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156. ZASEDÁNÍ PLÉNA ČESKÉ KONFERENCE REKTORŮ 

Brno, 18.6.2020  
________________________________________________________________________________________ 

 

Zpráva předsedy České konference rektorů 
 

01. 155. zasedání Pléna ČKR. Plzeň, 23.4.2020. Hostitelská vysoká škola Západočeská univerzita 

v Plzni; rektor-hostitel M. Holeček. Zasedání bylo z důvodu koronavirové krize zrušeno. Zpráva 

předsedy ČKR k tomuto zasedání však byla vyhotovena a všem členům ČKR 23.4.2020 

poskytnuta. 

02. Usnesení Senátu PČR přijaté v souvislosti s projednáváním „krizového“ zákona o VŠ – 

dopis předsedy Senátu předsedovi ČKR. Praha, 23.4.2020. Předseda ČKR P. Sklenička 

obdržel od předsedy Senátu Parlamentu ČR M. Vystrčila dopis s přiloženým usnesením Senátu 

přijatým v souvislosti s projednáváním návrhu zákona o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a 

rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších 

zákonů (senátní tisk č. 231). Usnesení obsahovalo tři body: Senát (1) připomíná, že podmínky 

internetového připojení jsou velmi různé v různých místech ČR; při nemožnosti využít náhradní 

možnosti přístupu k internetu, jako jsou internetové kavárny či veřejné knihovny, by to mohlo 

znamenat výrazné znevýhodnění pro některé uchazeče o studium na vysokých školách, pokud 

by pro ověřování splnění podmínek přijetí ke studiu byly využity výhradně distanční formy 

podle §3 odst. 2, (2) žádá vysoké školy, aby na tuto skutečnost braly při ověřování splnění 

podmínek přijetí ke studiu zřetel, (3) pověřuje předsedu Senátu, aby toto usnesení zaslal 

předsedovi ČKR. 

03. Režim pro vysoké školy od 27.4.2020 – zpráva náměstka ministra školství, mládeže a 

tělovýchovy pro vysoké školství, vědu a výzkum. Praha, 23.4.2020. Předseda ČKR 

P. Sklenička obdržel 23.4.2020 zprávu náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro 

vysoké školství, vědu a výzkum P. Dolečka týkající se režimu pro vysoké školy ČR od 

27.4.2020 v souvislosti s právě vydaným usnesením Vlády ČR. Tajemnice ČKR M. Fojtíková 

poskytla zprávu z pověření předsedy ČKR 24.4.2020 všem členům ČKR. 

04. Usnesení Vlády ČR k dalšímu uvolnění stávajících opatření. Olomouc, 24.4.2020. 

Místopředseda ČKR pro oblast vzdělávání J. Miller, rektor UP, poskytl 24.4.2020 všem členům 

ČKR usnesení vydané Vládou ČR v nočních hodinách 23.4.2020 týkající se dalšího uvolnění 

stávajících opatření od 27.4.2020, spolu s modelem opatření platných od 27.4.2020 na UP a se 

sdělením, že o dalším bude z pověření Předsednictva ČKR jednat s náměstkem ministra 

školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství, vědu a výzkum P. Dolečkem 28.4.2020. 

05. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky 2021+. Brno, 24.4.2020.  

Na výzvu předsedy ČKR P. Skleničky k zaslání připomínek k materiálu „Národní politika 

výzkumu, vývoje a inovací České republiky 2021+“ zareagovalo celkem 7 členů ČKR, z toho  

3 bez připomínek (VFU, MENDELU, TUL) a 4 s konkrétními připomínkami (VUT, MU, JU, 

UO). Tajemnice ČKR M. Fojtíková odeslala připomínky ČKR z pověření předsedy ČKR 

24.4.2020 1. místopředsedovi Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) P. Dvořákovi. Příjem 

zásilky byl z RVVI 27.4.2020 potvrzen. 

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

Brno, 24.4.2020. Tajemnice ČKR M. Fojtíková informovala 24.4.2020 předsedu ČKR 

P. Skleničku a všechny členy ČKR o výsledku per rollam hlasování členů ČKR o kandidátech 

na členy Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství (NAÚ) včetně místopředsedy 

NAÚ: místopředseda Rady NAÚ – R. Špicar, SP ČR; členové Rady NAÚ – (1) L. Grubhoffer, 

JU, (2) E. Táborská, MU, (3) H. Marková, UK, (4) M. Wihoda, MU. Z pověření předsedy ČKR 
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zaslala tajemnice ČKR uvedenou nominaci 29.4.2020 ministru školství, mládeže a tělovýchovy 

R. Plagovi. Z MŠMT byl příjem nominace obratem potvrzen. 

07. „Krizový“ zákon č. 188/2020 Sb. zveřejněn. Praha, 24.4.2020. Předseda ČKR P. Sklenička 

obdržel 24.4.2020 zprávu náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké 

školství, vědu a výzkum P. Dolečka s informací o zveřejnění „krizového“ zákona o vysokých 

školách č. 188/2020 Sb., se třemi přílohami zahrnujícími zákon, jeho metodický výklad a 

průvodní dopis rektorkám a rektorům, členům ČKR, a se sdělením, že totéž obdrží všechny 

vysoké školy jednotlivě datovou schránkou. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla zásilku 

z pověření předsedy ČKR všem členům ČKR. 

08. Režim na hranicích pro vstup do ČR od 27.4.2020 a cestování do zahraničí.  

Praha, 24.4.2020. Zástupci vysokých škol ČR obdrželi 24.4.2020 z MŠMT zprávu týkající se 

režimu na hranicích pro vstup do ČR od 27.4.2020 a cestování do zahraničí s přiloženým 

vládním usnesením v dané věci vydaným 23.5.2020. Další zprávu s přílohou obsahující 

podrobné informace k režimu na hranicích od 27.4.2020 obdrželi titíž příjemci 27.4.2020. 

28.4.2020 obdrželi zástupci vysokých škol ČR z MŠMT aktualizované informace k režimu na 

hranicích pro vstup do ČR spolu s odkazem na výklad k výjimkám pro žáky a studenty 

publikovaný na webu Ministerstva vnitra. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla každou  

z uvedených zásilek obratem pro informaci všem členům ČKR. 

09. Jednání předsedy ČKR s předsedou SRK. Praha, Zvolen, 27.4.2020. Předseda ČKR 

P. Sklenička, rektor ČZU, jednal 27.4.2020 prostřednictvím videokonference s předsedou 

Slovenské rektorské konference (SRK) R. Kropilem o postupném uvolňování režimu pro 

studenty a pedagogy českých a slovenských vysokých škol, kteří studují nebo pracují na území 

druhého státu. Předsedové obou rektorských konferencí se shodli, že upřednostňují režim, který 

by pro studenty a pedagogy po příjezdu do druhé země nebo po návratu domů neznamenal 

povinnou karanténu. Preferují rovněž, aby uvolnění přeshraničního režimu pro vysokoškolské 

studenty a pedagogy mezi oběma zeměmi bylo jedním z prvních kroků otevírání hranic po 

ukončení nouzového stavu. Diskutovaná opatření budou předseda ČKR a předseda SRK 

navrhovat ministrům školství v obou zemích. Tisková zpráva, zpracovaná tiskovou mluvčí 

ČZU, byla péčí Kanceláře ČKR 29.4.2020 publikována na sociálních sítích ČKR. 

10. EUA Newsletter 04/2020 – dotazník „Digitally enhanced learning and teaching“.  

Brno, 28.4.2020. Tajemnice ČKR M. Fojtíková obdržela 28.4.2020 elektronickou poštou 

dubnové číslo newsletteru Evropské univerzitní asociace (EUA). Poskytla je týž den pro 

informaci všem členům ČKR s prosbou o vyplnění on-line dotazníku EUA s názvem „Digitally 

enhanced learning and teaching“, o němž newsletter informuje, do 4.6.2020. V návaznosti na 

zprávy generální tajemnice EUA A. Crowfoot byli členové ČKR tajemnicí ČKR opakovaně 

(13.5.2020 a 25.5.2020) upozorněni na potřebnost vyplnění dotazníku. V posledním 

připomenutí (11.6.2020) byli informováni o prodloužení termínu pro vyplnění dotazníku do 

19.6.2020. 

