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157. ZASEDÁNÍ PLÉNA ČESKÉ KONFERENCE REKTORŮ 

Praha, 2.10.2020  
________________________________________________________________________________________ 

 

Zpráva předsedy České konference rektorů 
 

01. 156. zasedání Pléna ČKR. Brno, 18.6.2020. Hostitelská vysoká škola Mendelova univerzita 

v Brně; rektorka-hostitelka D. Nerudová. 

02. Novela zákona o vysokých školách – poslanecký návrh. Brno, 18.6.2020. Předseda ČKR 

P. Sklenička obdržel 18.6.2020 od ředitelky Odboru vysokých škol MŠMT K. Gondkové 

poslanecký návrh novely zákona o vysokých školách s žádostí o zaslání stanoviska ČKR co 

nejdříve, nejpozději 23.6.2020. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla zásilku z pověření 

předsedy ČKR týž den všem členům ČKR, kteří mohli zareagovat do 22.6.2020. Do Kanceláře 

ČKR došlo v uvedeném termínu celkem 6 reakcí, z toho 1 bez připomínek (TUL) a 

5 s konkrétními připomínkami (UK, VUT, MU, JU, ZČU). Ve stejné podobě, doplněné 

o připomínky poskytnuté J. Millerem, místopředsedou ČKR pro oblast vzdělávání, rektorem UP 

(UP se ztotožňuje s připomínkami č. 4 a 13), byly připomínky 23.6.2020 z pověření předsedy 

ČKR tajemnicí ČKR odeslány na MŠMT. 

03. Stav přípravy metodiky k uplatňování DPH u vysokých škol v rámci zřízené pracovní 

skupiny. Brno, 18.6.2020. Tajemnice ČKR M. Fojtíková rozeslala z pověření místopředsedy 

ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální P. Štěpánka 18.6.2020 všem členům ČKR materiál 

nazvaný „Průběžná informace o stavu přípravy metodiky k uplatňování daně z přidané hodnoty 

u vysokých škol v rámci zřízené pracovní skupiny“, aktualizovaný ke dni 8.6.2020. 

04. Nabídka cesty na Taiwan – dopis předsedy Senátu PČR. Brno, 19.6.2020. Tajemnice ČKR 

M. Fojtíková poskytla z pověření předsedy ČKR P. Skleničky 19.6.2020 všem členům ČKR 

dopis předsedy Senátu PČR M. Vystrčila s nabídkou účasti zástupce/zástupců ČKR na cestě na 

Taiwan (30.8. až 5.9.2020). Na 156. zasedání Pléna ČKR (Brno, 18.6.2020) bylo rozhodnuto, že 

ČKR jako instituce žádného svého zástupce vysílat nebude, a ponechá na uvážení každé 

rektorky a každého rektora, zda přímým kontaktem s ředitelem Sekretariátu předsedy Senátu 

PČR (P. Kostka, kostkap@senat.cz) zájem o účast na cestě na Taiwan za svoji vysokou školu 

projeví. 23.6.2020 zaslal předseda ČKR předsedovi Senátu PČR děkovný dopis s výše 

uvedeným sdělením. 

05. Schvalovací komise programu Erasmus+ pro vysoké školy – nominace zástupce ČKR. 

Praha, 19.6.2020. Předseda ČKR P. Sklenička obdržel 19.6.2020 od ředitelky Odboru vysokých 

škol MŠMT K. Gondkové žádost o nominaci zástupce ČKR do Schvalovací komise programu 

Erasmus+ pro vysoké školy. Z pověření předsedy ČKR zaslala tajemnice ČKR M. Fojtíková 

22.6.2020 na MŠMT a všem členům ČKR pro informaci nominaci, o níž rozhodlo 

Předsednictvo ČKR: J. Hirš, prorektor pro zahraniční vztahy VUT. Příjem nominace byl ze 

strany MŠMT téhož dne potvrzen. 

06. Otevírání zastupitelských úřadů ČR v zahraničí. Praha, 24.6.2020. Místopředseda ČKR pro 

vnější záležitosti J. Hančil informoval 24.6.2020 všechny členy ČKR o aktuální situaci otevírání 

zastupitelských úřadů ČR v zahraničí, kterou konzultoval s ředitelem Vízového odboru 

Ministerstva zahraničních věcí D. Novým. Znovuotevření zastupitelských úřadů ČR v Rusku 

bylo z předpokládaného data 1.7.2020 odloženo na přelom července a srpna 2020. Dne 

29.6.2020 informoval místopředseda ČKR pro vnější záležitosti všechny členy ČKR o dalším 

otevírání ZÚ ČR, konkrétně od 1.7.2020 v Malajsii, Saúdské Arábii, Jordánsku, Kuvajtu a 

Rumunsku. 
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07. Konference „Freedom of Expression“. Bonn, 24.6.2020. Tajemnice ČKR M. Fojtíková 

obdržela 24.6.2020 od S. Schulte-Austum z Německé konference rektorů (HRK) tiskovou 

zprávu k on-line konferenci nazvané „Freedom of Expression“, kterou pořádala University of 

Chicago společně s HRK 24.6.2020. Tajemnice ČKR poskytla zprávu všem členům ČKR, 

včetně informace o možnosti připojení se k videokonferenci dle vlastního uvážení. 

