návrhu novely zákona o vysokých školách.
Brno, 5.1.2020. Z pověření předsedy ČKR P. Skleničky zaslala tajemnice ČKR M. Fojtíková
v souladu se Statutem ČKR členům Předsednictva ČKR návrh Usnesení Komory rektorů
soukromých vysokých škol ČKR (Komory B ČKR), datovaný 3.1.2020, který předseda ČKR
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obdržel od předsedkyně Komory B ČKR J. Němcové, s žádostí o stanovisko. Návrh usnesení se
týká návrhu novely zákona o vysokých školách, § 48. Na základě výsledku hlasování (pro – 4,
proti – 2) byl upravený text návrhu usnesení 8.1.2020 dodatečně zařazen mezi připomínky členů
ČKR k novele zákona o vysokých školách jako společná připomínka členů Komory B ČKR
podpořená Předsednictvem ČKR.
20. Hodnocení výzkumu – návrh místopředsedy ČKR pro oblast tvůrčích činností.
Brno, 6.1.2020. Z pověření místopředsedy ČKR pro oblast tvůrčích činností J. Málka požádala
tajemnice ČKR M. Fojtíková 6.1.2020 členy Předsednictva ČKR o vyjádření k navrženému
postupu a předloženému návrhu, týkajícímu se hodnocení výzkumu. 9.1.2020 informovala
tajemnice ČKR předsedu ČKR P. Skleničku o pozitivním výsledku hlasování Předsednictva
ČKR (pro – 5, nevyjádřili se – 1).
21. Rezignace na individuální přidružené členství v EUA Univerzity Jana Amose Komenského
Praha, s.r.o. Praha, 8.1.2020. C. Phelan z Evropské univerzitní asociace (EUA) informovala
14.1.2020 Kancelář ČKR o rezignaci Univerzity Jana Amose Komenského Praha, s.r.o., na
individuální přidružené členství v EUA k 8.1.2020.
22. Reakce Předsednictva ČKR na jednání o výsledcích hodnocení s poskytovatelem.
Praha, 10.1.2020. Tajemnice ČKR M. Fojtíková odeslala z pověření předsedy ČKR
P. Skleničky 10.1.2020 1. místopředsedovi Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI)
P. Dvořákovi a pro informaci všem členům ČKR dopis předsedy ČKR – reakci Předsednictva
ČKR na jednání o výsledcích hodnocení s poskytovatelem, které se uskutečnilo 16.12.2019
v Praze.
23. Zápis z jednání zástupců NAÚ se zástupci reprezentací vysokých škol k problematice
specializací studijních programů. Brno, 10.1.2020. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla
10.1.2020 všem členům ČKR pro informaci zápis z jednání zástupců Národního akreditačního
úřadu pro vysoké školství (NAÚ) se zástupci reprezentací vysokých škol k problematice
specializací studijních programů, který obdržela od jednoho ze zástupců ČKR na jednání,
prorektora pro studium VUT M. Doupovce. Jednání se uskutečnilo v Praze 4.12.2019.
24. Workshop k možným budoucím aktivitám iniciativy Universities for Enlightenment.
Vídeň, 13.-14.1.2020. Tajemnice ČKR M. Fojtíková potvrdila generální tajemnici Rakouské
konference rektorů (UNIKO) E. Fiorioli 17.12.2019 účast 2 zástupců ČKR na workshopu
k možným budoucím aktivitám iniciativy Universities for Enlightenment (U4E), v níž je ČKR
zastoupena místopředsedou ČKR pro vnější záležitosti J. Hančilem a tajemnicí ČKR: Z. Beran,
prorektor pro zahraniční vztahy UHK; K. Kouba, katedra politologie UHK. Workshop se
uskutečnil ve Vídni ve dnech 13.-14.1.2020. 5.2.2020 obdrželi členové iniciativy z UNIKO
výstupní dokumenty z workshopu.