11. Jednání na MŠMT k dalšímu rozvolňování opatření na vysokých školách.  

Praha, 28.4.2020. Místopředseda ČKR pro oblast vzdělávání J. Miller spolu s místopředsedou 

ČKR pro vnější záležitosti J. Hančilem jednali z pověření Předsednictva ČKR 28.4.2020 v Praze 

s náměstkem ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství, vědu a výzkum 

P. Dolečkem o dalším rozvolňování dosud platných omezení v rámci koronavirové krize na 

vysokých školách ČR. Týž den poskytl místopředseda ČKR pro oblast vzdělávání všem členům 

ČKR zprávu náměstka P. Dolečka s výstupy jednání - od 4.5.2020, anebo od 11.5.2020, by 

mohlo s největší pravděpodobností dojít mj. k těmto změnám: konzultace nebo zkoušení za 

přítomnosti nejvýše 15 osob; výuka, laboratorní, experimentální nebo umělecká práce za 

přítomnosti max. 20 osob; činnosti se konají v místnostech, které umožňují dostatečné rozestupy 

mezi osobami (min. 1,5 m) a jsou pravidelně desinfikovány; v případě potřeby jsou studenti a 
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pracovníci vybaveni dalšími ochrannými pomůckami (štíty, rukavice apod.); pobyt studentů  

v prostorách školy je omezen na nezbytně nutnou dobu a vysoká škola vede evidenci 

přítomných osob. 

12. Režim na vysokých školách od 11.5.2020 – zpráva náměstka ministra školství, mládeže a 

tělovýchovy pro vysoké školství, vědu a výzkum. Praha, 30.4.2020. Předseda ČKR 

P. Sklenička obdržel 30.4.2020 zprávu náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro 

vysoké školství, vědu a výzkum P. Dolečka týkající se režimu na vysokých školách ČR od 

11.5.2020 v souvislosti s aktuálním usnesením Vlády ČR. Tajemnice ČKR M. Fojtíková 

poskytla zprávu z pověření předsedy ČKR obratem všem členům ČKR. 

13. Bi-weekly NRC updates. Brusel, 30.4.2020. Generální tajemnice Evropské univerzitní asociace 

A. Crowfoot zaslala 30.4.2020 první díl pravidelného dvoutýdenního výběru aktualit pro 

potřebu všech Národních konferencí rektorů, členů EUA. Tajemnice ČKR M. Fojtíková 

poskytla informace obratem všem členům ČKR. 

14. Aktualizace harmonogramu hodnocení podle Metodiky 2017+. Praha, 4.5.2020.  

Členové Předsednictva ČKR obdrželi 4.5.2020 sdělení náměstka ministra školství, mládeže a 

tělovýchovy pro vysoké školství, vědu a výzkum P. Dolečka k aktualizaci harmonogramu 

hodnocení výzkumných organizací v segmentu vysokých škol podle Metodiky 2017+ navazující 

na přiložený dopis z 31.3.2020, který byl zaslán rektorům všech veřejných a 3 soukromých 

vysokých škol ČR. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla zásilku 5.5.2020 z pověření předsedy 

ČKR P. Skleničky pro informaci všem členům ČKR. 

15. 35. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR.  

Praha, 5.5.2020. 35. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR 

se konala 5.5.2020 v Praze v PS PČR. Schůze byla neveřejná. Pozvánka na schůzi byla pro 

informaci dána k dispozici Předsednictvu ČKR 29.4.2020. 

16. Videokonference Předsednictva ČKR. Praha, Pardubice, Brno, 5.5.2020. Videokonference 

Předsednictva ČKR se zúčastnili 4 členové Předsednictva ČKR (J. Málek, J. Němcová, 

P. Sklenička, P. Štěpánek) a tajemnice ČKR M. Fojtíková, omluvili se 2 členové Předsednictva 

ČKR (J. Hančil, J. Miller). Uskutečnila se 5.5.2020 v čase 14:30-15:00 s tímto programem: 

(1) Možnosti studia zahraničních studentů na vysokých školách ČR. (2) Posunutí termínů 

harmonogramu kompletního hodnocení vysokých škol ČR dle Metodiky 2017+ – informace 

místopředsedy ČKR pro oblast tvůrčích činností. (3) Účast zástupců ČKR na schůzi Výboru pro 

vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR (Praha, 13.5.2020) – informace 

místopředsedy ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální. (4) Stanovení termínu příští 

videokonference Předsednictva ČKR. Záznam z videokonference zpracovaný tajemnicí ČKR 

byl z pověření předsedy ČKR P. Skleničky poskytnut 6.5.2020 pro informaci všem členům 

ČKR. 

17. Jednání předsedy ČKR se státním tajemníkem MZV. Praha, 5.5.2020. Předseda ČKR 

P. Sklenička jednal po skončení videokonference Předsednictva ČKR 5.5.2020 se státním 

tajemníkem Ministerstva zahraničních věcí M. Staškem stran nečinnosti při vydávání 

potřebných dokladů ambasádami ČR v různých zemích zahraničním uchazečům o studium na 

vysokých školách ČR. Státní tajemník MZV předsedovi ČKR sdělil, že stávající režim Beta 

bude ukončen a od 18.5.2020 pojedou konzulární pracoviště ČR opět naplno. O výsledku 

jednání byli z pověření předsedy ČKR tajemnicí ČKR M. Fojtíkovou 6.5.2020 informováni 

všichni členové ČKR. 

18. Zálohové faktury na úhradu provozních nákladů ČKR 2020. Brno, 6.5.2020. Kancelář ČKR 

byla 6.5.2020 informována Ekonomickým odborem Rektorátu Masarykovy univerzity, že 

všechny zálohové faktury na úhradu provozních nákladů ČKR 2020 vystavené s dobou 

splatnosti do 17.4.2020 (veřejné vysoké školy), resp. do 23.4.2020 (soukromé vysoké školy) 

byly uhrazeny. 
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19. Římské ministerské komuniké (The Rome Ministerial Communiqué). Brno, 6.5.2020. 

Tajemnice ČKR M. Fojtíková obdržela 6.5.2020 od ředitele Oddělení vysokoškolské 

politiky Evropské univerzitní asociace (EUA) M. Gaebela čtvrtý návrh Římského ministerského 

komuniké (The Rome Ministerial Communiqué) s žádostí o komentáře ČKR do 15.5.2020. 

Tajemnice ČKR poskytla zásilku z pověření místopředsedy ČKR pro vnější záležitosti 

J. Hančila místopředsedovi ČKR pro oblast vzdělávání J. Millerovi. Z pověření místopředsedy 

ČKR pro oblast vzdělávání sdělila tajemnice ČKR 12.5.2020 žadateli z EUA, že ČKR nemá 

k návrhu komuniké žádné komentáře. Nejbližší zasedání tzv. Bologna Follow-Up Group, které 

se bude návrhem komuniké zabývat, se koná ve dnech 25.-26.6.2020 ve Splitu. Konference 

evropských ministrů školství (EHEA Ministerial Conference), na níž má být konečný návrh 

komuniké projednán a schválen, se koná ve dnech 18.-19.11.2020 v Římě. 

20. Indikativní škálování výzkumných organizací – zařazení Metropolitní univerzity Praha, 

o.p.s. Brno, 12.5.2020. Tajemnice ČKR M. Fojtíková obdržela 12.5.2020 elektronickou poštou 

z Úřadu Vlády ČR dopis ředitele Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace J. Marka 

adresovaný rektoru Metropolitní univerzity Praha, o.p.s., M. Klímovi týkající se zařazení MUP 

do kategorie v rámci indikativního škálování výzkumných organizací. Dopis byl obratem 

poskytnut rektoru MUP a vzhledem k jeho obecnému dosahu zároveň pro informaci všem 

členům ČKR. 

21. Tisková zpráva Německé konference rektorů (HRK). Brno, 12.5.2020. Tajemnice ČKR 

M. Fojtíková poskytla 12.5.2020 všem členům ČKR pro informaci tiskovou zprávu vydanou 

7.5.2020 Německou konferencí rektorů (Hochschulrektorenkonferenz, HRK), doporučující, aby 

výuka na německých vysokých školách v letním semestru 2020 pokračovala v režimu on-line, 

neboť pouze postupný návrat k prezenční výuce považuje HRK za možný a rozumný. 

