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155. ZASEDÁNÍ PLÉNA ČESKÉ KONFERENCE REKTORŮ 

Plzeň, 23.4.2020 

ZRUŠENO Z DŮVODU KORONAVIROVÉ KRIZE  
________________________________________________________________________________________ 

 

Zpráva předsedy České konference rektorů 
 

01. 154. zasedání Pléna ČKR. Praha, 13.2.2020. Hostitelská vysoká škola Vysoká škola hotelová 

v Praze 8, spol. s r.o.; rektor-hostitel V. Vinš. 

02. Strategický záměr 2021+, Strategie internacionalizace 2021+ a Plán investičních aktivit 

2021-2030. Brno, 14.2.2020. Tajemnice ČKR M. Fojtíková odeslala z pověření předsedy ČKR 

P. Skleničky 14.2.2020 náměstku ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství, 

vědu a výzkum P. Dolečkovi připomínky ČKR k návrhům 3 materiálů: (1) Strategický záměr 

ministerstva pro oblast vysokých škol na období od roku 2021, (2) Strategie internacionalizace 

vysokého školství na období od roku 2021, (3) Osnova plánu investičních aktivit vysoké školy 

pro roky 2021-2030. Připomínky, které zaslali jednotliví členové ČKR, byly do konečné podoby 

zpracovány místopředsedy ČKR: Strategický záměr 2021+ – J. Miller, místopředseda ČKR pro 

oblast vzdělávání; Strategie internacionalizace 2021+ – J. Hančil, místopředseda ČKR pro 

vnější záležitosti; Plán investičních aktivit 2021-2030 – P. Štěpánek, místopředseda ČKR pro 

záležitosti ekonomické a sociální. 

03. Univerzitní portál příležitostí. Brno, 14.2.2020. Z pověření místopředsedy ČKR pro oblast 

vzdělávání J. Millera zaslala tajemnice ČKR M. Fojtíková 14.2.2020 členům Komory A ČKR 

zprávu R. Nevšímala, vedoucího Poradenského a kariérního centra VŠCHT, týkající se projektu 

univerzitního portálu příležitostí, určenou primárně rektorům 9 veřejných vysokých škol (UP, 

VŠCHT, UK, ČZU, ČVUT, VŠE, VFU, VUT, MENDELU). 

04. EUA Public Funding Observatory validation. Brusel, 14.2.2020. Tajemnice ČKR 

M. Fojtíková obdržela 10.2.2020 z EUA žádost o zaslání stanoviska ČKR k dokumentům „EUA 

Public Funding Observatory“ vztahujícím se k ČR v termínu do 14.2.2020. Zásilka byla 

obratem předána místopředsedovi ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální P. Štěpánkovi, 

který se v požadovaném termínu nemohl záležitosti kvůli jiným pracovním povinnostem 

věnovat; žádost tedy zůstala ze strany ČKR bez odezvy. V případě, že by bylo nutné některé 

z údajů doplnit či korigovat, je možné zareagovat dodatečně do konce dubna 2020. 

05. Závěry z jednání pracovní skupiny pro rozdělování DKRVO dle výsledků Metodiky 

2017+. Brno, 17.2.2020. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla z pověření předsedy ČKR 

P. Skleničky všem členům ČKR závěry z jednání pracovní skupiny pro rozdělování 

institucionálních prostředků na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (DKRVO) 

dle výsledků Metodiky 2017+, které se uskutečnilo 30.1.2020 v Praze. Jednání se zúčastnilo 

5 členů ČKR: J. Málek, UPa; V. Petráček, ČVUT; V. Sedlařík, UTB; P. Štěpánek, VUT; 

T. Zima, UK. 

06. Členství v ČKR rektora Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Praha, 17.2.2020. 

Předseda ČKR P. Sklenička zaslal dopis rektoru Vysoké školy chemicko-technologické v Praze 

P. Matějkovi se sdělením, že se z rozhodnutí Předsednictva ČKR stal členem ČKR s účinností 

od 1.1.2020. Zpětnou platnost členství v ČKR, o níž bylo rozhodnuto, zdůvodnil předseda ČKR 

užitečností kontinuity členství rektorů Vysoké školy chemicko-technologické v Praze v ČKR. 

07. Místopředseda Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství. Brno, 17.2.2020. 

Z pověření předsedy ČKR P. Skleničky požádala tajemnice ČKR M. Fojtíková 17.2.2020 

všechny členy ČKR o zasílání návrhů na místopředsedu Národního akreditačního úřadu pro 
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vysoké školství (NAÚ) v termínu do 31.3.2020. Návrhy došlé na základě této výzvy byly poté 

připojeny k návrhům na členy Rady NAÚ včetně místopředsedy Rady NAÚ, které zasílali 

členové ČKR na základě oficiální žádosti z MŠMT v termínu do 20.4.2020. 

08. Plán realizace strategického záměru 2021, Podpora strategického řízení 2021-2025, 

Centralizovaný rozvojový program 2021. Brno, 17.2.2020. Tajemnice ČKR M. Fojtíková 

poskytla z pověření předsedy ČKR P. Skleničky 17.2.2020 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 „Plán realizace 

Strategického záměru pro oblast vysokých škol pro rok 2021“, „Vyhlášení Programu na 

podporu strategického řízení vysokých škol pro roky 2021–2025“ a „Vyhlášení 

Centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2021“. Členové 

ČKR mohli své připomínky k uvedeným materiálům zaslat nejpozději 24.2.2020. Kancelář 

ČKR obdržela celkem 12 reakcí, z toho 1 bez připomínek (rektor VFU) a 11 s konkrétními 

připomínkami (rektoři UK, VŠB-TUO, MU, MENDELU, JAMU, UPa, ČZU, VŠE, UHK, ZČU 

a ŠAVŠ) k jednomu nebo k více z uvedených dokumentů. Tajemnice ČKR odeslala připomínky 

z pověření předsedy ČKR 27.2.2020 žadateli na MŠMT. 