25. Vyúčtování nákladů ČKR za rok 2019. Brno, 14.1.2020. Péčí Ekonomického odboru
Rektorátu Masarykovy univerzity, hostitelské vysoké školy Kanceláře ČKR, byly 14.1.2020
všem vysokým školám ČR, jejichž zástupci byli v roce 2019 členy ČKR, vystaveny faktury
s vyúčtováním zálohy – podílu na provozních nákladech ČKR za rok 2019, které jim byly
rozeslány klasickou poštou. Tajemnice ČKR M. Fojtíková o tom téhož dne všechny členy ČKR
informovala elektronickou poštou a požádala je o dodržení doby splatnosti (do 28.1.2020)
obdržené faktury.
26. Rekapitulace postupu jednání tripartity. Brno, 14.1.2020. Tajemnice ČKR M. Fojtíková
rozeslala členům Komory A ČKR zprávu místopředsedy ČKR pro oblast tvůrčích činností
J. Málka, rekapitulující postup jednání tzv. tripartity.
27. Zpráva místopředsedy ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální k diskusi o velikosti
autorských týmů. Brno, 14.1.2020. Tajemnice ČKR M. Fojtíková zaslala členům ČKR zprávu
místopředsedy ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální P. Štěpánka, která byla formulována
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jako příspěvek k diskusi o velikosti autorských týmů, případně i o citacích jednotlivých článků,
které jsou podkladem pro hodnocení vysokých škol, jejich škálování a v konečném důsledku
i pro rozdělování financí mezi vysoké školy. Hlavní částí této zprávy byla tabulka s 6 různými
obory, s počty publikací v těchto oborech a s počty autorů (s uvedením podílu domácích
autorů), s poukazem na skutečnost, že v různých oborech jsou různé zvyklosti. 17.1.2020 zaslala
tajemnice ČKR z pověření místopředsedy ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální všem
členům ČKR materiál doplněný o údaje o předkladatelích publikací. Postoje členů ČKR, kteří
na zásilku reagovali a k problematice hodnocení výzkumu se vyjádřili, uplatnili zástupci ČKR
P. Sklenička a J. Málek na jednání tripartity dne 24.1.2020.
28. Jednání pracovní skupiny pro přípravu novely zákona o podpoře výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací. Praha, 15.1.2020. Členové pracovní skupiny pro přípravu
novely zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (za ČKR rektoři
T. Zima, UK, a J. Lata, OU) obdrželi z Úřadu Vlády ČR (ÚV ČR) 12.12.2019 pozvánku na
jednání pracovní skupiny, které se uskutečnilo 15.1.2019 v Praze na Ministerstvu dopravy.
Tajemnice ČKR M. Fojtíková potvrdila obratem účast rektora UK, rektor OU se z jednání
omluvil. 2.1.2020 obdrželi členové pracovní skupiny z ÚV ČR podklady pro jednání. 8.1.2020
informoval zástupce Grantové agentury ČR (GA ČR) P. Chorošenin členy pracovní skupiny
o návrhu na změnu zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, který GA
ČR předložila Úřadu Vlády ČR. Uvedený návrh je nápravným opatřením, uloženým GA ČR
ombudsmankou v rámci závěrečné zprávy týkající se šetření ve věci poskytování grantů na
podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací na GA ČR. Oba dokumenty byly ke
zprávě určené členům pracovní skupiny připojeny. 3.2.2020 obdrželi členové pracovní skupiny
z ÚV ČR pro informaci návrh platného znění novely s vyznačením navrhovaných změn.
29. 16. zasedání Předsednictva Rady vysokých škol. Praha, 16.1.2020. 16. zasedání
Předsednictva RVŠ, které se konalo 16.1.2020 v Praze, se za ČKR zúčastnil místopředseda pro
vnější záležitosti J. Hančil.
30. Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje. Praha, 21.1.2020. Předseda
ČKR P. Sklenička zaslal vedoucímu Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu
Jihomoravského kraje I. Minaříkovi a pro informaci všem členům ČKR dopis s nominací
nového člena Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje (RSK JMK) za
ČKR: V. Žítek, prorektor pro rozvoj MU. Předseda ČKR nominací reagoval na dopis rektora
MU M. Bareše s žádostí o renominaci dosavadní členky RSK JMK za ČKR, bývalé prorektorky
pro rozvoj MU M. Pitrové. Náhradníkem člena RSK JMK za ČKR nadále zůstává V. Adam,
prorektor pro vědu a výzkum MENDELU.