22. Hlavní aktivity vysokých škol zapojených do boje se SARS-CoV-2 a covid-19.  

Brno, 12.5.2020. Z pověření předsedy ČKR P. Skleničky požádala tajemnice ČKR M. Fojtíková 

12.5.2020 všechny členy ČKR o stručnou reakci na dotazník týkající se hlavních aktivit 

vysokých škol zapojených do boje se SARS-CoV-2 a covid-19, jehož výsledky budou sloužit 

jako argumenty pro společný materiál ČKR a Akademie věd ČR pro jednání s místopředsedou 

Vlády ČR K. Havlíčkem o rozpočtu výzkumu a vývoje pro další rok. Členové ČKR mohli 

zareagovat do 15.5.2020, 14:00. Týž den, 12.5.2020, po videokonferenci Předsednictva ČKR 

byli členové ČKR požádáni, aby Kanceláři ČKR poskytli kopii dotazníku, který byl v téže věci 

zpracován MŠMT a o jehož vyplnění (do 20.5.2020) byli z pověření náměstka ministra školství, 

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

veřejných a soukromých vysokých škol ČR. Na výzvu k vyplnění dotazníku ČKR zareagovalo 

ve stanoveném termínu 17 členů ČKR (rektoři UP, VŠB-TUO, VFU, UMPRUM, UPa, VŠCHT, 

ČZU, TUL, UHK, JU, SU, UJEP, ZČU, UTB, STING, UJAK, VŠLG), dodatečně, 16.5.2020, 

rektor MU. Všechny reakce byly tajemnicí ČKR 17.5.2020 poskytnuty předsedovi ČKR. Na 

výzvu k zaslání kopie vyplněného dotazníku MŠMT zareagovalo 19 členů ČKR (rektoři UK, 

UP, VŠB-TUO, AVU, VUT, MU, MENDELU, AMU, JAMU, UPa, VŠCHT, ČZU, JU, OU, 

ZČU, VŠPJ, UJAK, VŠMVVP, VŠZ). Definitivní souhrn všech reakcí, na dotazník ČKR a 

dotazník MŠMT, poskytla tajemnice ČKR předsedovi ČKR 25.5.2020. 

23. Videokonference Předsednictva ČKR. Praha, Pardubice, Brno, Olomouc, 12.5.2020. 

Videokonference Předsednictva ČKR se zúčastnili všichni místopředsedové ČKR a tajemnice 

ČKR M. Fojtíková, omluvil se předseda ČKR P. Sklenička. Uskutečnila se 12.5.2020 v čase 

14:30-15:00 za řízení místopředsedy ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální P. Štěpánka 

s tímto programem: (1) Dopis několika členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) 

předsedovi RVVI a premiérovi ČR k hodnocení dle Metodiky 2017+ v modulech 3 až 5 – 

informace místopředsedy ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální. (2) Změna náplně schůze 

Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR (VVVKMT) – informace 
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místopředsedy ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální. (3) Problém úhrady nákladů 

spojených s návraty pracovníků vysokých škol ze zahraniční dovolené – informace 

místopředsedy ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální. (4) Studium zahraničních studentů a 

zahraničních uchazečů o studium na vysokých školách ČR – informace místopředsedy ČKR pro 

vnější záležitosti. (5) Dotazník MŠMT k hlavním aktivitám vysokých škol v době koronavirové 

krize. (6) Stanovení termínu příští videokonference Předsednictva ČKR. Záznam 

z videokonference zpracovaný tajemnicí ČKR byl z pověření předsedy ČKR poskytnut 

13.5.2020 pro informaci všem členům ČKR. 

24. 36. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR.  

Praha, 13.5.2020. 36. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR 

(VVVKMT) se konala 13.5.2020 v Praze v PS PČR. Schůze byla neveřejná. Přizvaní hosté za 

ČKR (rektoři M. Holeček, ZČU, P. Sklenička, ČZU, P. Štěpánek VUT, a kvestor L. Janíček, 

VUT) obdrželi 6.5.2020 pozvánku spolu s podkladovými materiály k bodu 4 programu, 

„Informace zástupců Ministerstva financí o stavu příprav metodického výkladu k zákonu  

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v souvislosti s dopadem na veřejné vysoké školy“ a 

bod 5 programu, „Problematika rozdílů v nákladech na zaměstnance v souvislosti s produkcí 

intelektuálních výstupů v programu Erasmus+ – rozdíly dle země bydliště účastníků programu“. 

Pozvánka na schůzi byla týž den dána pro informaci k dispozici všem členům ČKR. 8.5.2020 

poskytl místopředseda ČKR pro vnější záležitosti J. Hančil prostřednictvím tajemnice ČKR 

M. Fojtíkové předsedovi ČKR P. Skleničkovi na jeho žádost stanovisko k bodu 5 programu.  

11.5.2020 byl hostům za ČKR poskytnut aktualizovaný podklad k bodu 4 programu. 14.5.2020 

obdrželi hosté za ČKR a tajemnice ČKR usnesení schůze týkající se bodu 4 programu, 

informující o posunu projednání tohoto bodu na schůzi, která se uskuteční 24.6.2020. Tajemnice 

ČKR poskytla usnesení pro informaci Předsednictvu ČKR. 

25. Virtuální hudební festival „Hudebníci vědcům: Člověk Věda Umění Tolerance“.  

Praha, 13.5.2020. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla na přání rektora ČVUT V. Petráčka 

11.5.2020 všem členům ČKR jeho pozvání na virtuální hudební festival „Hudebníci vědcům: 

Člověk Věda Umění Tolerance“, který se uskutečnil v Praze dne 13.5.2020 v době 16:30-23:00 

a byl přenášen on-line jako forma poděkování veřejnosti odborníkům v čase pandemie 

koronaviru. Programem provázel rektor ČVUT. 

26. Tři evropské akce (DG HE, BFUG, EHEA Ministerial Conference). Brno, 13.5.2020. 

Tajemnice ČKR M. Fojtíková vyjasnila 13.5.2020 interakcí s ředitelkou Odboru vysokých škol 

MŠMT K. Gondkovou podrobnosti 3 evropských akcí, 2 plánovaných a 1 proběhlé: (1) setkání 

ředitelů zodpovědných za oblast vysokého školství (DG HE; Šibenik, 23.-24.3.2020), z nějž se 

předseda ČKR i všichni místopředsedové ČKR museli kvůli jiným neodkladným pracovním 

povinnostem omluvit, proběhlo v plánovaném termínu on-line formou, (2) na 71. zasedání tzv. 

Bologna Follow-Up Group (BFUG; Split, 25.-26.6.2020) se účast reprezentantů vysokých škol 

prozatím nepředpokládá, (3) ke konferenci evropských ministrů školství (EHEA Ministerial 

Conference; nejbližší zasedání Řím, 18.-19.11.2020) prozatím nejsou bližší informace 

(v minulosti byl členem delegace i zástupce nominovaný ČKR). 

27. Pokles počtu zahraničních studentů a jeho vliv na rozpočet veřejných vysokých škol.  

Brno, 13.5.2020. Z pověření předsedy ČKR P. Skleničky poskytla tajemnice ČKR M. Fojtíková 

13.5.2020 členům Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR (Komora A ČKR) 

vyjádření ministra školství, mládeže a tělovýchovy R. Plagy a jeho náměstka pro vysoké 

školství, vědu a výzkum P. Dolečka k možnému poklesu počtu nových zahraničních studentů 

v akademickém roce 2020/2021 v důsledku koronavirové krize ve vztahu k rozpočtu veřejných 

vysokých škol ČR. Uvedené bylo výstupem jednání předsedy ČKR na MŠMT, které proběhlo 

12.5.2020. Ministr s náměstkem sdělili, že MŠMT bude při stanovení fixní části ukazatele A 

rozpočtu veřejných vysokých škol v roce 2021 postupovat obdobně jako v roce 2020, tzn. 
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s využitím obdobného ustanovení článku 10 odst. 5 Pravidel pro poskytování příspěvku a dotací 

veřejným vysokým školám v roce 2020, podle něhož je za úspěšné naplnění parametru „počet 

přepočtených studií zapsaných do prvních ročníků všech typů studijních programů (B1, M1, N1 

a P1 v součtu)“ považováno, pokud skutečný stav počtu zapsaných studií k 31.10.2019 dané 

veřejné vysoké školy neklesne proti referenční hodnotě o více jak o 10 % nebo pokud vysoká 

škola větší pokles řádně zdůvodní. Takovým zdůvodněním může být významný pokles počtu 

zahraničních studentů zapsaných do prvních ročníků všech typů studijních programů (B1, M1, 

N1 a P1 v součtu) v důsledku ochranných opatření jednotlivých států proti pandemii COVID- 

-19, který MŠMT individuálně posoudí. 

28. Bi-weekly NRC updates. Brusel, 14.5.2020. Generální tajemnice Evropské univerzitní asociace 

(EUA) A. Crowfoot zaslala 14.5.2020 pravidelný dvoutýdenní výběr aktualit pro potřebu všech 

Národních konferencí rektorů, členů EUA, společně s žádostí o nominace do pracovní skupiny 

Evropské komise „Group of Chief Scientific Advisors” (do 31.5.2020). Tajemnice ČKR 

M. Fojtíková poskytla informace obratem všem členům ČKR a informaci o možných přímých 

nominacích do uvedené pracovní skupiny (do 15.6.2020) navíc zveřejnila na Facebooku a 

Twitteru ČKR. K zásilce generální tajemnice EUA byl přiložen pro informaci zápis z lednového 

zasedání Výkonného výboru EUA (EUA Board). 