08. Vstup na území ČR pro studenty ze třetích zemí. Praha, 25.6.2020. Místopředseda ČKR pro 

vnější záležitosti J. Hančil poskytl 25.6.2020 všem členům ČKR zprávu, kterou obdržel od 

ředitelky Odboru vysokých škol MŠMT K. Gondkové, s informacemi týkajícími se vstupu na 

území ČR pro studenty ze třetích zemí: Ministerstvo vnitra zvažuje otevření možnosti 

přicestování mezinárodních studentů i z rizikových zemí. Podmínky by však byly nastaveny 

obdobně jako u zaměstnanců, kteří již z rizikových zemí přicestovat mohou. Jedná se zejména: 

(1) o povinnost absolvovat RT-PCR test na vlastní náklady na území ČR bezodkladně po 

příjezdu, (2) o povinnost garance ubytování, zdravotní péče a karanténních opatření, či pomoc 

s návratem vysokou školou, která studenta přijme ke studiu (garantuje účel pobytu). 

09. 358. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Praha, 26.6.2020. Tajemnice ČKR 

M. Fojtíková potvrdila 19.6.2020 účast předsedy ČKR P. Skleničky na 358. zasedání Rady pro 

výzkum, vývoj a inovace, u projednání bodu Identifikace hospodářských a nehospodářských 

činností výzkumných organizací a výzkumných infrastruktur ve výzkumu, vývoji a inovacích 

(metodické doporučení). Zasedání se uskutečnilo v Praze 26.6.2020. Předseda ČKR se musel 

v den zasedání ze zdravotních důvodů omluvit. 

10. Stipendia pro studenty doktorských studijních programů se zohledněním koronavirové 

krize. Praha, 29.6.2020. Náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké 

školství, vědu a výzkum P. Doleček zaslal 24.6.2020 předsedovi ČKR P. Skleničkovi, 

místopředsedovi ČKR pro oblast vzdělávání J. Millerovi, místopředsedovi ČKR pro oblast 

tvůrčích činností J. Málkovi a místopředsedovi ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální 

P. Štěpánkovi navazující informace k zasedání Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu 

veřejných VŠ, které se konalo 17.6.2020. Informace se týkaly stipendií doktorských studijních 

programů a jejich vyplácení se zohledněním koronavirové krize. Z pověření předsedy ČKR 

poskytla tajemnice ČKR M. Fojtíková 29.6.2020 zásilku pro informaci všem členům Komory 

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

11. Ochrana měkkých cílů v bezpečnostním prostředí ČR – on-line dotazník. Brno, 29.6.2020. 

Emeritní rektor Univerzity obrany R. Urban požádal prostřednictvím Kanceláře ČKR všechny 

členy ČKR o vyplnění on-line dotazníku v rámci projektu „Ochrana měkkých cílů 

v bezpečnostním prostředí ČR“. Členové ČKR mohli dotazník vyplnit do 15.7.2020. 

12. EUA Public Funding Observatory 2020/2021 Part 1 – „Impact of Covid-19 crisis on 

university funding“. Brno, 29.6.2020. Tajemnice ČKR M. Fojtíková vyplnila 29.6.2020 za 

ČKR on-line dotazník Evropské univerzitní asociace „EUA Public Funding Observatory 

2020/2021 Part 1 – Impact of Covid-19 crisis on university funding“. Odpovědi ČKR zpracoval 

místopředseda ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální P. Štěpánek na základě podkladů 

dodaných místopředsedy ČKR J. Millerem (vzdělávání), J. Málkem (tvůrčí činnosti) a 

J. Hančilem (vnější záležitosti). 

13. Materiály ze zasedání Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých 

škol. Praha, 30.6.2020. Členové Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných 

vysokých škol (za ČKR rektoři J. Hančil, AMU; M. Holeček, ZČU; J. Málek, UPa; 