31. Společné prohlášení vysokoškolských a výzkumných organizací o spolupráci po odchodu
UK z EU. Brno, 23.1.2020. Tajemnice ČKR M. Fojtíková obdržela 23.1.2020 žádost Britské
konference rektorů (Universities UK) o připojení ČKR ke společnému prohlášení
vysokoškolských a výzkumných organizací o spolupráci po odchodu Velké Británie z Evropské
unie. Po konzultaci s předsedou ČKR P. Skleničkou a místopředsedou ČKR pro vnější
záležitosti J. Hančilem zareagovala tajemnice ČKR 24.1.2020 na výzvu pozitivně.
Kontaktovány byly všechny Konference rektorů, které jsou řádnými kolektivními členy EUA.
Prohlášení nazvané „EU and UK research and higher education organisations plan a strong
future relationship post Brexit“ bylo zveřejněno 31.1.2020. Téhož dne bylo péčí Kanceláře ČKR
rozesláno všem členům ČKR a všem obvyklým adresátům usnesení ČKR včetně sdělovacích
prostředků, zveřejněno na webu ČKR a na sociálních sítích ČKR (Facebook, Twitter).
32. Jednání tripartity. Praha, 24.1.2020. Předseda ČKR P. Sklenička a místopředseda ČKR pro
oblast tvůrčích činností J. Málek obdrželi 14.1.2020 z Úřadu Vlády ČR pozvánku na jednání
tzv. tripartity (poskytovatel/zřizovatel – MŠMT, MV, MO; Oddělení hodnocení výzkumných
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organizací Odboru RVVI při ÚV ČR za účasti zástupců odborných panelů; RVVI) s přizvanými
zástupci reprezentací vysokých škol (ČKR a RVŠ), které se uskutečnilo v Praze dne 24.1.2020.
Tajemnice ČKR M. Fojtíková potvrdila 17.1.2020 účast obou zvaných zástupců ČKR.
22.1.2020 obdrželi účastníci podklady pro jednání týkající se agregace oborového hodnocení a
implementace Metodiky 2017+. 24.1.2020 informoval místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích
činností všechny členy ČKR o závěrech jednání: (1) Tripartita bere na vědomí a schvaluje
materiál „Agregace oborového hodnocení výzkumu v modulech 1 a 2“, (2) VŠ prostřednictvím
ČKR budou vyzvány k reakci na slovní hodnocení popsané v „Agregaci“, (3) hodnocení na
celostátní úrovni bude doplněno o citační analýzu (to zabere nějaký čas, ČKR bude vyzvána ke
spolupráci s KHV), (4) „Agregace“ bude doplněna o krátký „executive summary“ (úkol
z dopoledního zasedání RVVI), (5) uvedené materiály budou následně předloženy poskytovateli
(MŠMT).
33. Strategický záměr 2021+, Strategie internacionalizace 2021+ a Plán investičních aktivit
2021-2030. Brno, 24.1.2020. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla z pověření předsedy ČKR
P. Skleničky 24.1.2020 všem členům ČKR materiály, které předseda ČKR obdržel od náměstka
ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství, vědu a výzkum P. Dolečka
s žádostí o připomínky ČKR, nazvané „Strategický záměr ministerstva pro oblast vysokých škol
na období od roku 2021“, „Strategie internacionalizace vysokého školství na období od roku
2021“ a „Osnova plánu investičních aktivit vysoké školy pro roky 2021-2030“. Členové ČKR
mohli své připomínky k uvedeným materiálům zaslat nejpozději 6.2.2020. Na výzvu zaslat
připomínky ke Strategickému záměru 2021+ reagovalo 11 členů ČKR, z toho 2 bez připomínek
(VUT, UTB) a 9 s konkrétními připomínkami (UK, MU, MENDELU, AMU, JAMU, ČZU,
TUL, UHK, VŠH), ke Strategii internacionalizace 2021+ reagovalo 10 členů ČKR, z toho 2 bez
připomínek (VUT, UTB) a 8 s konkrétními připomínkami (UK, VFU, MU, MENDELU, AMU,
ČZU, TUL, UHK), k Plánu investičních aktivit 2021-2030 reagovalo 8 členů ČKR, z toho 2 bez
připomínek (VUT, UTB) a 6 s konkrétními připomínkami (UK, VFU, MU, MENDELU, AMU,
UHK). Předseda ČKR požádal jednotlivé místopředsedy ČKR dle jejich kompetencí (J. Miller,
místopředseda ČKR pro oblast vzdělávání, Strategický záměr 2021+; J. Hančil, místopředseda
ČKR pro vnější záležitosti, Strategie internacionalizace 2021+; P. Štěpánek, místopředseda
ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální, Plán investičních aktivit 2021-2030) o návrh dalšího
postupu, který by přednesli na jednání Předsednictva ČKR v Praze dne 13.2.2020.