09. Protokoly z proběhlých jednání tzv. tripartity. Praha, 19.2.2020. Zástupci ČKR na jednání 

tzv. tripartity (předseda ČKR P. Sklenička a místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností 

J. Málek) obdrželi 19.2.2020 z Úřadu Vlády ČR (ÚV ČR) protokoly z jednání, která se 

uskutečnila v Praze 16.12.2019 a 24.1.2020, k vyjádření do 26.2.2020. 5.3.2020 obdrželi 

zástupci ČKR protokoly upravené na základě připomínek k vyjádření do 11.3.2020. Na výzvu 

zareagoval a k protokolům se vyjádřil místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností, z jehož 

pověření požádala tajemnice ČKR M. Fojtíková ÚV ČR 15.4.2020 o zaslání finálních protokolů 

z obou jednání, které obdržela, a místopředsedovi ČKR pro oblast tvůrčích činností obratem 

poskytla, 16.4.2020. Členové ČKR byli o stavu této věci informováni tajemnicí ČKR z pověření 

místopředsedy ČKR pro oblast tvůrčích činností 17.4.2020. 

10. 7. zasedání Sněmu Rady vysokých škol. Praha, 20.2.2020. Zasedání Sněmu RVŠ, které se 

konalo 20.2.2020 v Praze, se uskutečnilo bez účasti zástupce ČKR. Předseda ČKR P. Sklenička 

ani žádný z místopředsedů ČKR se kvůli dlouhodobě plánovanému neodkladnému pracovnímu 

programu nemohli zúčastnit a museli se omluvit. 

11. 354. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Praha, 28.2.2020. Předseda ČKR 

P. Sklenička obdržel 13.2.2020 pozvání na 354. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace, 

k bodu Implementace Metodiky 2017+ (zasedání se konalo 28.2.2020 v Praze). Tajemnice ČKR 

M. Fojtíková účast předsedy ČKR 14.2.2020 potvrdila. 

12. Agregace oborového hodnocení výzkumu v modulech 1 a 2. Brno, 28.2.2020. Tajemnice 

ČKR M. Fojtíková odeslala 28.2.2020 místopředsedovi ČKR pro oblast tvůrčích činností 

J. Málkovi reakce členů ČKR na slovní hodnocení vysokých škol v materiálu „Agregace 

oborového hodnocení výzkumu v modulech 1 a 2“, které do Kanceláře ČKR došly reakcí na 

zprávu z 4.2.2020. Celkem zareagovalo 13 členů ČKR, z toho 1 bez připomínek (TUL) a 12 

s připomínkami (MU, ZČU, OU, UJEP, UHK, ČVUT, VUT, UTB, ČZU, MENDELU, VFU, 

VŠE). 17.4.2020 poskytla tajemnice ČKR všem členům ČKR zprávu místopředsedy ČKR pro 

oblast tvůrčích činností s reakcí ČKR na uvedený dokument zpracovanou na základě 

připomínek jednotlivých VŠ. Reakce ČKR byla prostřednictvím Kanceláře ČKR týž den 

z pověření předsedy ČKR P. Skleničky zaslána 1. místopředsedovi Rady pro výzkum, vývoj a 

inovace P. Dvořákovi, náměstku ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství, 

vědu a výzkum P. Dolečkovi a předsedovi Rady vysokých škol M. Pospíšilovi.  

13. Identifikace hospodářských a nehospodářských činností. Brno, 28.2.2020. Tajemnice ČKR 

M. Fojtíková poskytla z pověření místopředsedy ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální 

P. Štěpánka všem členům ČKR k připomínkám do 19.3.2020 dokument nazvaný „Identifikace 
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hospodářských a nehospodářských činností výzkumných organizací a výzkumných infrastruktur 

ve výzkumu, vývoji a inovacích“, který místopředseda ČKR pro záležitosti ekonomické a 

sociální obdržel od člena Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) V. Maříka. Předseda ČKR 

P. Sklenička byl o připomínky ČKR k uvedenému dokumentu požádán oficiální cestou 2.3.2020 

dopisem 1. místopředsedy RVVI P. Dvořáka. Na výzvu zareagovalo celkem 9 členů ČKR – 

1 bez připomínek (VFU), 1 ztotožněním se se stanoviskem Rady vysokých škol přijatým 

12.3.2020 (VŠCHT) a 7 konkrétními připomínkami (UK, MU, AMU, JAMU, JU, ZČU, UTB). 

Tajemnice ČKR poskytla došlé připomínky 20.3.2020 místopředsedovi ČKR pro záležitosti 

ekonomické a sociální. Jím zpracované a doplněné připomínky odeslala tajemnice ČKR 

z pověření předsedy ČKR 27.3.2020 1. místopředsedovi RVVI, který příjem připomínek 

29.3.2020 potvrdil. 22.4.2020 poskytla tajemnice ČKR z pověření místopředsedy ČKR pro 

záležitosti ekonomické a sociální všem členům ČKR pro informaci zprávu z RVVI s konečnou 

verzí materiálu a se sdělením, že „vypořádání“ připomínek k materiálu není věcí veřejnou. 

14. Krizový plán – dopis ministra zdravotnictví předsedovi ČKR. Praha, 2.3.2020. Předseda 

ČKR P. Sklenička obdržel 2.3.2020 datovou poštou dopis ministra zdravotnictví A. Vojtěcha, 

který je reakcí na bod 3 Usnesení 154. zasedání Pléna ČKR (Praha, 13.2.2020) týkající se 

epidemiologického plánu, o jehož vypracování požádala ČKR orgány státní správy v souvislosti 

s probíhající epidemií koronaviru i pro obdobné krizové situace v budoucnosti. Tajemnice ČKR 

M. Fojtíková poskytla dopis z pověření předsedy ČKR 4.3.2020 pro informaci všem členům 

ČKR. 

15. Metodický materiál k informační povinnosti vysokých škol s institucionální akreditací. 

Praha, 3.3.2020. Předseda ČKR P. Sklenička obdržel z Národního akreditačního úřadu pro 

vysoké školství (NAÚ) vypořádání připomínek ČKR k návrhu úpravy materiálu nazvaného 

„Metodický materiál k informační povinnosti vysokých škol s institucionální akreditací“ a 

konečný text materiálu schválený Radou NAÚ. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla zásilku 

z pověření předsedy ČKR 4.3.2020 všem členům ČKR. 

16. Koronavirus a pracovněprávní souvislosti. Brno, 4.3.2020. Tajemnice ČKR M. Fojtíková 

poskytla z pověření místopředsedkyně ČKR pro záležitosti legislativní a informační J. Němcové 

členům ČKR materiál související s aktuálním výskytem koronaviru, nazvaný „Koronavirus a 

pracovněprávní souvislosti“, který se místopředsedkyni ČKR pro záležitosti legislativní a 

organizační podařilo získat. 

