
 

 

 

 

 
 
 
SDĚLOVACÍM PROSTŘEDKŮM  

                                                                                                          V Brně dne 31. března 2017 
 
 
Věc: Informace o 140. zasedání Pléna České konference rektorů (ČKR), které se uskuteční 

ve čtvrtek dne 13. dubna 2017 v Ostravě péčí VŠB – Technické univerzity Ostrava 
(VŠB-TUO), www.vsb.cz, budova s Aulou VŠB-TUO, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava 
– Poruba.  

 
Dovoluji si Vás upozornit na možnost zpravodajství týkajícího se vysokého školství v ČR 
v souvislosti se 140. zasedáním Pléna ČKR, které se uskuteční ve čtvrtek dne 13. dubna 2017 
v Ostravě péčí VŠB – Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO), budova s Aulou VŠB-TUO, 
17. listopadu 15, 708 33 Ostrava – Poruba.  
  
Na uvedené zasedání jsou zváni rektorky a rektoři veřejných, státních a soukromých vysokých 
škol ČR (26 + 2 + 21 = 49) sdružení v ČKR. 
 
140. zasedání Pléna ČKR se zúčastní tito hosté:  

V době cca 9:00-15:00 
- Prof. Ing. Petr Dvořák, CSc., prorektor pro výzkum Masarykovy univerzity, 
- Prof. Ing. Jiří Málek, DrSc., emeritní rektor Univerzity Pardubice. 
V době cca 12:10-14:00 
- Ing. Lucie Orgoníková, náměstkyně místopředsedy Vlády ČR pro vědu, výzkum a inovace, 
- Mgr. Arnošt Marks, Ph.D., náměstek místopředsedy Vlády ČR pro vědu, výzkum a inovace. 
V době cca 13:10-15:30 
- Ing. Robert Plaga, Ph.D., náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké 

školství, vědu a výzkum,  
- PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D., náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy  

pro operační programy.  
 
Hlavní body jednání 140. zasedání Pléna ČKR: 

1. Paralelní zasedání Komor ČKR. 
2. Informace o VŠB – Technické univerzitě Ostrava. 
3. Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR. 
4. Zprávy představitelů Komor ČKR. 
5. Aktuální problematika vědy a výzkumu v ČR se zaměřením na Metodiku hodnocení 

výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací – 
diskuse s náměstky místopředsedy Vlády ČR pro vědu, výzkum a inovace. 

6. Aktuální problematika vysokého školství ČR – diskuse s náměstky ministryně školství, 
mládeže a tělovýchovy. 

7. Tisková konference. 
8. Usnesení 140. zasedání Pléna ČKR. 
 
Zasedání Pléna ČKR jsou pro veřejnost uzavřená. Získat informace o průběžných výsledcích 
jednání 140. zasedání Pléna ČKR bude možné na tiskové konferenci, která se uskuteční 
ve čtvrtek dne 13. dubna 2017 v době 15:00-15:30 v místě konání zasedání (budova s Aulou 
VŠB-TUO, místnost NA 178) a jíž se kromě Předsednictva ČKR a rektora hostitelské 
univerzity zúčastní náměstkové ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga a 
Václav Velčovský. Pořídit fotografie či záběry z průběhu zasedání bude po předchozí domluvě 
možné i v jiných dobách. 
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Se srdečným pozdravem 
 
RNDr. Marie Fojtíková 
tajemnice České konference rektorů 
Mobil: 606 685 202 
E-mail: fojtikova@muni.cz 
 
Příloha 
PRO INFORMACI: Pozvánka na 140. zasedání Pléna ČKR s programem. Datováno 9.3.2017. 
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