34. Metodický materiál k informační povinnosti vysokých škol s institucionální akreditací.
Praha, 28.1.2020. Předseda ČKR P. Sklenička obdržel 28.1.2020 z Národního akreditačního
úřadu pro vysoké školství (NAÚ) návrh úpravy materiálu nazvaného „Metodický materiál
k informační povinnosti vysokých škol s institucionální akreditací“ s žádostí o připomínky
ČKR. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla materiál z pověření předsedy ČKR obratem všem
členům ČKR k připomínkám do 6.2.2020. V uvedeném termínu obdržela Kancelář ČKR celkem
8 reakcí členů ČKR, z toho 5 bylo bez připomínek (rektoři VFU, MENDELU, TUL, UTB a
VŠLG) a 3 s konkrétními připomínkami (rektoři UK, UP a OU). Oficiální připomínky ČKR,
které znamenaly odmítnutí navrhované úpravy, odeslala tajemnice ČKR z pověření předsedy
ČKR žadateli 11.2.2020. Jejich příjem byl ze strany NAÚ obratem potvrzen.
35. Cena Josefa Hlávky za vědeckou literaturu. Praha, 28.1.2020. H. Hájková z nadace Český
literární fond zaslala 28.1.2020 do Kanceláře ČKR žádost o nominace na Cenu Josefa Hlávky za
vědeckou literaturu za rok 2019. Z pověření předsedy ČKR P. Skleničky byla žádost tajemnicí
ČKR M. Fojtíkovou obratem předána všem členům ČKR, kteří své návrhy mohli zaslat
klasickou poštou přímo na adresu nadace Český literární fond do 7.2.2020.
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36. Návrh nových hodnotitelů NAÚ z řad studentů. Praha, 28.1.2020. Předseda ČKR
P. Sklenička obdržel 28.1.2020 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 6.2.2020. Ve stanoveném
termínu zareagovali 3 členové ČKR (D. Nerudová, MENDELU; M. Brzezina, TUL; I. Hlavoň,
VŠLG) s tím, že k návrhu nemají žádné připomínky. Z pověření předsedy ČKR poskytla
tajemnice ČKR 10.2.2020 žadateli a všem členům ČKR pro informaci sdělení, že ČKR
neuplatňuje žádné připomínky.
37. Opatření vysokých škol ČR související s výskytem koronaviru. Brno, 28.1.2020. Tajemnice
ČKR M. Fojtíková kontaktovala z pověření předsedy ČKR P. Skleničky a v souvislosti s dotazy
členů ČKR náměstkyni ministra zdravotnictví a hlavní hygieničku ČR E. Gottvaldovou
s žádostí o sdělení, jaká opatření by měly přijmout vysoké školy ČR v souvislosti s výskytem
koronaviru v Číně a čínskými studenty vracejícími se do ČR z oslav čínského Nového roku.