29. Termíny přijímacích zkoušek na vysokých školách – dopis ředitelky Asociace ředitelů 

gymnázií ČR předsedovi ČKR. Praha, 14.5.2020. Předseda ČKR P. Sklenička obdržel 

14.5.2020 dopis ředitelky Asociace ředitelů gymnázií ČR R. Schejbalové s prosbou 

o respektování časového harmonogramu maturitních zkoušek při stanovování termínů 

přijímacích zkoušek na vysokých školách ČR. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla dopis 

obratem všem členům ČKR a požádala je jménem předsedy ČKR o maximální vstřícnost v této 

věci. Dopis byl též zveřejněn na sociálních sítích ČKR (Facebook, Twitter). 

30. EUA Research Policy Working Group Meeting. Brusel, 14.5.2020. Zástupkyně ředitele 

Oddělení pro výzkum a inovace Sekretariátu Evropské univerzitní asociace (EUA) V. Gaillard 

zaslala 31.3.2020 informace o zasedání pracovní skupiny EUA „Research Policy“, které 

proběhlo 14.5.2020 formou videokonference. Dne 20.4.2020 zaslala V. Gaillard zprávu 

s prosbou o potvrzení účasti členů pracovní skupiny (za ČKR J. Málek, místopředseda ČKR pro 

oblast tvůrčích činností, rektor UPa) do 4.5.2020. Dne 7.5 2020 zaslala V. Gaillard další 

informace a dokumenty k zasedání pracovní skupiny. Místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích 

činností svou účast potvrdil a 14.5.2020 se videokonference zúčastnil. 8.6.2020 zaslala 

V. Gaillard dokumenty navazující na proběhlé jednání spolu s žádostí o komentáře k odpovědi 

EUA na dvě iniciativy Evropské komise („EU Industrial Strategy” a „EU Digital Strategy”) do 

15.6.2020. 12.6.2020 obdrželi členové pracovní skupiny zprávu obsahující připomínku 

potřebnosti zaslání komentářů k uvedeným iniciativám, dotazník k termínu doplňujícího jednání 

pracovní skupiny formou videokonference a žádost o odpovědi na otázky týkající se dokumentu 

EUA „Universities 2030“. 

31. Poradní skupina Evropské komise v oblasti vědy a výzkumu – podpora nominace 

předsedkyně AV ČR. Praha, 15.5.2020. Předseda ČKR P. Sklenička obdržel 15.5.2020 

z Akademie věd ČR (AV ČR) prosbu o podporu nominace předsedkyně AV ČR E. Zažímalové 

do poradní skupiny Evropské komise v oblasti vědy a výzkumu (Group of Chief Scientific 

Advisors). Předsednictvo AV ČR již pro nominaci získalo podporu RVVI, podporu nominace 

přislíbila Učená společnost ČR a Slovenská akademie věd (SAV), která žádnou vlastní 

nominaci uplatňovat nebude. 3.6.2020 poskytl předseda ČKR prostřednictvím tajemnice ČKR 

M. Fojtíkové zástupkyni AV ČR podpůrný dopis ČKR pro nominaci předsedkyně AV ČR. 

32. Participace na projektu „Vybudování a ověřovací provoz systému Cyber Threat 

Inteligence (CTI)“. Praha, 15.5.2020. Místopředsedkyně ČKR pro záležitosti legislativní a 

organizační J. Němcová obdržela 15.5.2020 od Sales Managera Turris R. Hoška nabídku 
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participace ČKR na projektu „Vybudování a ověřovací provoz systému Cyber Threat 

Inteligence (CTI)“, https://gov.turris.cz/#. Zpráva byla obratem předána Předsednictvu ČKR. 

Tajemnice ČKR M. Fojtíková sdělila žadateli 27.5.2020 z pověření místopředsedkyně ČKR pro 

záležitosti legislativní a organizační, že ČKR se v projektu angažovat nebude, ale že se 

v případě zájmu může žadatel se svou nabídkou obrátit na jednotlivé rektory, členy ČKR, 

jejichž elektronické adresy jsou veřejně dostupné na webu ČKR. 

33. Group of National Experts on Higher Education. Praha, 18.5.2020. Předseda ČKR 

P. Sklenička obdržel 18.5.2020 od ředitelky Odboru vysokých škol MŠMT K. Gondkové 

nabídku na nominaci zástupce ČKR do „Group of National Experts on Higher Education“ 

(GNE-HE), která je podvýborem Výboru pro vzdělávací politiku OECD a navazuje na činnost 

předchozí „Informal Working Group on Higher Education“. MŠMT je ve skupině zastoupeno 

pracovníkem Oddělení koncepčního Odboru vysokých škol MŠMT Š. Stiburkem. Z pověření 

předsedy ČKR odeslala tajemnice ČKR M. Fojtíková 25.5.2020 na MŠMT tuto nominaci:  

J. Miller, místopředseda ČKR pro oblast vzdělávání, rektor UP. Příjem nominace byl ze strany 

MŠMT téhož dne potvrzen. 

34. Režim konzulárních pracovišť – žádost o iniciování jednání s MZV. Praha, 18.5.2020. 

Tajemnice ČKR M. Fojtíková obdržela 18.5.2020 žádost člena Předsednictva Rady vysokých 

škol (RVŠ) P. Mazoucha o iniciování jednání s Ministerstvem zahraničních věcí ve věci režimu 

konzulárních pracovišť, který měl být dle sdělení státního tajemníka MZV M. Staška uvolněn 

k 18.5.2020. Tajemnice ČKR poskytla zprávu, adresovanou zároveň Agentuře RVŠ, předsedovi 

ČKR, který na ni 20.5.2020 odpověděl sdělením, že ČKR prozatím monitoruje, zda vše běží 

vpořádku, a reagovat bude v následujícím týdnu. 

35. Série webinářů EUA na téma „Academic Career Assesment in the Transition to Open 

Science“. Brusel, 18.-20.5.2020. Tajemnice ČKR M. Fojtíková obdržela 27.4.2020 výzvu 

zástupkyně ředitele Oddělení pro výzkum a vývoj Sekretariátu Evropské univerzitní asociace 

(EUA) V. Gaillard k registraci na sérii tří webinářů na téma „Academic Career Assesment in the 

Transition to Open Science“, které se konaly 18.-20.5.2020. Webináře byly otevřeny všem 

členům EUA (rektorům, prorektorům, vedoucím administrativním pracovníkům vysokých škol, 

pracovníkům výzkumu a vývoje, učitelským pracovníkům), jakož i zástupcům jiných 

organizací. 

36. Grantové výzvy Česko-bavorské vysokoškolské agentury. Praha, 20.5.2020. Místopředseda 

ČKR pro vnější záležitosti J. Hančil zaslal členům Komory rektorů veřejných a státních 

vysokých škol ČKR (Komora A ČKR) 20.5.2020 informace ke dvěma grantovým výzvám 

Česko-bavorské vysokoškolské agentury. Do 20.7.2020 přijímá agentura žádosti na podporu 

akademických projektů bavorských vysokých škol ve spolupráci s partnery v České republice ve 

všech vědních oborech včetně mezioborových záměrů. Zvláště vítány jsou projekty zapojující 

mladé vědce (studenty magisterských a doktorských programů). Členové Komory A ČKR mohli 

výzev využít dle vlastního uvážení. Další informace viz www.btha.cz v českojazyčné rubrice 

„Granty“, podstránka „Akademické projekty“. 

37. Newsletter agendy velkých výzkumných infrastruktur ČR. Praha, 21.5.2020. Ředitel 

Odboru výzkumu a vývoje MŠMT L. Levák zaslal 21.5.2020 tajemnici ČKR M. Fojtíkové 

newsletter shrnující nejdůležitější události, které se odehrály na poli výzkumných infrastruktur 

v ČR a v Evropě v období dubna a května 2020. Jako ústřední téma dominovala okamžitá 

reakce výzkumných infrastruktur na pandemii SARS-CoV-2/Covid-19. Tajemnice ČKR 

poskytla newsletter všem členům ČKR. 

38. Výsledek hlasování formou per rollam 8. zasedání Monitorovacího výboru OP VVV. 

Praha, 21.5.2020. Členové Monitorovacího výboru Operačního programu Výzkum, vývoj a 

vzdělávání (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 21.5.2020 

https://gov.turris.cz/
http://www.btha.cz/
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z MŠMT výsledek hlasování per rollam 8. zasedání MV OP VVV, na němž byly elektronicky 

projednány dokumenty, které měly být původně projednány na květnovém zasedání MV OP 

VVV. 

