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ZÁZNAM 

Z VIDEOKONFERENCE PŘEDSEDNICTVA ČESKÉ KONFERENCE REKTORŮ 
 

Praha, Pardubice, Brno, Olomouc, 2. 6. 2020, 14:00-14:30 

 
 

Účastníci: Všichni místopředsedové ČKR (J. Hančil, J. Málek, J. Miller, J. Němcová,  

P. Štěpánek) a tajemnice ČKR (M. Fojtíková). 

Omluveni: Předseda ČKR (P. Sklenička).  

 
 

Za řízení místopředsedy ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální byly projednány tyto body: 

 

01. Akreditace studijních programů formou on-line výuky. Místopředseda ČKR pro oblast 

vzdělávání bude jednat s předsedou Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství (NAÚ) 

o možnostech akreditace studijních programů formou on-line výuky. Jde primárně o to, aby 

v obdobných dobách, jako je současná epidemiologická situace, mohly vysoké školy ČR přejít 

bezproblémově z klasické formy výuky na on-line výuku. Odhad je, že ve 20–40 % případů to 

možné určitě je. Místopředseda ČKR pro oblast vzdělávání bude o tom jednat i na MŠMT, aby 

to MŠMT za jasně definovaných podmínek podporovalo. 

 

02. Početnost skupin studentů a vysokoškolských pracovníků, kteří se mohou vyskytovat současně 

v jednom prostoru. Předsednictvo ČKR se na základě podnětu místopředsedy ČKR pro 

záležitosti ekonomické a sociální shodlo na tom, že by bylo dobré probrat tento problém na 

MŠMT. Kdyby např. akce/zkoušky probíhaly ve velké aule, mohlo by se tam při dodržení všech 

hygienických pravidel vejít více než 15 účastníků. Na MŠMT projedná místopředseda ČKR pro 

oblast vzdělávání. 

 

03. Provoz ambasád ČR v zahraničí. Místopředseda ČKR pro vnější záležitosti informoval o tom, 

že ambasády ČR v zahraničí jsou již v plném provozu a režim STUDENT funguje dobře. 

 

04. Připomínky k novele zákona o podpoře výzkumu. Místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích 

činností připomenul, že do 10. června 2020 mohou členové ČKR zasílat své připomínky 

k novele zákona o podpoře výzkumu do Kanceláře ČKR na elektronickou adresu 

kalandrikova@muni.cz. Zdůraznil přitom, že je důležité, aby členové ČKR připomínkovali 

nejen vlastní novelu, ale i doprovodné dokumenty. 

 

05. Metodika hodnocení výzkumných organizací 2017+ (Metodika 2017+). Místopředseda ČKR 

pro oblast tvůrčích činností konstatoval, že se RVVI bude nadále zabývat úpravami Metodiky 

2017+, aby např. nedocházelo k likvidaci malých oborů. Doporučil, aby došlo k obměně 

hodnoticího grémia s tím, že připraví návrh, který by mohla předložit ČKR. Na zasedání 

Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR i na následném zasedání Pléna ČKR 

18. června 2020 v Brně předloží souhrn všeho, co se v mezidobí v této oblasti událo, a jak bude 

vypadat hodnocení na vysokých školách. Doporučil také, aby se jednání mezinárodních panelů 

na vysokých školách neodsouvala, a aby proběhla nejpozději v září či v říjnu 2020. 

 

06. Zasedání Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol. Zasedání se 

uskuteční 17. června 2020 na MŠMT v Praze a s účastí v tuto chvíli počítají místopředseda 

ČKR pro oblast tvůrčích činností a místopředseda ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální.  

   

07. Jednání Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR (VVVKMT PS PČR) o DPH. Schůze VVVKMT PS PČR, na níž se bude jednat 

o DPH, se uskuteční 24. června 2020 v Praze v budově PS PČR. Za ČKR se schůze zúčastní 

místopředseda ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální. 
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08. Připomínky k návrhu stanoviska ČKR k oddělování hospodářských činností (HČ) a 

nehospodářských činností (NHČ). Místopředseda ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální 

připomenul, že připomínky k návrhu stanoviska k oddělování HČ a NHČ mohou zasílat členové 

ČKR do 2. června 2020. Na základě došlých připomínek bude stanovisko případně upraveno a 

3. června 2020 odesláno řediteli Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace, který o připomínky 

ČKR požádal předsedu ČKR 29. května 2020. 

 

09. Nový člen ČKR s účinností od 1. července 2020. Z podnětu místopředsedkyně ČKR pro 

záležitosti legislativní a organizační Předsednictvo ČKR projednalo a s účinností od 1. července 

2020 schválilo členství v ČKR nově jmenovaného rektora Policejní akademie ČR v Praze, 

kterým je Mgr. David Dlouhý, Ph.D., a jehož první čtyřleté funkční období začíná 1. července 

2020. 

 

10. Příští videokonference Předsednictva ČKR se uskuteční 16. června 2020, v době 14:00-15:00. 

 
 

V Brně dne 2. června 2020 

 

Zapsala: M. Fojtíková, tajemnice ČKR 

Schválil: P. Štěpánek, místopředseda ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální 

 

 