Obě strany se dohodly na schůzce, která se uskutečnila v Praze 31.1.2020. Zúčastnili se jí za
MZ náměstkyně ministra zdravotnictví E. Gottvaldová a zástupci odboru ochrany veřejného
zdraví MZ, za ČKR místopředsedkyně ČKR pro záležitosti legislativní a organizační
J. Němcová a místopředseda ČKR pro vnější záležitosti J. Hančil. Po skončení jednání
31.1.2020 obdržel předseda ČKR z MZ materiály s doporučeními vypracovanými pro potřeby
ČKR. Péčí Kanceláře ČKR byla zásilka obratem poskytnuta všem členům ČKR. Týž den byly
členům ČKR poskytnuty doplňující informace místopředsedkyně ČKR pro záležitosti
legislativní a organizační. 6.2.2020 se předseda ČKR setkal s hlavní hygieničkou ČR k dalšímu
jednání.
38. Zasedání Rady Evropské univerzitní asociace (EUA Council). Brusel, 31.1.2020. Zasedání
se za ČKR zúčastnila tajemnice ČKR M. Fojtíková; člen Rady EUA, předseda ČKR
P. Sklenička a členka Výkonného výboru EUA (EUA Board) H. Machková se zasedání nemohli
zúčastnit a museli se omluvit. Zasedání Rady EUA předcházelo 30.1.2020 zasedání tajemníků
národních Konferencí rektorů, které jsou řádnými kolektivními členy EUA, jehož se zúčastnila
tajemnice ČKR.
39. Podnět k prošetření plagiátorství. Praha, 31.1.2020. Předseda ČKR P. Sklenička a všichni
místopředsedové ČKR obdrželi 31.1.2020 prostřednictvím elektronické pošty podnět
k prošetření podezření na plagiátorství na Lékařské fakultě Ostravské univerzity. Z pověření
předsedy ČKR zaslala tajemnice ČKR M. Fojtíková 6.2.2020 autorovi podnětu MUDr.
V. Marečkovi následující vyjádření Předsednictva ČKR: „Česká konference rektorů (ČKR) jako
orgán reprezentace vysokých škol nemá právní subjektivitu, nemá ani žádnou působnost
v oblasti veřejné správy. Vzhledem k tomu, že ČKR nedisponuje v rámci svých pracovních
skupin žádným orgánem, který by se zabýval etickými otázkami, podporuje v obdobných
případech, jako je ten, který uvádíte, důsledné uplatňování Autorského zákona, ČSN ISO
690:2011, antiplagiátorských programů a řešení případných plagiátorských kauz na úrovni
jednotlivých vysokých škol v rámci jejich autonomie.“ 7.2.2020 obdržela tajemnice ČKR
odezvu autora podnětu, kterou dala obratem k dispozici předsedovi ČKR, všem místopředsedům
ČKR a rektoru OU J. Latovi.
40. Metodika oddělování hospodářské činnosti a nehospodářské činnosti. Brno, 2.2.2020.
Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla všem členům ČKR zprávu místopředsedy ČKR pro
záležitosti ekonomické a sociální P. Štěpánka týkající se metodiky oddělování hospodářské
činnosti (HČ) a nehospodářské činnosti (NHČ) s dosavadními tezemi a závěry z jednání, které
se uskutečnilo 20.1.2020.
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41. Návrh Výroční zprávy ČKR 2019. Brno, 3.2.2020. Tajemnice ČKR M. Fojtíková zaslala
z pověření předsedy ČKR P. Skleničky všem členům ČKR návrh Výroční zprávy ČKR 2019,
který předseda ČKR na základě podkladů jednotlivých místopředsedů ČKR předložil jako
podkladový materiál pro 154. zasedání Pléna ČKR, Výroční shromáždění ČKR (Praha,
13.2.2020).
42. Dotazník EUA „International strategic institutional partnerships and the European
Universities Initiative“. Brno, 3.2.2020. Zástupci národních Konferencí rektorů, které jsou
řádnými kolektivními členy Evropské univerzitní asociace (EUA) obdrželi 3.2.2020 z EUA
žádost o vyplnění on-line dotazníku EUA „International strategic institutional partnerships and
the European Universities Initiative“ členskými vysokými školami, nejpozději 2.3.2020.
Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla obratem dotazník s prosbou o vyplnění všem členům
ČKR.
43. Kondolenční dopis předsedy ČKR rektoru Ostravské univerzity. Praha, 4.2.2020. Kancelář
ČKR získala 4.2.2020 informaci o úmrtí emeritního rektora Ostravské univerzity J. Hubáčka,
jenž zemřel 28.1.2020. Předseda ČKR P. Sklenička zaslal téhož dne jménem ČKR kondolenční
dopis rektoru OU J. Latovi.
44. Agregace oborového hodnocení výzkumu v modulech 1 a 2. Brno, 4.2.2020. Tajemnice ČKR
M. Fojtíková rozeslala členům Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR
(Komora A ČKR) zprávu místopředsedy ČKR pro oblast tvůrčích činností J. Málka
s materiálem „Agregace oborového hodnocení výzkumu v modulech 1 a 2“, který
místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností obdržel od 1. místopředsedy Rady pro výzkum,
vývoj a inovace P. Dvořáka, s žádostí o zaslání stručné reakce na slovní hodnocení vysokých
škol nejpozději 27.2.2020. Následně bude místopředsedou ČKR pro oblast tvůrčích činností
zpracována souhrnná reakce za všechny hodnocené VŠ.
45. 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
uskutečnila v Brně v Kanceláři ČKR 5.2.2020. Revizory účtů se po schválení Plénem ČKR na
jeho 153. zasedání stali rektor SU P. Tuleja a rektor UO B. Přikryl. Revize proběhla úspěšně
s tímto závěrem: Revizoři účtů ČKR konstatují, že příjmy i výdaje jsou řádně doloženy,
účetnictví Kanceláře ČKR je řádně a v souladu s platnými předpisy vedeno (a) v operativě
tajemnice ČKR, (b) v účetní agendě Rektorátu MU, a že výdaje byly vynaloženy účelně,
efektivně a mimořádně hospodárně. Rozsahem aktivit, jimiž Kancelář ČKR zajišťuje činnost
ČKR, je stávající tříčlenné personální obsazení plně vytíženo.
46. 30. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR.
Praha, 5.2.2020. 30. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR
se konala 5.2.2020 v Praze v PS PČR. Pozvánka na schůzi byla 24.1.2020 dána k dispozici
všem členům ČKR, kteří se mohli zúčastnit podle vlastního uvážení. 29.1.2020 dostali členové
ČKR k dispozici pozvánku s doplněným návrhem programu.
47. Setkání předsedy ČKR s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy. Praha, 6.2.2020.
Předseda ČKR P. Sklenička se setkal s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy R. Plagou na
MŠMT k projednání aktuálních problémů vysokých škol ČR.
48. DPH – zpráva místopředsedy ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální. Brno, 10.2.2020.
Z pověření místopředsedy ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální P. Štěpánka poskytla
tajemnice ČKR M. Fojtíková členům Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR
(Komora A ČKR) shrnutí dosavadního vývoje jednání pracovní komise k uplatňování odpočtu
DPH na veřejných vysokých školách po novele zákona č. 80/2019 Sb. Zpráva obsahovala mj.
otázky formulované Ministerstvem financí a návrh stanoviska ČKR k dosavadnímu vývoji
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jednání zpracovaný Komisí ČKR pro ekonomické záležitosti. Členové Komory A ČKR byli
požádáni o zodpovězení otázek a o vyjádření k návrhu stanoviska do 13.3.2020.
49. Poslanecký návrh na změnu zákona o vysokých školách. Brno, 10.2.2020. Tajemnice ČKR
M. Fojtíková poskytla z pověření předsedy ČKR P. Skleničky všem členům ČKR poslanecký
návrh na změnu zákona o vysokých školách, který předseda ČKR obdržel od náměstka ministra
školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství, vědu a výzkum P. Dolečka. Materiál bude
projednán Plénem ČKR na jeho 154. zasedání v Praze dne 13.2.2020.