39. Novela zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Praha, 21.5.2020. 

Předseda ČKR P. Sklenička obdržel 21.5.2020 elektronickou poštou dopis 1. místopředsedy 

Rady pro výzkum, vývoj a inovace P. Dvořáka s žádostí o připomínky ČKR k přiloženému 

materiálu s názvem „Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších 

předpisů“. Z pověření předsedy ČKR a na základě konzultace s místopředsedou ČKR pro oblast 

tvůrčích činností J. Málkem požádala tajemnice ČKR M. Fojtíková 22.5.2020 všechny členy 

ČKR o připomínky ke všem poskytnutým dokumentům, které se k uvedenému materiálu 

vztahují, v termínu do 10.6.2020. Na výzvu zareagovalo celkem 21 rektorů, členů ČKR, z toho 

5 bez připomínek (UP, VFU, TUL, ZČU, MVŠO) a 16 s konkrétními připomínkami (UK,  

VŠB-TUO, AVU, VUT, MU, MENDELU, AMU, UMPRUM, JAMU, UPa, VŠE, UHK, JU, 

SU, UTB, VŠFS). Rektoři uměleckých vysokých škol ČR (AVU, AMU, UMPRUM, JAMU) 

přitom poskytli připomínky společné, a navíc vyjádření formou samostatného dokumentu 

datovaného 4.6.2020. Tajemnice ČKR poskytla došlé reakce 11.6.2020 předsedovi ČKR. 

Konečné připomínky ČKR byly na základě došlých reakcí zpracovány místopředsedou ČKR 

pro oblast tvůrčích činností. Z pověření předsedy ČKR odeslala tajemnice ČKR připomínky 

ČKR žadateli 15.6.2020. Příjem připomínek a jejich předání ke zpracování bylo 18.6.2020 

1. místopředsedou RVVI potvrzeno. 

40. Podpora ČKR projektu zpřístupnění děl nedostupných na trhu. Praha, 22.5.2020. Předseda 

ČKR P. Sklenička zaslal 22.5.2020 dopis ministru kultury L. Zaorálkovi vyjadřující podporu 

ČKR projektu zpřístupnění děl nedostupných na trhu prostřednictvím Národní knihovny ČR. 

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

členům ČKR. 

41. Konzultace Evropské komise ke klimatickým cílům do roku 2030. Praha, 25.5.2020. 

Tajemnice ČKR M. Fojtíková obdržela 25.5.2020 od vedoucí Zastoupení Evropské komise 

v ČR D. Kovaříkové pozvání do veřejné konzultace organizované Evropskou komisí ke 

klimatickým cílům vytyčeným k roku 2030. Součástí zprávy byla také výzva k vyplnění online 

dotazníku do 23.6.2020. Tajemnice ČKR poskytla zprávu všem členům ČKR k jejich 

případnému využití. 

42. Vstup zahraničních studentů na vysoké školy ČR. Praha, 25.5.2020. Předseda ČKR 

P. Sklenička obdržel 25.5.2020 zprávu rektora Vysoké školy podnikání a práva, a.s., 

A. Ključnikova s žádostí o zvážení dalšího postupu v prosazování navržených změn 

v legislativě ČR k umožnění příjezdu zahraničních studentů na vysoké školy ČR (všichni 

členové ČKR byli adresáty kopie téže zprávy). 

43. Otevřený dopis České středoškolské unie, z.s., za posunutí přijímacích zkoušek na vysoké 

školy. Praha, 25.5.2020. Předseda České středoškolské unie, z.s., V. R. Schilke zaslal 25.5.2020 

na adresu Kanceláře ČKR otevřený dopis s žádostí o posunutí termínů přijímacích zkoušek  

z důvodu jejich možného krytí s maturitními zkouškami, určený rektorům a děkanům vysokých 

škol ČR. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla dopis obratem všem členům ČKR. 

44. Diskuse o hodnocení aplikovaného výzkumu. Praha, 26.5.2020. Předseda ČKR P. Sklenička 

obdržel 15.5.2020 pozvání 1. místopředsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) 

P. Dvořáka na diskusi o hodnocení aplikovaného výzkumu pro Předsednictvo ČKR 

s přiloženým kritickým stanoviskem několika členů RVVI, které bylo adresováno předsedovi 

Vlády ČR a předsedovi RVVI A. Babišovi. Jednání se uskutečnilo v Praze 26.5.2020. 

Tajemnice ČKR M. Fojtíková potvrdila 19.5.2020 účast těchto zástupců ČKR: P. Sklenička, 
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rektor ČZU, předseda ČKR; J. Miller, rektor UP, místopředseda ČKR pro oblast vzdělávání; 

J. Málek, rektor UPa, místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností; P. Štěpánek, rektor 

VUT, místopředseda ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální; M. Holeček, rektor ZČU. 

21.5.2020 obdrželi výše uvedení zástupci ČKR z ÚV ČR podklad pro jednání, dokument 

nazvaný „Stanovisko MŠMT k dopisu několika členů RVVI k hodnocení aplikovaného 

výzkumu v M17+“. 28.5.2020 obdrželi účastníci jednání prezentace a záznam z jednání, v jehož 

průběhu bylo opakovaně a shodně konstatováno, že M17+ je koncepčně správným nástrojem 

pro hodnocení výzkumných organizací. 9.6.2020 odeslala tajemnice ČKR z pověření předsedy 

ČKR připomínky k záznamu z jednání tří z pěti zástupců ČKR, kteří se jednání 26.5.2020 

zúčastnili: P. Sklenička, J. Málek, P. Štěpánek. 

45. Tisková zpráva Německé konference rektorů (HRK). Brno, 26.5.2020. Tajemnice ČKR 

M. Fojtíková poskytla 26.5.2020 všem členům ČKR pro informaci tiskovou zprávu vydanou 

22.5.2020 Německou konferencí rektorů (Hochschulrektorenkonferenz; HRK), vyzývající vlády 

k reakci na potřebu digitalizace vysokých škol a k zohlednění specifických potřeb uměleckých 

vysokých škol. 

46. Strategický plán Evropské univerzitní asociace. Brusel, 26.5.2020. Generální tajemnice 

Evropské univerzitní asociace (EUA) A. Crowfoot zaslala členům Rady EUA upravený návrh 

strategického plánu EUA k připomínkám do 5.6.2020. Tajemnice ČKR M. Fojtíková požádala 

obratem Předsednictvo ČKR o zaslání případných připomínek Kanceláři ČKR nejpozději 

4.6.2020. Ze strany Předsednictva ČKR nebyly k návrhu strategického plánu EUA žádné 

připomínky. 

47. Zasedání generálních tajemníků národních Konferencí rektorů (EUA Secretaries General 

Meeting). Brusel, 27.5.2020. Náhradou za zrušené dubnové zasedání generálních tajemníků 

národních Konferencí rektorů, jež jsou řádnými kolektivními členy EUA, se 27.5.2020 konalo 

zasedání formou videokonference. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla generální tajemnici 

EUA A. Crowfoot 26.5.2020 po konzultaci s místopředsedou ČKR pro vnější záležitosti 

J. Hančilem jako podkladový materiál pro zasedání dokument shrnující reakci ČKR na 

koronavirovou krizi (Hlavní položky související s COVID-19 a potřeby týkající se specifické 

podpory/aktivity EUA; The main issues in relation to covid-19 and needs regarding specific 

support/action by EUA). 

48. Žádost o členství v ČKR budoucího rektora Policejní akademie České republiky v Praze. 

Praha, 27.5.2020. Budoucí rektor Policejní akademie České republiky v Praze D. Dlouhý 

(jmenován rektorem s účinností od 1.7.2020) zaslal 27.5.2020 žádost o členství v ČKR.  

Předsednictvo ČKR projednalo žádost v rámci své videokonference 2.6.2020 s tímto závěrem: 

bylo rozhodnuto o členství v ČKR budoucího rektora PA ČR D. Dlouhého s účinností od 

1.7.2020. 

49. Webinář EUA „Key issues in effective curriculum design“. Brusel, 28.5.2020. Tajemnice 

ČKR M. Fojtíková obdržela 30.4.2020 pozvánku na webinář Evropské univerzitní asociace 

(EUA) nazvaný „Key issues in effective curriculum design“, který se uskutečnil 28.5.2020. 

Webinář byl přístupný bezplatně všem řádným individuálním členům EUA, kterých je v ČR 

v současné době 20 (výhradně veřejné vysoké školy ČR). 