17. Novela zákona o vysokých školách. Brno, 6.3.2020. Z pověření předsedy ČKR P. Skleničky 

zaslala tajemnice ČKR M. Fojtíková všem členům ČKR návrh novely zákona o vysokých 

školách, který předseda ČKR obdržel z MŠMT. Členové ČKR mohli zaslat své připomínky 

nejpozději 23.3.2020. Zareagovalo celkem 10 členů ČKR, všichni s konkrétními připomínkami 

(UK, UP, MU, TUL, UHK, UTB, UO, ŠAVŠ, MVŠO, VŠPP), přičemž rektor UHK připojil 

navíc dokument UHK nazvaný „K posuzování dokladů prokazujících zahraniční středoškolské a 

vysokoškolské vzdělání pro účely přijetí k vysokoškolskému studiu“. 

18. Analýza vývoje nástupu případů nákazy koronavirem. Brno, 8.3.2020. Tajemnice ČKR 

M. Fojtíková poskytla z pověření předsedy ČKR P. Skleničky všem členům ČKR pro informaci 

materiál zpracovaný rektorem ČVUT V. Petráčkem s analýzou vývoje nástupu případů nákazy 

koronavirem v několika zemích a srovnání s ČR včetně obsáhlého komentáře. 

19. Prohlášení Předsednictva ČKR k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví. 

Praha, 10.3.2020. Předsednictvo ČKR vydalo 10.3.2020 prohlášení k mimořádnému opatření 

Ministerstva zdravotnictví, kterým bylo v souvislosti s výskytem onemocnění způsobeného 

novým koronavirem nařízeno zrušení přímé výuky na vysokých školách ČR od 11.3.2020 do 

odvolání. Prohlášení bylo péčí Kanceláře ČKR téhož dne poskytnuto všem členům ČKR, 

sdělovacím prostředkům a všem obvyklým adresátům Usnesení ČKR. 
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20. Setkání členů ČKR s prezidentem Evropské univerzitní asociace – ZRUŠENO.  

Praha, 10.3.2020. Setkání členů ČKR s prezidentem Evropské univerzitní asociace (EUA) 

M. Murphym, které se mělo uskutečnit 13.3.2020 v Praze péčí Univerzity Karlovy, bylo 

10.3.2020 z rozhodnutí předsedy ČKR P. Skleničky v souvislosti s toho dne vydaným 

mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví zrušeno. Předseda ČKR, prezident EUA a 

rektor UK T. Zima, hostitel setkání, počítají s tím, že se setkání uskuteční v náhradním termínu 

po odeznění mimořádných okolností. 

21. Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví. Praha, 10.3.2020. Předseda ČKR 

P. Sklenička obdržel 10.3.2020 od ředitelky Odboru vysokých škol MŠMT K. Gondkové dvě 

toho dne vydaná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví týkající se uzavření vysokých 

škol ČR od 11.3.2020 a zákazu konání akcí nad 100 osob od 10.3.2020, 18:00, s doplňujícími 

informacemi ze strany MŠMT. Zásilka byla tajemnicí ČKR M. Fojtíkovou z pověření předsedy 

ČKR obratem poskytnuta všem členům ČKR. 

22. Zasedání Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství – ZRUŠENO.  

Praha, 11.3.2020. Předseda ČKR P. Sklenička obdržel 3.3.2020 od předsedy Národního 

akreditačního úřadu pro vysoké školství (NAÚ) I. Barančíka pozvánku na zasedání Rady NAÚ, 

které se mělo uskutečnit v Litomyšli ve dnech 18.-19.3.2020. 11.3.2020 byla Kancelář ČKR 

předsedou NAÚ informována o zrušení zasedání z důvodu mimořádného opatření Ministerstva 

zdravotnictví. 

23. Návrh alternativní varianty výpočtu alokace pro Program pro podporu strategického 

řízení. Brno, 11.3.2020. Z pověření předsedy Komory rektorů veřejných a státních vysokých 

škol ČKR (Komora A ČKR) P. Skleničky zaslala tajemnice ČKR M. Fojtíková členům Komory 

A ČKR materiál nazvaný „Návrh alternativní varianty výpočtu alokace pro PPSŘ“, který 

předseda Komory A ČKR obdržel k vyjádření od náměstka ministra školství, mládeže a 

tělovýchovy pro vysoké školství, vědu a výzkum P. Dolečka. Členové Komory A ČKR byli 

požádáni o reakci formou hlasování pro jednu ze dvou navržených variant sdělením na 

elektronickou adresu Kanceláře ČKR nejpozději 16.3.2020. 17.3.2020 informovala tajemnice 

ČKR předsedu ČKR a všechny členy Komory A ČKR o výsledku hlasování, kterého se 

zúčastnilo celkem 24 členů Komory A ČKR: (1) varianta A+K – 19 hlasů, (2) varianta 

Segmenty – 5 hlasů. Byl přitom splněn jak minimální počet hlasujících (nadpoloviční většina 

všech členů Komory A ČKR, tj. 15), tak také minimální počet hlasů potřebný pro přijetí 

usnesení (nadpoloviční většina hlasujících členů Komory A ČKR, tj. 13) – počtem 19 hlasů byla 

schválena varianta A+K. Týž den sdělila tajemnice ČKR z pověření předsedy Komory A ČKR 

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

Komora A ČKR považuje za přijatelnější z obou navržených variant variantu A+K. Zpráva byla 

pro informaci poskytnuta členům Předsednictva ČKR a Komory A ČKR. 

24. Výroční konference Evropské univerzitní asociace (EUA) – ZRUŠENA. Brusel, 11.3.2020. 

Akce Evropské univerzitní asociace (EUA), které se měly uskutečnit ve dnech 15.-17.4.2020 

v Gdaňsku a jejichž hostitelskou univerzitou měla být Technická univerzita Gdaňsk, byly 

11.3.2020 z důvodu šíření nákazy koronavirem (COVID-19) v Evropě zrušeny. Akce měly 

proběhnout v tomto sledu: (1) Zasedání Výkonného výboru EUA (EUA Board), 15.4.2020, 

(2) Zasedání generálních tajemníků národních Konferencí rektorů, jež jsou řádnými 

kolektivními členy EUA, 15.4.2020, (3) Zasedání Rady EUA (EUA Council), 15.4.2020, 

(4) Valné shromáždění EUA (EUA General Assembly), 16.4.2020, (5) Výroční konference 

EUA 2020, 16.-17.4.2020. Valné shromáždění EUA (EUA General Assembly) proběhlo 

16.4.2020 formou videokonference. Výroční konference EUA se realizovala formou tří 

hodinových „webinářů“ 17.4.2020, 22.4.2020 a 24.4.2020. 