P. Sklenička, ČZU; P. Štěpánek, VUT; T. Zima, UK) obdrželi 30.6.2020 z MŠMT zápis, 

prezentaci a další materiály ze zasedání Reprezentativní komise, které se uskutečnilo v Praze 

dne 17.6.2020. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla zásilku pro informaci všem členům 

Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR (Komora A ČKR). 
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14. Seminář „Pandemie COVID-19 – společenské dopady“. Praha, 1.7.2020. Kancelář ČKR 

obdržela 22.6.2020 pozvánku na seminář s názvem „Pandemie COVID-19 – společenské 

dopady“ pořádaný Výborem pro vědu, vzdělání, kulturu mládež a tělovýchovu Poslanecké 

sněmovny PČR pod záštitou poslance J. Špičáka, který se konal v Praze 1.7.2020. Tajemnice 

ČKR M. Fojtíková obratem informovala všechny členy ČKR o možnosti účasti na semináři a 

nutnosti případného potvrzení účasti do 26.6.2020 na adresu bernardovaa@psp.cz. 

15. 7. schůze podvýboru pro vědu a vysoké školy VVVKMT PS PČR. Praha, 1.7.2020.  

7. schůze podvýboru pro vědu a vysoké školy Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a 

tělovýchovu PS PČR (VVVKMT PS PČR), která se měla uskutečnit 24.6.2020, proběhla 

z důvodu dočasného zamezení vstupu veřejnosti do budovy PS PČR (do 26.6.2020) v Praze dne 

1.7.2020 od 14:30. Kancelář ČKR obdržela informaci o změně termínu 19.6.2020 a dala ji 

obratem k dispozici Předsednictvu ČKR. 22.6.2020 potvrdila tajemnice ČKR M. Fojtíková 

účast původně ohlášených zástupců ČKR (P. Sklenička, předseda ČKR; J. Hančil, 

místopředseda ČKR pro vnější záležitosti) a dodatečně třetího zástupce ČKR (P. Štěpánek, 

místopředseda ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální). 30.6.2020 obdrželi hosté jednání 

z Kanceláře PS PČR podkladové materiály MŠMT k bodům 2 a 4 jednání (bod 2 – Informace 

zástupce MŠMT o stavu příprav na novele zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách; bod 4 – 

Příprava návrhu rozpočtu kapitoly 333 – MŠMT pro rok 2021, a to zejména v oblastech 

vysokého školství, vědy a výzkumu). 

16. Členství v ČKR rektora Policejní akademie České republiky v Praze. Praha, 1.7.2020. 

Předseda ČKR P. Sklenička zaslal dopis rektoru Policejní akademie České republiky v Praze 

D. Dlouhému se sdělením, že se z rozhodnutí Předsednictva ČKR stává členem ČKR s účinností 

od 1.7.2020. 

17. Vstup občanů do ČR ze zemí EU+ a ze zemí mimo EU od 1. července 2020. Praha, 1.7.2020. 

Místopředseda ČKR pro vnější záležitosti J. Hančil informoval 1.7.2020 všechny členy ČKR 

o pravidlech vstupu občanů do ČR ze zemí EU+ a zemí mimo EU na základě informací 

z MŠMT a Ministerstva zahraničních věcí. 

18. Oznámení Vysoké školy logistiky o.p.s. o změně rektora. Přerov, 1.7.2020. Ředitel Vysoké 

školy logistiky o.p.s. (VŠLG) J. Kulíšek zaslal předsedovi ČKR P. Skleničkovi 1.7.2020 

elektronickou poštou oficiální oznámení o změně rektora. Novým rektorem VŠLG se namísto 

Doc. Ing. Ivana Hlavoně, CSc., od 1.7.2020 stal Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. 

19. Žádost o členství v ČKR nového rektora Vysoké školy logistiky o.p.s. Přerov, 1.7.2020. 

V. Cempírek, který se stal od 1.7.2020 novým rektorem Vysoké školy logistiky o.p.s., zaslal týž 

den žádost o členství v ČKR.  

20. Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví od 1.7.2020. Praha, 3.7.2020. Místopředseda 

ČKR pro vnější záležitosti J. Hančil informoval všechny členy ČKR o jednání s ředitelem 

Odboru ochrany veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví (MZ) J. Marounkem, které 

proběhlo 3.7.2020 ve snaze vyjasnit některé pojmy uvedené v ochranném opatření MZ 

vydaném 1.7.2020. Předseda ČKR P. Sklenička požádal poté Ministerstvo vnitra (MV) 

o oficiální objasnění implementace problematických pasáží ochranného opatření MZ pro vysoké 