50. EUA Public Funding Observatory. Brusel, 28.5.2020. Tajemníci národních Konferencí 

rektorů obdrželi 28.5.2020 z EUA žádost o vyplnění online dotazníku, který je první 

etapou EUA Public Funding Observatory 2020/21, do 30.6.2020. Dotazník vyplní tajemnice 

ČKR M. Fojtíková po konzultaci s místopředsedou ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální 

P. Štěpánkem. 

51. Identifikace hospodářských a nehospodářských činností. Praha, 29.5.2020. Předseda ČKR 

P. Sklenička obdržel 29.5.2020 od ředitele Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace ÚV ČR 

J. Marka žádost o připomínky ČKR k návrhu materiálu s názvem „Identifikace hospodářských a 
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nehospodářských činností výzkumných organizací a výzkumných infrastruktur ve výzkumu, 

vývoji a inovacích (metodické doporučení)“ do 3.6.2020. 1.6.2020 požádala tajemnice ČKR 

M. Fojtíková z pověření předsedy ČKR všechny členy ČKR o vyjádření k návrhu stanoviska 

ČKR, který zpracoval místopředseda ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální P. Štěpánek, do 

2.6.2020. Do tohoto data zareagovalo celkem 8 členů ČKR, z toho 3 bez připomínek (AMU, 

ZČU, UTB) a 5 s připomínkami (UK, MU, VŠCHT, TUL, JČU). Tajemnice ČKR poskytla 

všechny reakce místopředsedovi ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální. 3.6.2020 

dodatečně reagoval rektor UPa se souhlasným stanoviskem k návrhu, tedy bez připomínek. 

Z důvodu nedostatku času pro konečné zpracování oficiálních připomínek ČKR požádal 

3.6.2020 předseda ČKR 1. místopředsedu RVVI P. Dvořáka o posunutí termínu odeslání 

připomínek ČKR k materiálu na 4.6.2020. Připomínky ČKR odeslala tajemnice ČKR z pověření 

předsedy ČKR formou dopisu 1. místopředsedovi RVVI v uvedeném termínu, z RVVI byl 

jejich příjem potvrzen 5.6.2020. 9.6.2020 požádal předseda ČKR 1. místopředsedu RVVI 

o přizvání alespoň dvou členů Předsednictva ČKR na nejbližší zasedání RVVI, které se bude 

zabývat identifikací hospodářských a nehospodářských činností na vysokých školách ČR. 

52. Videokonference Předsednictva ČKR. Praha, Pardubice, Brno, Olomouc, 2.6.2020. 

Videokonference Předsednictva ČKR se zúčastnili všichni místopředsedové ČKR a tajemnice 

ČKR M. Fojtíková. Omluvil se předseda ČKR P. Sklenička. Uskutečnila se 2.6.2020 v čase 

14:00-14:30 za řízení místopředsedy ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální P. Štěpánka 

s tímto programem: (1) Akreditace studijních programů formou on-line výuky. (2) Početnost 

skupin studentů a vysokoškolských pracovníků, kteří se mohou vyskytovat současně v jednom 

prostoru. (3) Provoz ambasád ČR v zahraničí – informace místopředsedy ČKR pro vnější 

záležitosti. (4) Připomínky k novele zákona o podpoře výzkumu – informace místopředsedy 

ČKR pro oblast tvůrčích činností. (5) Metodika hodnocení výzkumných organizací 2017+ 

(Metodika 2017+) – informace místopředsedy ČKR pro oblast tvůrčích činností. (6) Zasedání 

Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol. (7) Jednání Výboru pro 

vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

(VVVKMT PS PČR) o DPH. (8) Připomínky k návrhu stanoviska ČKR k oddělování 

hospodářských činností (HČ) a nehospodářských činností (NHČ) – informace místopředsedy 

ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální. (9) Nový člen ČKR s účinností od 1. července 2020. 

(10) Stanovení termínu příští videokonference Předsednictva ČKR. Záznam z videokonference 

zpracovaný tajemnicí ČKR byl z pověření předsedy ČKR poskytnut 3.6.2020 pro informaci 

všem členům ČKR. 

53. Žádost o členství v ČKR rektorky Vysoké školy PRIGO, z.ú. Havířov, 3.6.2020. Rektorka 

Vysoké školy PRIGO, z.ú., zaslala 3.6.2020 žádost o členství v ČKR. Žádost projedná 

Předsednictvo ČKR na svém 165. zasedání v Brně dne 18.6.2020. 

54. Kalendář akcí vysokých škol – připomenutí možnosti aktualizace. Brno, 4.6.2020. 

Tajemnice ČKR M. Fojtíková připomenula všem členům ČKR možnost vkládat důležité akce 

jednotlivých vysokých škol, jejichž rektoři jsou členy ČKR, do společného Kalendáře akcí 

vysokých škol prostřednictvím Kanceláře ČKR. Kalendář byl péčí Kanceláře ČKR ve 

spolupráci s Ústavem výpočetní techniky MU vytvořen na samostatné webové stránce, k níž 

mají přístup pouze členové ČKR. 

55. Otevírání zastupitelských úřadů ČR v zahraničí. Praha, 4.6.2020. Místopředseda ČKR pro 

vnější záležitosti J. Hančil informoval všechny členy ČKR o aktuální situaci otevírání 

zastupitelských úřadů ČR v zahraničí, kterou konzultoval s náměstkem ministra školství, 

mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství, vědu a výzkum P. Dolečkem, státním tajemníkem 

Ministerstva zahraničních věcí M. Staškem a náměstkem ministra zahraničních věcí pro řízení 

sekce právní a konzulární M. Smolkou. Místopředseda ČKR pro vnější záležitosti potvrdil, že 

otevírání zastupitelských úřadů ČR přímo souvisí s konkrétní epidemiologickou situací dané 
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země a že momentální rozsah vízových služeb je stanoven ochranným opatřením Ministerstva 

zdravotnictví, kterým se okruh činností také průběžně rozšiřuje. Doporučil zároveň sledovat 

webové stránky Ministerstva zahraničních věcí. 8.6.2020 informoval místopředseda ČKR pro 

vnější záležitosti na základě zprávy z MŠMT všechny členy ČKR o znovuotevření 

zastupitelského úřadu ČR na Ukrajině. 

56. Průběžné vyhodnocení plnění opatření Akčního plánu rozvoje lidských zdrojů pro 

výzkum, vývoj a inovace a genderové rovnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích v ČR na 

léta 2018 až 2020. Praha, 5.6.2020.  Ředitel Odboru výzkumu a vývoje MŠMT L. Levák zaslal 

5.6.2020 tajemnici ČKR M. Fojtíkové dokumenty k „Průběžnému vyhodnocení plnění opatření 

Akčního plánu rozvoje lidských zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace a genderové rovnosti ve 

výzkumu, vývoji a inovacích v ČR na léta 2018 až 2020“. Tajemnice ČKR poskytla informace 

týž den všem členům ČKR. 

57. 2020 Inspireurope Virtual Stakeholder Forum. Brusel, 8.6.2020. Tajemnice ČKR 

M. Fojtíková obdržela 5.5.2020 z Evropské univerzitní asociace (EUA) pozvánku na „2020 

Inspireurope Virtual Stakeholder Forum“. Akce pořádaná EUA a Inspireurope, iniciativou 

pro podporu, propagaci a integraci ohrožených evropských výzkumných pracovníků, se 

uskutečnila formou webináře dne 8.6.2020. 

58. Cena Milady Paulové v oblasti elektrotechnika. Praha, 9.6.2020. Náměstek ministra školství, 

mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství, vědu a výzkum P. Doleček zaslal 9.6.2020 dopis 

s výzvou k zasílání nominací na Cenu Milady Paulové pro rok 2020 v oblasti elektrotechnika. 

Nominace je možné předkládat zasláním na elektronickou adresu cena@soc.cas.cz do 

10.9.2020. Tajemnice ČKR M. Fojtíková obratem poskytla potřebné informace všem členům 

ČKR k jejich individuálnímu využití. 

59. Nový ředitel Oddělení pro výzkum a inovace Sekretariátu EUA. Brusel, 9.6.2020. Generální 

tajemnice Evropské univerzitní asociace (EUA) A. Crowfoot zaslala 9.6.2020 členům Rady 

EUA a tajemníkům národních Konferencí rektorů, členů EUA, včetně tajemnice ČKR 

M. Fojtíkové, informaci o novém řediteli Oddělení pro výzkum a vývoj Sekretariátu EUA 

S. Berghmansovi, který se ujme funkce 1.9.2020. Do té doby tuto funkci nadále zastává 

zástupkyně ředitele Oddělení pro výzkum a inovace Sekretariátu EUA V. Gaillard. Tajemnice 

ČKR poskytla zprávu obratem pro informaci všem členům ČKR. Připomenula přitom, že 

v pracovní skupině EUA „Research Policy“ zastupuje ČKR místopředseda ČKR pro oblast 

tvůrčích činností J. Málek. 