25. 17. zasedání Předsednictva Rady vysokých škol – ZRUŠENO. Praha, 12.3.2020. S ohledem 

na aktuální vývoj situace ohledně koronaviru bylo 12.3.2020 zrušeno 17. zasedání 
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Předsednictva RVŠ, které se mělo konat 19.3.2020 v Praze a jehož se za ČKR měla zúčastnit 

místopředsedkyně ČKR pro záležitosti legislativní a organizační J. Němcová. 

26. Odborné poradní skupiny 14 konfigurací rámcového programu Horizont Evropa  

(2021-2027). Praha, 13.3.2020. Předseda ČKR P. Sklenička obdržel od náměstka ministra 

školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství, vědu a výzkum P. Dolečka dopis s žádostí 

o zaslání nominací expertů do odborných poradních skupin pro 13 tematických oblastí 

stínového programového výboru 9. rámcového programu EU pro výzkum a inovace Horizont 

Evropa (2021-2027). Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla zásilku z pověření předsedy ČKR 

17.3.2020 všem členům ČKR, kteří mohli zaslat své nominace individuálně na elektronickou 

adresu lucie.nunez@msmt.cz (L. Núñez Tayupanta) nejpozději 31.3.2020. Na základě doplnění 

obdrženého z MŠMT 24.3.2020 informovala tajemnice ČKR téhož dne všechny členy ČKR 

o oblasti 14 konfigurace, k níž mohli rovněž zasílat své návrhy. 

27. Identifikace hospodářských a nehospodářských činností – stanovisko Rady vysokých škol. 

Praha, 13.3.2020. Předseda ČKR P. Sklenička obdržel 13.3.2020 z Agentury RVŠ stanovisko 

pracovních komisí RVŠ (Ekonomická komise RVŠ, Komise pro strategii a rozvoj RVŠ) 

k dokumentu nazvanému „Identifikace hospodářských a nehospodářských činností výzkumných 

organizací a výzkumných infrastruktur ve výzkumu, vývoji a inovacích“ datované 12.3.2020. 

28. Informace z MŠMT. Brno, 17.3.2020. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla z pověření 

předsedy ČKR P. Skleničky všem členům ČKR aktuální informace k akcím a termínům MŠMT, 

které interakcí s náměstkem ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství, vědu 

a výzkum P. Dolečkem získal místopředseda ČKR pro oblast vzdělávání J. Miller. 

29. Termín státních závěrečných zkoušek. Praha, 17.3.2020. Předseda ČKR P. Sklenička 

odpověděl prostřednictvím tajemnice ČKR M. Fojtíkové na dotaz redaktorky Českého rozhlasu 

I. Puškarové ohledně možného plošného posunutí termínu státních závěrečných zkoušek 

vysokých škol ČR vzhledem k aktuálním vládním opatřením sdělením, že Předsednictvo ČKR 

považuje v dané chvíli jakýkoli definitivní závěr v této věci za předčasný a má v úmyslu ještě 

nějakou, zatím blíže nespecifikovanou dobu vyčkat, jak se celková situace stran koronavirové 

pandemie vyvine. Zpráva byla poskytnuta pro informaci všem členům ČKR. 

30. Sdělení k vybraným agendám vysokého školství, výzkumu a vývoje – dopis ministra 

školství, mládeže a tělovýchovy. Praha, 18.3.2020. Předseda ČKR P. Sklenička obdržel 

18.3.2020 zprávu náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství, vědu 

a výzkum P. Dolečka s přiloženým dopisem ministra školství, mládeže a tělovýchovy R. Plagy 

obsahujícím sdělení k vybraným agendám vysokého školství, výzkumu a vývoje v rámci nastalé 

situace a ocenění aktivit vysokých škol ČR souvisejících s řešením šíření onemocnění  

COVID-19. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla zásilku z pověření předsedy ČKR obratem 

všem členům ČKR. 

31. Úpravy ve Sdružených informacích matrik studentů (SIMS) – zpráva místopředsedy ČKR 

pro oblast vzdělávání. Brno, 19.3.2020. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla všem členům 

ČKR zprávu místopředsedy ČKR pro oblast vzdělávání J. Millera s informací, že MŠMT 

zahájilo jednání o případných úpravách ve Sdružených informacích matrik studentů (SIMS), 

které se týkají poplatkové povinnosti a jiných souvisejících záležitostí studentů překračujících 

standardní dobu studia. Situace se týká studentů-dobrovolníků ve vyšších ročnících studia, 

kterým hrozí překročení standardní doby studia, a tudíž poplatkové povinnosti ze zákona. 

Diskuse je vedena mezi MŠMT a prorektory UK, MU a UP, které mají největší počet takto 

hypoteticky ohrožených studentů. 

32. DPH – zpráva místopředsedy ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální. Brno, 19.3.2020. 

Tajemnice ČKR M. Fojtíková odeslala místopředsedovi ČKR pro záležitosti ekonomické a 

sociální P. Štěpánkovi reakce členů Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR 

(Komora A ČKR) na shrnutí dosavadního vývoje jednání pracovní komise k uplatňování 

mailto:lucie.nunez@msmt.cz
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odpočtu DPH na veřejných vysokých školách po novele zákona č. 80/2019 Sb., které jim bylo 

z pověření místopředsedy ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální Kanceláří ČKR 

poskytnuto 10.2.2020. Na otázky formulované Ministerstvem financí k dosavadní praxi 

uplatňování odpočtu DPH odpovědělo 13 členů Komory A ČKR (UK, UP, VŠB-TUO, AVU, 

MU, JAMU, UPa, VŠCHT, TUL, JU, OU, SU, ZČU), k návrhu stanoviska ČKR k dosavadnímu 

vývoji jednání zpracovanému Komisí ČKR pro ekonomické záležitosti se vyjádřili 2 členové 

Komory A ČKR (MU, JU). 

33. Aktuální sdělení MŠMT k vybraným agendám vysokého školství, zejména ke studijním 

agendám. Praha, 20.3.2020. Předseda ČKR P. Sklenička obdržel 20.3.2020 elektronickou 

poštou dopis náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství, vědu a 

výzkum P. Dolečka obsahující aktuální sdělení MŠMT k vybraným agendám vysokého školství, 

zejména ke studijním agendám. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla zásilku z pověření 

předsedy ČKR obratem všem členům ČKR. 

34. Žádost o členství v ČKR budoucího rektora Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. 

