
 

ZÁZNAM 

Z VIDEOKONFERENCE PŘEDSEDNICTVA ČESKÉ KONFERENCE REKTORŮ 
 

Praha, Pardubice, Brno, 5. 5. 2020, 14:30-15:00 

 
 

Účastníci: Čtyři členové Předsednictva ČKR (J. Málek, J. Němcová, P. Sklenička, P. Štěpánek) 

a tajemnice ČKR (M. Fojtíková). 

Omluveni: Dva členové Předsednictva ČKR (J. Hančil, J. Miller).  

 

Byly projednány tyto body: 

 

1. Možnost studia zahraničních studentů na vysokých školách ČR. Na základě podnětu předsedy 

ČKR se Předsednictvo ČKR shodlo na tom, že by všichni členové ČKR mohli být požádáni, aby 

vyhotovili seznamy osob ze zahraničí, které by rádi uvítali na svých vysokých školách jako 

zahraniční studenty. Tyto seznamy by pak byly dány k dispozici Ministerstvu zahraničních věcí, 

které by kontaktovalo příslušné ambasády, aby konaly tak, aby dané osoby mohly přicestovat do 

ČR. Než se tak eventuálně stane, prověří vhodnost a realizovatelnost daného postupu předseda 

ČKR na Ministerstvu zahraničních věcí.    

 

2. Místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností informoval Předsednictvo ČKR, že Rada pro 

výzkum, vývoj a inovace na svém zasedání dne 30. dubna 2020 vzala na vědomí informaci  

o posunutí termínů harmonogramu kompletního hodnocení vysokých škol ČR dle Metodiky 

2017+. O této skutečnosti, tj. o posunutí termínů harmonogramu, již byli všichni členové ČKR 

informováni dopisem náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství, 

vědu a výzkum datovaným 31. března 2020. Místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností 

upozornil přitom na skutečnost, že posun termínů harmonogramu o dva měsíce souvisí 

s rozpočtováním finančních prostředků na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace 

(DKRVO) pro rok 2021. V návaznosti na zprávu náměstka ministra školství, mládeže a 

tělovýchovy pro vysoké školství, vědu a výzkum, kterou členové Předsednictva ČKR obdrželi 

4. května 2020 a která byla dána k dispozici všem členům ČKR 5. května 2020, bude předseda 

ČKR iniciovat debatu o pravidlech financování DKRVO v segmentu vysokých škol.   

  

3. Místopředseda ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální informoval o svém záměru zúčastnit 

se schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR, která se koná  

13. května 2020 v Praze a která se bude zabývat problematikou týkající se DPH. Zúčastní se za 

ČKR jako zvaný host stejně jako předseda ČKR, rektor Západočeské univerzity v Plzni a 

kvestor Vysokého učení technického v Brně. Pro veřejnost je schůze z důvodu koronavirové 

krize uzavřena. 

  

4. Příští videokonference Předsednictva ČKR se uskuteční 12. května 2020, v době 14:00-15:00. 

 

V Brně dne 5. května 2020 

 

Zapsala: M. Fojtíková, tajemnice ČKR 

Schválil: P. Sklenička, předseda ČKR 