50. Akce European Federation of Education Employers. Brusel, 11.-12.2.2020. Předseda ČKR
P. Sklenička obdržel 14.1.2020 od generálního tajemníka European Federation of Education
Employers (EFEE) D. Wissnievski pozvánku na akce EFEE, které se uskutečnily v Bruselu:
EFFE Policy Working Group on Higher Education and Research, 11.2.2020, European Social
Dialogue Working Group on Higher Education and Research 12.2.2020. Předseda ČKR se kvůli
jinému dlouhodobě plánovanému pracovnímu programu nemohl akcí zúčastnit a musel se
omluvit.
51. Dotace pro DKRVO pro rok 2020. Brno, 12.2.2020. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla
všem členům Komory A ČKR a členům Komory B ČKR, jichž se informace týká, materiál
s uvedením výše dotace pro DKRVO (DKRVO = dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné
organizace) pro rok 2020, který předseda ČKR P. Sklenička obdržel od náměstka ministra
školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství, vědu a výzkum P. Dolečka.
52. Aktuální informace o OP VVV a OP JAK. Brno, 12.2.2020. Tajemnice ČKR M. Fojtíková
poskytla všem členům ČKR podkladový materiál pro 154. zasedání Pléna ČKR v Praze
13.2.2020, který Kanceláři ČKR zaslal náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro
EU a evropské strukturální a investiční fondy V. Velčovský. Jednalo se o aktuální informace
o Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (2014-2020) a o Operačním programu Jan
Amos Komenský (2021-2027).
53. 163. zasedání Předsednictva ČKR. Praha, 13.2.2020. Zasedání se konalo v Praze péčí Vysoké
školy hotelové v Praze 8, spol. s r.o., s tímto programem: (1) Informace předsedy a
místopředsedů ČKR. (2) Příprava 154. zasedání Pléna ČKR (Praha, 13.2.2020). (3) Žádosti
o členství v ČKR. (4) Různé.
54. Zasedání Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR. Praha, 13.2.2020.
Zasedání se konalo v Praze péčí Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r.o., s tímto
programem: (1) Informace předsedy Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR.
(2) Příprava na diskusi s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy a s jeho náměstky.
(3) Příprava na diskusi k novele zákona o vysokých školách a k metodice hodnocení
výzkumných organizací ve vztahu k vysokým školám. (4) Různé. (5) Společná fotografie obou
Komor ČKR.
55. Zasedání Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR. Praha, 13.2.2020. Zasedání se
konalo v Praze péčí Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r.o., s tímto programem:
(1) Informace předsedkyně Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR. (2) Příprava na
154. zasedání Pléna ČKR (Praha, 13.2.2020). (3) Různé. (4) Společná fotografie obou Komor
ČKR.
56. 154. zasedání Pléna ČKR. Praha, 13.2.2020. Zasedání se konalo v Praze péčí Vysoké školy
hotelové v Praze 8, spol. s r.o., s tímto programem: (1) Paralelní zasedání Komor ČKR.
(2) Informace o Vysoké škole hotelové v Praze 8, spol. s r.o. (3) Zprávy předsedy,
místopředsedů a tajemnice ČKR; zprávy předsedů Komor ČKR. (4) Výroční zpráva ČKR 2019.
(5) Revize hospodaření ČKR 2019. Rozpočet ČKR 2020. (6) Aktuální problematika vysokého
školství ČR – diskuse s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy a s jeho náměstky.
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(7) Diskuse k novele zákona o vysokých školách a k metodice hodnocení výzkumných
organizací ve vztahu k vysokým školám. (8) Různé. (9) Usnesení 154. zasedání Pléna ČKR.
(10) Tisková konference.
Plánované akce:
57. 31. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR.
Praha, 19.2.2020. 31. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR
se uskuteční 19.2.2020 v Praze v PS PČR. Pozvánka na schůzi byla 6.2.2020 dána k dispozici
všem členům ČKR, kteří se mohli zúčastnit podle vlastního uvážení.