České Budějovice, 20.3.2020. Budoucí rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

B. Jiroušek (jmenován rektorem s účinností od 1.4.2020) zaslal 20.3.2020 žádost o členství  

v ČKR. Žádost projednalo Předsednictvo ČKR v rámci své videokonference 23.3.2020. 

35. Videokonference Předsednictva ČKR. Praha, Pardubice, Brno, Olomouc, 23.3.2020. 

Videokonference Předsednictva ČKR, které se zúčastnili všichni členové Předsednictva ČKR a 

tajemnice ČKR, se uskutečnila 23.3.2020 v čase 14:00-15:00 s tímto programem: (1) Otázka 

formy jednání akademických senátů vysokých škol. (2) Poplatky za studium. (3) Termíny 

přijímacích zkoušek. (4) Délka akademického roku. (5) Způsob ukončení semestru. (6) Otázka 

formy státní závěrečné zkoušky. (7) Hodnocení výzkumu – informace místopředsedy ČKR pro 

oblast tvůrčích činností. (8) Hospodářská a nehospodářská činnost – informace místopředsedy 

ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální. (9) DPH – informace místopředsedy ČKR pro 

záležitosti ekonomické a sociální. (10) Rozpočet vysokých škol ČR 2021. (11) Žádosti 

o členství v ČKR. (12) Stanovení termínu a zástupce ČKR k projednání potřebných bodů 

s MŠMT. (13) Nelékařské zdravotnické obory – informace místopředsedkyně ČKR pro 

záležitosti legislativní a organizační. (14) Stanovení termínu příští videokonference 

Předsednictva ČKR. Záznam z videokonference zpracovaný tajemnicí ČKR M. Fojtíkovou byl 

téhož dne poskytnut pro informaci všem členům ČKR. 

36. Možnosti uznání praxe ve zdravotnických nelékařských oborech v době pandemické krize. 

Brno, 23.3.2020. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla z pověření místopředsedkyně ČKR pro 

záležitosti legislativní a organizační J. Němcové, která je zároveň místopředsedkyní Asociace 

vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí (AVVNZP), všem členům 

ČKR dopis ředitelky Odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání Ministerstva zdravotnictví 

A. Strnadové týkající se možnosti uznání praxe ve zdravotnických nelékařských oborech v době 

pandemické krize. 17.4.2020 poskytla tajemnice ČKR z pověření místopředsedkyně ČKR pro 

záležitosti legislativní a organizační členům Komory A ČKR stanovisko MZ v uvedené věci, 

které místopředsedkyně ČKR pro záležitosti legislativní a organizační získala 16.4.2020 

z pozice místopředsedkyně AVVNZP. 

37. Zájem médií o závěry jednání Předsednictva ČKR . Brno, 23.3.2020. Tajemnice ČKR 

M. Fojtíková obdržela 23.3.2020 dotaz redaktorky Deníku N. A. Skoupé týkající se závěrů 

jednání Předsednictva ČKR, které se uskutečnilo téhož dne formou videokonference. 

S redaktorkou se telefonicky spojil a dotazy zodpověděl místopředseda ČKR pro oblast 

vzdělávání J. Miller. 

38. Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství – nominace ČKR.  

Brno, 23.3.2020. Předseda ČKR P. Sklenička obdržel 23.3.2020 dopis ministra školství, 

mládeže a tělovýchovy R. Plagy s žádostí o nominaci ČKR na 4 uvolněná místa v Radě 
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Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství (NAÚ), včetně místopředsedy Rady NAÚ, 

na funkční období 1.9.2020-31.8.2026. Z pověření předsedy ČKR požádala tajemnice ČKR  

M. Fojtíková 27.3.2020 všechny členy ČKR o zasílání návrhů s přiloženými životopisy 

v termínu do 20.4.2020, přičemž všechny dosud došlé návrhy na místopředsedu Rady NAÚ  

(s konečným termínem stanoveným předsedou ČKR na 31.3.2020) budou zařazeny mezi 

návrhy, které Kancelář ČKR obdrží do 20.4.2020. V uvedeném termínu reagovalo celkem 20 

členů ČKR, z toho 19 s konkrétními návrhy a 1 bez návrhu. Navrženi byli: (1) 3 kandidáti na 

funkci místopředsedy Rady NAÚ (P. Řežábek, J. Strouhal, R. Špicar), (2) 3 kandidáti na 

členství v Radě NAÚ na první funkční období (O. Hájek, H. Marková, M. Wihoda),  

(3) 3 kandidáti na členství v Radě NAÚ na druhé funkční období (L. Grubhoffer, D. Lužný,  

E. Táborská). Tajemnice ČKR poskytla návrhy 21.4.2020 předsedovi ČKR a pro informaci 

všem členům ČKR. Po projednání Předsednictvem ČKR, k němuž došlo téhož dne v rámci 

videokonference, požádala tajemnice ČKR z pověření předsedy ČKR všechny členy ČKR 

o hlasování formou per rollam prostřednictvím přiložených hlasovacích lístků do 24.4.2020, 

12:00. 

39. Setkání ředitelů zodpovědných za oblast vysokého školství z ministerstev zemí EU. 

Šibenik, 23.-24.3.2020. Předseda ČKR P. Sklenička obdržel 3.3.2020 od ředitelky Odboru 

vysokých škol MŠMT K. Gondkové pozvánku na první den pravidelné dvoudenní akce setkání 

ředitelů zodpovědných za oblast vysokého školství z ministerstev zemí EU, které se uskutečnilo 

v rámci chorvatského předsednictví Radě EU v Šibeniku ve dnech 23.-24.3.2020. Předseda 

ČKR se setkání nemohl zúčastnit a musel se omluvit, zastoupit jej nemohl ani žádný 

z místopředsedů ČKR. 

40. Okruhy k legislativní úpravě v oblasti vysokého školství. Praha, 24.3.2020. Předseda ČKR 

P. Sklenička obdržel 24.3.2020 zprávu náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro 

vysoké školství, vědu a výzkum P. Dolečka obsahující okruhy k legislativní úpravě v oblasti 

vysokého školství, které by mohly být reakcí na opatření Vlády ČR v době epidemie 

koronaviru. Tajemnice ČKR M. Fojtíková rozeslala z pověření předsedy ČKR zprávu všem 

členům ČKR, kteří se mohli do 25.3.2020 ke zprávě vyjádřit a přidávat další oblasti. Na výzvu 

reagovalo zasláním konkrétních návrhů 10 členů ČKR (UK, VUT, MU, MENDELU, JAMU, 

VŠCHT, JU, OU, ZČU, ŠAVŠ). Tajemnice ČKR poskytla došlé návrhy předsedovi ČKR a pro 

informaci všem členům ČKR, zejména místopředsedovi ČKR pro oblast vzdělávání J. Millerovi 

pro potřebu jeho jednání s náměstkem ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké 

školství, vědu a výzkum, které se uskutečnilo v Praze 26.3.2020. Oficiální stanovisko ČKR bylo 

MŠMT z pověření předsedy ČKR na základě došlých podnětů zasláno 26.3.2020. 