školy. Místopředseda ČKR pro vnější záležitosti zaslal 9.7.2020 všem členům ČKR vysvětlující 

text MV k dokladu potvrzujícímu splnění požadavků opatření proti šíření infekčního 

onemocnění, který mu poskytl Odbor vysokých škol MŠMT. 10.7.2020 obdržel předseda ČKR 

od ředitelky Odboru azylové a migrační politiky MV P. Novotné podrobné vyjádření ke 

sporným pasážím, které tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla pro informaci všem členům 

ČKR. 29.7.2020 jednal předseda ČKR v Praze s ministrem vnitra J. Hamáčkem a ředitelkou 

Odboru azylové a migrační politiky MV o implementaci problematických pasáží ochranného 

opatření MZ ve vztahu k vysokým školám, resp. k podmínkám pobytu zahraničních studentů na 

území ČR (odst. I bod 5 týkající se nařízení všem subjektům, které přijímají na území cizince za 
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účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit, zajistit těmto cizincům, kteří vstoupili 

na území ČR po 1.7.2020, ubytování, místo pobytu v karanténě, zdravotní péči včetně úhrady 

zdravotní péče a návrat do země původu) ve snaze prosadit následující úpravu preferovanou 

Předsednictvem ČKR: student má povinnost pojistit se sám (podobně jako turista) a v případě 

nákladů na léčení a repatriaci po něm budou tyto náklady státem vymáhány. Předsednictvo ČKR 

odmítá, aby vysoké školy byly posuzovány stejně jako pracovní agentury – považuje to za 

nedůstojné a neodůvodněné. Po skončení jednání informoval předseda ČKR všechny členy 

ČKR o jeho výsledcích: (1) Předseda ČKR byl ujištěn, že opatření nemíří primárně na VŠ, ale 

na různé jiné vzdělávací instituce, např. jazykové školy. MV se v dalším postupu pokusí více 

odlišit VŠ od ostatních vzdělávacích institucí. (2) Předseda ČKR rozporoval u nepojištěných 

studentů především odpovědnost VŠ za náklady při léčení a při repatriaci. Ministr vnitra pověřil 

ředitelku Odboru azylové a migrační politiky MV, aby prověřila, zda je možný takový postup, 

že by student byl povinen předložit pojištění na Covid-19 již při vydání víza, resp. před vstupem 

na území ČR, což by z pohledu předsedy ČKR celou věc uspokojivě řešilo. (3) Předseda ČKR 

zástupcům MV opakovaně sdělil, že ČKR trvá na dosavadní individuální odpovědnosti studentů 

a že se vysoké školy, jejichž rektoři jsou členy ČKR, nezříkají součinnosti při organizaci 

karantény, jak tomu bylo a je doposud. 10.8.2020 informoval předseda ČKR všechny členy 

ČKR o potvrzení výsledků jednání s ředitelkou Odboru azylové a migrační politiky MV: (1) Byl 

upraven příslušný formulář, vyžadující nově potvrzení o pojištění proti Covid-19 

u dlouhodobých pobytů, takže by mělo být takové pojištění povinné při vstupu na území ČR. 

(2) Ke studiu by tedy neměl být přijat nikdo bez pojištění; přesto lze pro jistotu doporučit 

kontrolu pojištění při zápisu studenta (vhodné především u studentů, kteří zde již jsou). 

(3) Nadále trvá povinnost VŠ při zajištění organizace karantény u přijíždějících (podle potřeby  

i u těch, kdo zde již jsou). Na informace reagovali 11.8.2020 někteří členové ČKR (VŠB-TUO, 

MU, MENDELU, JU, VŠPJ), kteří nepovažovali výsledky jednání za jednoznačně uspokojivé 

vzhledem k léčebným výlohám a riziku rychlejšího rozšíření nemoci u studentů, kteří by se  

s Covid-19 léčili na kolejích a nebyli hospitalizováni. Předseda ČKR odpověděl reagujícím 

členům ČKR s vysvětlením, že bez patřičného pojištění se studenti z třetích zemí do ČR dostat 

nemohou, což by měla být záruka úhrady případných léčebných výloh v případě nákazy  

Covid-19. Stran karantény se předseda ČKR vyjádřil tak, že vysoké školy musejí mít pro příjezd 

těchto studentů připraveny dostatečné kapacity. 

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

Praha, 8.7.2020. 38. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR, 

která se měla původně uskutečnit 24.6.2020 od 9:00 v Praze v PS PČR, proběhla z důvodu 

dočasného zamezení vstupu veřejnosti do budovy PS PČR (do 26.6.2020) dne 8.7.2020. Bod 4 

programu týkající se DPH, „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“, byl po dohodě pověřeného předsedy VVVKMT K. Raise 

s předsedou ČKR P. Skleničkou přeložen na program zářijové schůze VVVKMT plánované 

předběžně na 9.9.2020. Kancelář ČKR obdržela informaci o změnách 19.6.2020 a dala ji 

obratem k dispozici Předsednictvu ČKR a zástupcům ČKR přizvaným k projednání bodu 

týkajícího se DPH (P. Sklenička, P. Štěpánek, M. Holeček, L. Janíček). 