58. EUA Research Policy Working Group Meeting. Brusel, 20.2.2020. Zástupkyně ředitele
Oddělení pro výzkum a inovace EUA V. Gaillard zaslala 2.1.2020 informace o zasedání
pracovní skupiny „EUA Research Policy“ 20.2.2020 v Bruselu společně s prosbou
o potvrzení účasti členů pracovní skupiny (za ČKR J. Málek, rektor UPa, místopředseda ČKR
pro oblast tvůrčích činností) do 17.1.2020. Místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností se
zasedání z důvodu zahraniční pracovní cesty nebude moci zúčastnit a prostřednictvím tajemnice
ČKR M. Fojtíkové se omluvil.
59. Diskuse členů RVŠ se zástupci RVVI k Metodice 17+. Praha, 20.2.2020. Tajemnice ČKR
M. Fojtíková obdržela 28.1.2020 zprávu z Agentury Rady vysokých škol (RVŠ) o možnosti
návrhu ČKR témat či otázek, které budou řešeny na semináři RVŠ se zástupci Rady pro
výzkum, vývoj a inovace (RVVI) k Metodice 17+, který se uskuteční 20.2.2020 po zasedání
Sněmu RVŠ. Zpráva byla obratem předána předsedovi ČKR P. Skleničkovi a místopředsedovi
ČKR pro oblast tvůrčích činností J. Málkovi.
60. Setkání členů ČKR s prezidentem Evropské univerzitní asociace. Praha, 13.3.2020. Setkání
členů ČKR s prezidentem Evropské univerzitní asociace (EUA) M. Murphym se uskuteční
v Praze péčí Univerzity Karlovy s tímto programem: (1) Vstupní projev členky Výkonného
výboru EUA (EUA Board) s uvítáním prezidenta EUA a všech účastníků setkání.
(2) Vystoupení rektora Univerzity Karlovy, předsedy ČKR v letech 2014 až 2019, k aktuálnímu
stavu vysokého školství ČR se zahrnutím stručné informace o ČKR a o její činnosti.
(3) Vystoupení prezidenta EUA k aktuálním záležitostem EUA a k výhledům do budoucna.
(4) Diskuse účastníků setkání s prezidentem EUA. (5) Závěry setkání formulované prezidentem
EUA a předsedou ČKR. (6) Hromadná fotografie účastníků setkání. (7) Tisková konference.
Svou účast, popř. účast zastupujícího prorektora, potvrdilo 25 členů ČKR.
61. Dny ČR ve Spojeném ústavu jaderných výzkumů. Dubna, 29.3.-1.4.2020. Tajemnice ČKR
M. Fojtíková poskytla z pověření předsedy ČKR P. Skleničky 17.1.2020 všem členům ČKR
pozvánku, kterou předseda ČKR obdržel od náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy
pro vysoké školství, vědu a výzkum P. Dolečka, na Dny České republiky ve Spojeném ústavu
jaderných výzkumů, které se uskuteční 29.3.-1.4.2020 v Dubně (Rusko). Členové ČKR se
mohou zúčastnit dle vlastního uvážení.
62. Výroční konference Evropské univerzitní asociace (EUA). Gdaňsk, 16.-17.4.2020. Výroční
konferenci EUA 2020 otevře 15.4.2020 zasedání Výkonného výboru EUA (EUA Board),
kterého se za ČKR zúčastní rektorka VŠE H. Machková, jež byla zvolena členkou Výkonného
výboru EUA na návrh ČKR pro funkční období duben 2017 až duben 2021. Paralelně s tímto
zasedáním proběhne zasedání generálních tajemníků národních Konferencí rektorů, jež jsou
řádnými kolektivními členy EUA, kterého se zúčastní tajemnice ČKR M. Fojtíková. Zasedání
Rady EUA (EUA Council), které se koná týž den odpoledne, se zúčastní členka Výkonného
výboru EUA H. Machková, předseda ČKR P. Sklenička a tajemnice ČKR M. Fojtíková. Na tato
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zasedání navazuje 16.4.2020 Valné shromáždění EUA a poté se ve dnech 16.-17.4.2020 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 13. února 2020
Zpracovala: M. Fojtíková, tajemnice ČKR, za pomoci asistentek Kanceláře ČKR
Schválil: P. Sklenička, předseda ČKR
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