60. EUA Secretaries General Informal Online Meeting. Brusel, 9.6.2020. Neformální online 

jednání generálních tajemníků národních Konferencí rektorů, jež jsou řádnými kolektivními 

členy Evropské univerzitní asociace (EUA), proběhlo 9.6.2020 v době od 14:00. 5.6.2020 

obdrželi tajemníci národních Konferencí rektorů od tajemníka Vlámské konference rektorů 

K. Verlaeckt návrh programu jednání. Tajemnice ČKR M. Fojtíková se jednání nemohla 

zúčastnit a musela se omluvit. V souvislosti s jednáním byla vytvořena skupina „EUA SG 

Forum“ v rámci aplikace MS Teams, k níž se tajemnice ČKR dodatečně připojila. Tajemník 

Německé konference rektorů (HRK) J. P. Gaul zaslal po skončení jednání odkaz na dokument 

HRK datovaný 6.4.2020 s názvem „Guidelines and standards in international university 

cooperation“. Tajemnice ČKR poskytla dokument pro informaci místopředsedovi ČKR pro 

vnější záležitosti J. Hančilovi. 

61. 37. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR.  

Praha, 10.6.2020. 37. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu  

PS PČR se uskutečnila 10.6.2020 v Praze v PS PČR. Pozvánka na schůzi byla 29.5.2020 dána 

k dispozici všem členům ČKR, kteří se mohli zúčastnit podle vlastního uvážení. 

62. Metodika pro uplatňování odpočtu DPH na veřejných VŠ – dopis předsedy ČKR 

pověřenému předsedovi VVVKMT PS PČR. Praha, 11.6.2020. Předseda ČKR P. Sklenička 

mailto:cena@soc.cas.cz
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zaslal 11.6.2020 pověřenému předsedovi Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a 

tělovýchovu PS PČR (VVVKMT) K. Raisovi dopis se třemi přílohami, týkající se metodiky pro 

uplatňování odpočtu DPH na veřejných vysokých školách. Zásilka byla poskytnuta pro 

informaci členům Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR (Komora A ČKR). 

12.6.2020 obdržela Kancelář ČKR dopis rektora UK T. Zimy vyjadřující výhrady k obsahu 

přílohy č. 3 zásilky. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla dopis obratem předsedovi ČKR a 

všem místopředsedům ČKR. Po prověření záležitosti místopředsedou ČKR pro záležitosti 

ekonomické a sociální P. Štěpánkem byla pověřenému předsedovi VVVKMT, a pro informaci 

členům Komory A ČKR, 17.6.2020 zaslána opravná zásilka zahrnující pouze dvě přílohy. 

Pověřený předseda VVVKMT potvrdil příjem zásilky týž den s upozorněním, že s ohledem na 

výskyt koronaviru u návštěvníků PS PČR inzerovaly některé výbory omezení přístupu 

veřejnosti na jednání, popř. přeložení některých bodů na pozdější termín. V případě, že dojde 

k úpravám kontaktu poslanců s veřejností, bude ČKR informována. (Bod týkající se DPH byl na 

programu 38. schůze VVVKMT, která se měla uskutečnit 24.6.2020. Z důvodu dočasného 

zamezení vstupu veřejnosti do budovy PS PČR (do 26.6.2020) bylo projednání bodu po dohodě 

pověřeného předsedy VVVKMT s předsedou ČKR přesunuto na program záříjové schůze 

VVVKMT, plánované předběžně na 9.9.2020. Účast na této schůzi VVVKKMT potvrdili  

4 zástupci ČKR – P. Sklenička, P. Štěpánek, M. Holeček, L. Janíček.) 

63. Bi-weekly NRC updates. Brusel, 11.6.2020. Generální tajemnice Evropské univerzitní asociace 

(EUA) A. Crowfoot zaslala 11.6.2020 pravidelný dvoutýdenní výběr aktualit pro potřebu všech 

Národních konferencí rektorů, členů EUA. Zpráva obsahovala (1) informaci o jednání 

prezidenta EUA M. Murphyho a generální tajemnice EUA s komisařkou Evropské komise pro 

inovace, výzkum, kulturu, vzdělání a mládež M. Gabriel, (2) komentář k přiloženému 

aktualizovanému finančnímu rámci EUA 2021-2027 reagujícímu na nový návrh Evropské 

komise a (3) aktualizované informace k akci „EHEA Ministerial Conference“, která se 

uskuteční ve dnech 18.-20.11.2020 buď ve smíšeném formátu s malým počtem prezenčních 

účastníků v Římě, anebo zcela online. Součástí zprávy byl také odkaz na možnost registrace na 

online akci „EUA Leadership Roundtable“, která se uskuteční 24.6.2020 v době 10:00-12:00. 

Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla zprávu obratem všem členům ČKR. 

64. Nabídka cesty na Taiwan – dopis předsedy Senátu PČR. Praha, 12.6.2020. Předseda ČKR 

P. Sklenička obdržel 12.6.2020 dopis předsedy Senátu PČR M. Vystrčila s nabídkou účasti 

zástupce/zástupců ČKR na cestě na Taiwan. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla dopis 

z pověření předsedy ČKR 14.6.2020 místopředsedům ČKR s žádostí o projevení případného 

zájmu do 16.6.2020. 

65. Strategický záměr 2021+ a související dokumenty – vypořádání připomínek ČKR.  

Brno, 12.6.2020. Tajemnice ČKR M. Fojtíková obdržela 12.6.2020 z MŠMT vypořádání 

připomínek ČKR k následujícím 6 dokumentům: (1) Strategický záměr ministerstva pro oblast 

vysokých škol na období od roku 2021, (2) Strategie internacionalizace vysokého školství na 

období od roku 2021, (3) Plán realizace Strategického záměru na rok 2021, (4) Osnova plánu 

investičních aktivit vysoké školy pro roky 2021–2030, (5) Vyhlášení Centralizovaného 

rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2021, (6) Vyhlášení Programu na 

podporu strategického řízení vysokých škol pro roky 2022–2026. Zásilka byla obratem 

poskytnuta pro informaci všem členům ČKR. 

66. MOOCs – Massive Open Online Courses. Olomouc, 14.6.2020. Místopředseda ČKR pro 

oblast vzdělávání J. Miller, rektor UP, poskytl 14.6.2020 všem členům ČKR materiál 

představující možnosti využívání a tvorby hromadných otevřených online kurzů (MOOCs – 

Massive Open Online Courses). Materiál byl zpracován Nostis Network, konsorciem za vývoj a 

výzkum distančních forem univerzitního vzdělávání, neziskovou organizací, která úzce 

spolupracuje s UK, UP a MU. Dosud bylo vyvinuto celkem osm kurzů, které jsou zdarma a 
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otevřeně k dispozici na webové platformě www.nostis.org. Místopředseda ČKR pro oblast 

vzdělávání poskytne stručné informace k projektu na 156. zasedání Pléna ČKR v Brně dne 

18.6.2020. 

67. Materiál náměstka V. Velčovského pro 156. zasedání Pléna ČKR. Brno, 16.6.2020. 

Tajemnice ČKR M. Fojtíková obdržela 16.6.2020 podkladový materiál náměstka ministra 

školství, mládeže a tělovýchovy pro EU a evropské strukturální a investiční fondy 

V. Velčovského pro 156. zasedání Pléna ČKR (Brno, 18.6.2020). Náměstek V. Velčovský se 

musel ze 156. zasedání Pléna ČKR kvůli časové kolizi s jiným neodkladným programem 

omluvit. Materiál byl obratem poskytnut všem členům ČKR. 

68. Cena Františka Běhounka. Brno, 16.6.2020. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla 16.6.2020 

z pověření předsedy ČKR P. Skleničky všem členům ČKR dopis náměstka ministra školství, 

mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství, vědu a výzkum P. Dolečka s žádostí o nominaci na 

držitele Ceny Františka Běhounka. Členové ČKR mohli své návrhy zasílat elektronicky anebo 

klasickou poštou přímo na adresu MŠMT do 16.9.2020. 

69. Zasedání Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol.  

Praha, 17.6.2020. Vedoucí Oddělení podpory vysokých škol MŠMT P. Valášek zaslal 4.6.2020 

jménem náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství, vědu a výzkum 

P. Dolečka členům Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol 

podkladové materiály pro zasedání, které se konalo 17.6.2020 v Praze. ČKR je v této komisi 

zastoupena těmito 6 rektory veřejných VŠ: J. Hančil, M. Holeček, J. Málek, P. Sklenička, 

P. Štěpánek, T. Zima. Z pověření předsedy ČKR P. Skleničky odeslala tajemnice ČKR 

M. Fojtíková podklady k zasedání pro informaci všem členům Komory rektorů veřejných a 

státních vysokých škol ČKR (Komora A ČKR). 