41. Zálohové faktury ČKR na úhradu provozních nákladů ČKR 2020. Brno, 24.3.2020. 

Tajemnice ČKR M. Fojtíková informovala všechny členy ČKR, že péčí Ekonomického odboru 

Rektorátu Masarykovy univerzity, byly (v souladu se schváleným rozpočtem ČKR 2020 a 

schválenými pravidly úhrady provozních nákladů ČKR 2020) postupně (nejprve veřejným 

vysokým školám, poté soukromým vysokým školám) odeslány zálohové faktury na úhradu 

provozních nákladů ČKR 2020 s dobou splatnosti do 17.4.2020, resp. do 23.4.2020. 

42. Průběžné vyhodnocení plnění opatření Akčního plánu rozvoje lidských zdrojů pro VaVaI 

a genderové rovnosti ve VaVaI v ČR na léta 2018 až 2020. Brno, 24.3.2020. Celkem 14 

členů ČKR (ČZU, JU, MENDELU, MUP, MVŠO, OU, SU, UJEP, UK, UPa, VFU, VŠEM, 

VŠTE, ZČU) poskytlo MŠMT své reakce na žádost o vyplnění tabulky týkající se plnění 

opatření Akčního plánu rozvoje lidských zdrojů pro VaVaI a genderové rovnosti ve VaVaI 

v ČR na léta 2018 až 2020 z 20.8.2019. Dne 24.3.2020 zaslala tajemnice ČKR M. Fojtíková 

z pověření místopředsedy ČKR pro oblast tvůrčích činností J. Málka doplňující výzvu k reakci 

členů ČKR s výjimkou těch, kteří již zareagovali. Členové ČKR mohli své návrhy zasílat do 

6.4.2020 do 12:00. Zareagovalo celkem 9 členů ČKR, z toho 2 bez návrhů (UMPRUM, TUL) a 
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7 s konkrétními návrhy na doplnění (MU, MENDELU, UHK, UTB, VŠPJ, VŠFS, VŠLG). 

Tajemnice ČKR poskytla týž den všechny došlé návrhy místopředsedovi ČKR pro oblast 

tvůrčích činností. Z pověření místopředsedy ČKR pro oblast tvůrčích činností byl materiál 

doplněný o tyto návrhy 8.4.2020 odeslán na MŠMT a pro informaci všem členům ČKR. Příjem 

zásilky byl žadatelem z MŠMT obratem potvrzen. 

43. Odhad počtu kvalifikačních/závěrečných prací k přednostnímu dokončení.  

Brno, 26.3.2020. Z pověření předsedy ČKR P. Skleničky požádala tajemnice ČKR M. Fojtíková 

všechny členy ČKR o poskytnutí odhadu počtu kvalifikačních či závěrečných prací na jejich 

vysokých školách, které jsou úzce vázány na vybavení škol a kterým by bylo vhodné 

umožnit přednostní dokončení v prvních fázích uvolnění nouzového režimu. Odhady měly 

sloužit pro případnou potřebu argumentace ministra školství, mládeže a tělovýchovy při jednání 

Vlády ČR. Členové ČKR byli požádáni o reakci do 27.3.2020, 12:00. Reagovalo celkem 28 

členů ČKR (VŠB-TUO, AVU, VUT, VFU, MU, MENDELU, AMU, VŠUP, JAMU, UPa, 

VŠCHT, TUL, UHK, JU, OU, SU, UJEP, ZČU, UTB, VŠTE, PA ČR, UO, ŠAVŠ, UJAK, 

FAMO, VŠLG, VŠZ, MVŠO) a celkový odhadnutý počet prací za těchto 28 členů ČKR byl  

cca 4 000.  

44. Jednání na MŠMT k akutním legislativním a jiným potřebám vysokých škol.  

Praha, 26.3.2020. Místopředseda ČKR pro oblast vzdělávání J. Miller jednal z pověření 

Předsednictva ČKR 26.3.2020 v Praze s náměstkem ministra školství, mládeže a tělovýchovy 

pro vysoké školství, vědu a výzkum P. Dolečkem o akutních legislativních a jiných potřebách 

vysokých škol. Následujícího dne zaslal místopředseda ČKR pro oblast vzdělávání všem 

členům ČKR zprávu o výsledku jednání s podrobnými výstupy. 

45. Podněty k běžícím projektům Grantové agentury ČR. Pardubice, 27.3.2020. Místopředseda 

ČKR pro oblast tvůrčích činností J. Málek vyzval všechny členy ČKR, aby mu zaslali své 

podněty k běžícím projektům Grantové agentury ČR a k případným opatřením, která by mohla 

zamezit komplikacím v řešení projektů plynoucím z omezení volného pohybu osob. 

46. Zákon o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 

2020. Praha, 29.3.2020. Předseda ČKR P. Sklenička poskytl všem členům ČKR návrh zákona 

o zvláštních pravidlech pro vzdělávání na vysokých školách v roce 2020, který obdržel toho dne 

z MŠMT, spolu se zněním společného návrhu ČKR a RVŠ na změnu, který byl téhož dne zaslán 

MŠMT předsedou ČKR a předsedou RVŠ M. Pospíšilem. Místopředseda ČKR pro oblast 

vzdělávání J. Miller informoval 9.4.2020 všechny členy ČKR o schválení zákona Poslaneckou 

sněmovnou Parlamentu ČR. 

47. Informace MŠMT k vývoji vysokoškolských agend. Praha, 30.3.2020. Předseda ČKR 

P. Sklenička obdržel 30.3.2020 elektronickou poštou dopis náměstka ministra školství, mládeže 

a tělovýchovy pro vysoké školství, vědu a výzkum P. Dolečka adresovaný předsedovi ČKR a 

předsedovi RVŠ obsahující informace k vývoji vysokoškolských agend s přiloženým zákonem  

o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020, který 

byl toho dne schválen Vládou ČR. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla zásilku z pověření 

předsedy ČKR obratem všem členům ČKR. 