70. 19. zasedání Předsednictva Rady vysokých škol. Praha, 18.6.2020. Tajemnice ČKR 

M. Fojtíková obdržela 29.5.2020 z Agentury RVŠ informaci, že 19. zasedání Předsednictva 

RVŠ se uskuteční v Praze v původně plánovaném termínu 18.6.2020. Vzhledem k termínové 

kolizi se 156. zasedáním Pléna ČKR v Brně omluvila tajemnice ČKR obratem účast předsedy 

ČKR P. Skleničky, resp. kteréhokoli jiného zástupce ČKR. 

71. 165. zasedání Předsednictva ČKR. Brno, 18.6.2020. Zasedání se konalo v Brně péčí 

Mendelovy univerzity v Brně s tímto programem: (1) Informace předsedy a místopředsedů 

ČKR. (2) Příprava 156. zasedání Pléna ČKR (Brno, 18.6.2020). (3) Žádosti o členství v ČKR. 

(4) Různé. 

72. Zasedání Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR. Brno, 18.6.2020. 

Zasedání se konalo v Brně péčí Mendelovy univerzity v Brně s tímto programem: (1) Informace 

předsedy a místopředsedů Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR. 

(2) K hodnocení výzkumu na vysokých školách ČR podle Metodiky 2017+. (3) Příprava na 

diskusi s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy a s jeho náměstky. (4) Příprava na diskusi 

k činnosti Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství s jeho předsedou. (5) Příprava na 

diskusi ke strategii Čínské lidové republiky ve vztahu k vysokým školám ČR. (6) Různé. 

(7) Společná fotografie obou Komor ČKR. 

73. Zasedání Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR. Brno, 18.6.2020. Zasedání se 

konalo v Brně péčí Mendelovy univerzity v Brně s tímto programem: (1) Informace 

předsedkyně Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR. (2) Příprava na 156. zasedání 

Pléna ČKR (Brno, 18.6.2020). (3) Různé. (4) Společná fotografie obou Komor ČKR. 

74. 156. zasedání Pléna ČKR. Brno, 18.6.2020. Zasedání se konalo v Brně péčí Mendelovy 

univerzity v Brně s tímto programem: (1) Paralelní zasedání Komor ČKR. (2) Informace 

o Mendelově univerzitě v Brně. (3) Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR; zprávy 

předsedů Komor ČKR. (4) Aktuální problematika vysokého školství ČR – diskuse s ministrem 

školství, mládeže a tělovýchovy a s jeho náměstky. (5) K činnosti Národního akreditačního 

http://www.nostis.org/


14 

 

úřadu pro vysoké školství – diskuse s předsedou NAÚ. (6) Diskuse ke strategii Čínské lidové 

republiky ve vztahu k vysokým školám ČR. (7) Různé. (8) Usnesení 156. zasedání Pléna ČKR. 

(9) Tisková konference. 

75. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví s výjimkou pro přijímací řízení na vysoké 

školy (epidemiologická opatření). Brno, 18.6.2020. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla 

všem členům ČKR 18.6.2020 mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví vydané 17.6.2020 

obsahující výjimku pro přijímací řízení na vysoké školy, které Kanceláři ČKR s přáním, aby 

bylo poskytnuto všem členům ČKR, zaslal rektor MU M. Bareš. 

 

Plánované akce: 

 

76. EUA Leadership Roundtable. Brusel, 24.6.2020. Online kulatý stůl Evropské univerzitní 

asociace (EUA) na téma „Leadership in times of crisis“ je plánován na 24.6.2020 v době 

10:00-12:00. Tajemnice ČKR M. Fojtíková dala předběžnou informaci získanou od prezidenta 

EUA M. Murphyho 15.5.2020 k dispozici Předsednictvu ČKR, později, poté, co došla oficiální 

informace EUA do Kanceláře ČKR, i všem členům ČKR, kteří se mohli zaregistrovat podle 

vlastního uvážení. 

77. 38. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR.  

Praha, 24.6.2020. 38. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu  

PS PČR se uskuteční 24.6.2020 od 9:00 v Praze v PS PČR. Pozvánka na schůzi byla 11.6.2020 

dána pro informaci k dispozici členům Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol 

ČKR (Komora A ČKR). Tajemnice ČKR M. Fojtíková potvrdila týž den účast všech čtyř 

zástupců ČKR přizvaných k projednání bodu 4 programu „Informace zástupců Ministerstva 

financí o stavu příprav metodického výkladu k zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, v souvislosti s dopadem na veřejné vysoké školy“: P. Sklenička, rektor ČZU, předseda 

ČKR; P. Štěpánek, rektor VUT, místopředseda ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální; 

M. Holeček, rektor ZČU; L. Janíček, kvestor VUT. 

78. 7. schůze podvýboru pro vědu a vysoké školy VVVKMT. Praha, 24.6.2020. Předseda ČKR 

P. Sklenička obdržel 28.5.2020 pozvánku na 7. schůzi podvýboru pro vědu a vysoké školy 

Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR (VVVKMT), která se 

uskuteční v Praze 24.6.2020 od 14:30, pro nejvýše tři zástupce ČKR. Tajemnice ČKR  

M. Fojtíková potvrdila 2.6.2020 z pověření předsedy ČKR účast těchto dvou zástupců ČKR:  

P. Sklenička, předseda ČKR; J. Hančil, místopředseda ČKR pro vnější záležitosti. 

79. 358. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Praha, 26.6.2020. Předseda ČKR 

P. Sklenička obdržel 17.6.2020 pozvání na 358. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace, 

k bodu Identifikace hospodářských a nehospodářských činností výzkumných organizací a 

výzkumných infrastruktur ve výzkumu, vývoji a inovacích (metodické doporučení). Zasedání se 

uskuteční 26.6.2020 v Praze. 

80. EUA Research Policy Working Group Meeting. Brusel, 10.7.2020. Zástupkyně ředitele 

Oddělení pro výzkum a inovace Sekretariátu Evropské univerzitní asociace (EUA) V. Gaillard 

zaslala 16.6.2020 informace o zasedání pracovní skupiny EUA „Research Policy“, které 

proběhne 10.7.2020 formou videokonference. 

81. Vědecká konference k SARS-CoV-2 / Covid-19. Praha, 15.7.2020. Předseda ČKR 

P. Sklenička obdržel 11.6.2020 od náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro 

vysoké školství, vědu a výzkum P. Dolečka pozvání k vystoupení na plánované konferenci 

k významu vědy a výzkumu v boji s pandemií SARS-CoV-2 / Covid-19, která se uskuteční 

v Praze 15.7.2020. Předseda ČKR se musel kvůli časové kolizi s jiným neodkladným 

programem omluvit. ČKR bude na této konferenci zastupovat místopředseda ČKR pro oblast 

tvůrčích činností J. Málek. V návaznosti na rozeslání pozvánky na konferenci 17.6.2020 
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(členové ČKR obdrželi pozvánku jak přímo z MŠMT, tak prostřednictvím Kanceláře ČKR) byli 

vystupující řečníci požádáni o registraci a o poskytnutí případné prezentace (do 8.7.2020). 

82. 8. zasedání Sněmu Rady vysokých škol. Praha, 17.9.2020. Tajemnice ČKR M. Fojtíková 

potvrdila 24.5.2020 účast předsedy ČKR P. Skleničky na 8. zasedání Sněmu RVŠ, které se 

uskuteční v náhradním termínu 17.9.2020. 

83. Slavnostní zahájení akademického roku 2020/2021 vysokých škol ČR. Praha, 1.10.2020. 

Hostitelská vysoká škola Česká zemědělská univerzita v Praze, rektor-hostitel P. Sklenička. Na 

tuto akci jsou zváni emeritní rektoři a další četní tuzemští hosté. 

84. 157. zasedání Pléna ČKR. Praha, 1.-2.10.2020. Hostitelská vysoká škola Česká zemědělská 

univerzita v Praze, rektor-hostitel P. Sklenička.  

 

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. Kromě toho existuje samostatná webová 

stránka „Kalendář akcí vysokých škol“, kterou spravuje a udržuje v aktualizovaném stavu Kancelář 

ČKR na základě informací o akcích, které si členové ČKR přejí zveřejnit. Tato stránka je dostupná 

všem členům ČKR. 

 

V Brně dne 18. června 2020 

 

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

Schválil: P. Sklenička, předseda ČKR 