48. Posun harmonogramu implementace Metodiky 2017+. Praha, 31.3.2020. Předseda ČKR 

P. Sklenička obdržel 31.3.2020 pro informaci zprávu náměstka ministra školství, mládeže a 

tělovýchovy pro vysoké školství, vědu a výzkum P. Dolečka s přiloženým dopisem, určeným 

rektorům všech veřejných vysokých škol ČR a 3 soukromých vysokých škol ČR, jejichž rektoři 

jsou členy ČKR, obsahujícím informace k aktualizaci harmonogramu hodnocení výzkumných 

organizací v segmentu vysokých škol podle Metodiky 2017+, zejména v kontextu činnosti 

mezinárodních evaluačních panelů (MEP). Sdělil přitom, že vysoké školy, kterých se to týká, 

bude MŠMT kontaktovat přímo. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla tuto zásilku týž den pro 

informaci všem místopředsedům ČKR. 
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49. Videokonference Předsednictva ČKR. Praha, Brno, 31.3.2020. Videokonference 

Předsednictva ČKR, které se zúčastnili 3 členové Předsednictva ČKR (J. Němcová, 

P. Sklenička, P. Štěpánek) a tajemnice ČKR (M. Fojtíková), se uskutečnila 31.3.2020 v době 

14:00-14:30 s tímto programem: (1) Otázka termínu a formy nejbližších zasedání Komor ČKR a 

Pléna ČKR. (2) Stanovení harmonogramu a způsobu hlasování pro návrhy na členy Rady 

Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství (NAÚ), včetně návrhů na místopředsedu 

Rady NAÚ. (3) Problémy spojené se studiem zahraničních studentů na vysokých školách ČR – 

diskuse s výměnou zkušeností jednotlivých členů Předsednictva ČKR na vlastní vysoké škole. 

(4) Stanovení termínu příští videokonference Předsednictva ČKR. Omluvili se 3 členové 

Předsednictva ČKR (J. Hančil, J. Málek, J. Miller), kteří poskytli své poznámky a náměty 

dodatečně. 

50. Sdělení Řídicího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 

příjemcům podpory z OP VVV. Praha, 1.4.2020. Předseda ČKR P. Sklenička obdržel datovou 

poštou dopis náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy V. Velčovského odkazující na 

sdělení Řídicího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), které 

obsahuje soubor možných postupů k minimalizaci dopadu mimořádných opatření na příjemce 

podpory z OP VVV, s žádostí o distribuci. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla dopis 

z pověření předsedy ČKR obratem všem členům ČKR. 

51. Členství v ČKR rektora Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Praha, 1.4.2020. 

Předseda ČKR P. Sklenička zaslal dopis rektoru Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

B. Jirouškovi se sdělením, že se z rozhodnutí Předsednictva ČKR stává členem ČKR s účinností 

od 1.4.2020. 

52. Videokonference Předsednictva ČKR. Praha, Pardubice, Brno, 7.4.2020. Videokonference 

Předsednictva ČKR, které se zúčastnilo 5 členů Předsednictva ČKR (J. Hančil, J. Málek, 

J. Němcová, P. Sklenička, P. Štěpánek) a tajemnice ČKR (M. Fojtíková), se uskutečnila 

7.4.2020 v době 14:00-14:45 s tímto programem: (1) Konečné rozhodnutí o formě konání či 

o zrušení 155. zasedání Pléna ČKR, které by se mělo konat 23. dubna 2020 v Plzni, a otázka 

formy konání 156. zasedání Pléna ČKR, které by se mělo konat 4. června 2020 v Brně. 

(2) Stanovisko MŠMT k poskytování práce z domova (tzv. home office). (3) Agregace 

oborového hodnocení výzkumu v modulech 1 a 2 – informace místopředsedy ČKR pro oblast 

tvůrčích činností. (4) Výpadek příjmů kolejí a menz vysokých škol ČR v době koronavirové 

krize. (5) Návrhy témat na nejbližší zasedání Pléna ČKR, které se bude konat prezenční formou. 

(6) Stanovení termínu příští videokonference Předsednictva ČKR. Omluvil se 1 člen 

Předsednictva ČKR (J. Miller). Záznam z videokonference zpracovaný tajemnicí ČKR byl 

z pověření předsedy ČKR P. Skleničky poskytnut 8.4.2020 pro informaci všem členům ČKR. 

53. Jednání Monitorovacího výboru Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání –  

per rollam. Praha, 7.4.2020. Členové Monitorovacího výboru Operačního programu Výzkum, 

vývoj a vzdělávání (MV OP VVV; za ČKR Z. Kůs, emeritní rektor TUL, člen; J. Hála, 

prorektor UK, člen; V. Žítek, prorektor MU, náhradník členů) byli 7.4.2020 z MŠMT 

informováni, že květnové zasedání MV OP VVV bude v souvislosti s vyhlášením nouzového 

stavu a navazujícími mimořádnými opatřeními nahrazeno projednáním relevantních materiálů 

formou per rollam. Zpráva obsahovala soupis materiálů k projednání a časový harmonogram. 

15.4.2020 byly avizované podklady poskytnuty členům MV OP VVV k připomínkám, které 

bylo možno uplatnit do 29.4.2020. 

54. 32. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR.  

Praha, 8.4.2020. 32. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR, 

která se měla uskutečnit 18.3.2020, proběhla v souvislosti s mimořádným opatřením 

Ministerstva zdravotnictví ČR z důvodu epidemie koronaviru v náhradním termínu. O záměru 

přesunu schůze byli všichni členové ČKR informováni 11.3.2020. 20.3.2020 byli všichni 
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členové ČKR znovu informováni o novém termínu 1.4.2020, o změnách v návrhu programu a 

o nepřístupnosti schůze veřejnosti s výjimkou navrhovatelů. 30.3.2020 byla Kancelář ČKR 

informována o posunu termínu schůze na 8.4.2020, což bylo opět obratem sděleno všem členům 

ČKR. Schůze byla neveřejná. 

55. Publikace o výzkumu onemocnění COVID-19 ve Flandrech. Brno, 9.4.2020. Tajemníci 

Konferencí rektorů zemí EU, které jsou řádnými kolektivními členy Evropské univerzitní 

asociace, včetně tajemnice ČKR M. Fojtíkové, obdrželi 9.4.2020 od tajemníka Vlámské 

konference rektorů K. Verlaeckt elektronickou zprávu s přiloženou aktuální publikací 

o výzkumu onemocnění COVID-19 ve Flandrech nazvanou „Innovation in Flanders to combat 

the SARS-COV-2 virus or its derived effects“. Na doporučení místopředsedy ČKR pro oblast 

tvůrčích činností J. Málka poskytla tajemnice ČKR tuto zprávu 15.4.2020 pro informaci  

5 rektorům univerzit s lékařskými fakultami (UK, UP, MU, OU, UO). 

56. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky 2021+. Praha, 14.4.2020. 

Předseda ČKR P. Sklenička obdržel elektronickou poštou dopis 1. místopředsedy Rady pro 

výzkum, vývoj a inovace P. Dvořáka s žádostí o připomínky ČKR k materiálu nazvanému 

„Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky 2021+“. Z pověření předsedy 

ČKR požádala tajemnice ČKR M. Fojtíková 15.4.2020 všechny členy ČKR o zaslání 

připomínek nejpozději 23.4.2020. 

57. Informace k režimu rozvolnění omezujících opatření na vysokých školách ČR.  

Praha, 15.4.2020. Předseda ČKR P. Sklenička obdržel elektronickou poštou dopis náměstka 

ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství, vědu a výzkum P. Dolečka 

s informacemi k aktuálnímu režimu rozvolnění omezujících opatření na vysokých školách ČR 

(se třemi přílohami). Jednalo se o dvě mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví vydaná 

15.4.2020: (1) Mimořádné opatření k uzavření škol a školských zařízení, (2) Mimořádné 

opatření – zákaz volného pohybu osob s výjimkami; a formulářem nazvaným Čestné prohlášení 

o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla 

zásilku z pověření předsedy ČKR 16.4.2020 všem členům ČKR. 

58. Videokonference Předsednictva ČKR. Praha, Pardubice, Brno, Olomouc, 21.4.2020. 

Videokonference Předsednictva ČKR, které se zúčastnili všichni členové Předsednictva ČKR a 

tajemnice ČKR, se uskutečnila 21.4.2020 v době 14:00-14:45 s tímto programem: (1) Konečné 

rozhodnutí o způsobu hlasování o nominaci ČKR na členy Rady Národního akreditačního úřadu 

pro vysoké školství (NAÚ) včetně místopředsedy Rady NAÚ. (2) Pověření zástupce ČKR 

k jednání s MŠMT o dalším rozvolňování dosud platných omezení v rámci koronavirové krize. 

(3) Konečné rozhodnutí o formě konání či o zrušení 156. zasedání Pléna ČKR. (4) Agregace 

oborového hodnocení výzkumu v modulech 1 a 2 – informace místopředsedy ČKR pro oblast 

tvůrčích činností. (5) Hospodářská a nehospodářská činnost – informace místopředsedy ČKR 

pro záležitosti ekonomické a sociální. (6) Pravidla pro vstup na území ČR a výjimky ze zákazu 

volného pohybu osob; stanovisko Ministerstva zdravotnictví ČR k uznávání odborných praxí 

u nelékařských programů – informace místopředsedkyně ČKR pro záležitosti legislativní a 

organizační. (7) Náměty k reakci na zprávu prezidenta EUA navazující na zrušené setkání 

s členy ČKR. (8) Stanovení termínu příští videokonference Předsednictva ČKR. Záznam 

z videokonference zpracovaný tajemnicí ČKR M. Fojtíkovou byl z pověření předsedy ČKR 

P. Skleničky poskytnut 22.4.2020 pro informaci všem členům ČKR. 

59. Pravidla pro vstup na území ČR a výjimky ze zákazu volného pohybu osob.  

Praha, 21.4.2020. Místopředsedkyně ČKR pro záležitosti legislativní a organizační J. Němcová 

poskytla Předsednictvu ČKR v rámci jeho videokonference zprávu se dvěma přílohami, kterou 

obdržela toho dne z MŠMT, zahrnující aktuální informace o pravidlech pro vstup na území ČR 

a výjimkách ze zákazu volného pohybu osob od 14.4.2020 po dobu trvání nouzového stavu. 
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Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla zásilku z pověření předsedy ČKR P. Skleničky 

22.4.2020 všem členům ČKR. 

60. Pandemická situace – výzkum a vývoj – děkovný dopis ministra školství, mládeže a 

tělovýchovy předsedovi ČKR a předsedkyni AV ČR. Praha, 22.4.2020. Předseda ČKR  

P. Sklenička obdržel elektronickou poštou zprávu náměstka ministra školství, mládeže a 

tělovýchovy pro vysoké školství, vědu a výzkum P. Dolečka s přiloženým děkovným dopisem 

ministra školství, mládeže a tělovýchovy R. Plagy adresovaným předsedovi ČKR a předsedkyni 

Akademie věd ČR E. Zažímalové. Dopis se týkal aktuální pandemické situace v kontextu 

výzkumu a vývoje a jejich důležitosti pro život společnosti. Tajemnice ČKR M. Fojtíková 

poskytla zásilku z pověření předsedy ČKR obratem všem členům ČKR. 

 

Plánované akce: 

61. Videokonference Předsednictva ČKR. Praha, Pardubice, Brno, Olomouc, 5.5.2020. Nejbližší 

videokonference Předsednictva ČKR se uskuteční 5.5.2020, v době 14:00-15:00. 

62. 165. zasedání Předsednictva ČKR – videokonference. Praha, Pardubice, Brno, Olomouc, 

16.6.2020. Zasedání, které se mělo konat 4.6.2020 v Brně péčí Mendelovy univerzity v Brně, se 

z důvodu koronavirové krize uskuteční formou videokonference 16.6.2020, v době 14:00-15:00. 

63. 156. zasedání Pléna ČKR. Brno, 18.6.2020. Zasedání, které se mělo konat 4.6.2020 v Brně 

péčí Mendelovy univerzity v Brně, se z důvodu koronavirové krize uskuteční v náhradním 

termínu 18.6.2020. Hostitelská univerzita i místo konání zasedání se nemění. 

64. Konference „The Challenges of Innovation of Higher Education“. Řím, 7.10.2020. 

Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla na přání rektora UK T. Zimy 14.2.2020 všem členům 

ČKR pozvánku na konferenci nazvanou „The Challenges of Innovation of Higher Education: 

from Comenius to the Digital Era“, která se uskuteční 7.10.2020 v Římě péčí Sapienza 

Università di Roma a Univerzity Karlovy. 

 

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 23. dubna 2020 

 

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

Schválil: P. Sklenička, předseda ČKR 