22. Reaching an agreement on UK participation in Horizon Europe. Londýn, 8.7.2020. 

Ředitelka mezinárodní sekce Konference rektorů Velké Británie (Universities UK International) 

V. Stern vyzvala 8.7.2020 tajemníky národních Konferencí rektorů, které jsou řádnými 

kolektivními členy Evropské univerzitní asociace, k vyjádření podpory plánovaného prohlášení 

„Reaching an agreement on UK participation in Horizon Europe“ v termínu do 14.7.2020. Na 

základě rozhodnutí Předsednictva ČKR zůstala výzva ze strany ČKR bez odezvy. 
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23. 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“. 3.7.2020 

zaslala zástupkyně ředitele Oddělení pro výzkum a inovace Sekretariátu EUA informace k on-

line přihlášení a další dokumenty k zasedání pracovní skupiny, které proběhlo 10.7.2020 formou 

videokonference. Místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností J. Málek, který je členem 

výše uvedené pracovní skupiny EUA za ČKR, se on-line zasedání zúčastnil. Zástupkyně ředitele 

Oddělení pro výzkum a inovace Sekretariátu EUA zaslala 1.8.2020 navazující informace 

k proběhlému zasedání pracovní skupiny, kromě jiného s prosbou o odpovědi na několik otázek 

týkajících se iniciativy „Universities 2030“. Místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností 

zaslal své odpovědi 17.8.2020. Zástupkyně ředitele Oddělení pro výzkum a inovace Sekretariátu 

EUA připomněla 26.8.2020 členům skupiny možnost podělit se o své názory na koordinaci 

výzkumu v oblasti zdraví, mezinárodní rozměr výzkumu a inovací, organizaci výzkumu nebo 

jiná související témata v čase koronavirové krize. Místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích 

činností poskytl EUA informace za ČKR 9.9.2020. 

24. Poslední rozloučení s emeritním rektorem AVU Jiřím Tomášem Kotalíkem.  

Praha, 14.7.2020. Dne 2.7.2020 zemřel emeritní rektor Akademie výtvarných umění v Praze 

(AVU) J. T. Kotalík. Předseda ČKR P. Sklenička zaslal 8.7.2020 kondolenční dopis rektoru 

AVU T. Vaňkovi. Poslední rozloučení se konalo 14.7.2020 v Praze ve Strašnicích, na němž 

ČKR uctila památku zemřelého smutečním věncem. 

25. Novela zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací – vypořádání 

připomínek ČKR. Brno, 15.7.2020. Tajemnice ČKR M. Fojtíková obdržela 15.7.2020 

z Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace Úřadu Vlády ČR vypořádání připomínek ČKR  

k 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“, s žádostí o vyjádření do 20.7.2020. Tajemnice ČKR poskytla zásilku 

obratem Předsednictvu ČKR a 21.7.2020 žadateli z pověření místopředsedy ČKR pro oblast 

tvůrčích činností J. Málka sdělila, že se návrhem vypořádání zabývalo Předsednictvo ČKR se 

závěrem, že ČKR navržené vypořádání připomínek akceptuje. 

26. Study on Read & Publish Agreements – závěrečná zpráva. Brusel, 15.7.2020. Tajemníci 

národních Konferencí rektorů, které jsou řádnými kolektivními členy Evropské univerzitní 

asociace (EUA), byli generální tajemnicí EUA A. Crowfoot 15.7.2020 informováni o zveřejnění 

závěrečné zprávy k studii o čtení a zveřejňování dohod „Study on Read & Publish Agreements“. 

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

27. Návrh nových hodnotitelů NAÚ. Praha, 17.7.2020. Předseda ČKR P. Sklenička obdržel od 

předsedy Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství (NAÚ) I. Barančíka 17.7.2020 

návrh nových hodnotitelů NAÚ schválených na červencovém zasedání Rady NAÚ s žádostí 

o připomínky ČKR. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla seznam z pověření předsedy ČKR 

20.7.2020 všem členům ČKR, kteří se k němu mohli vyjádřit do 5.8.2020. K tomuto datu 

reagovalo 5 členů ČKR (UPa, TUL, PA ČR, VŠLG, VŠZ), všichni bez připomínek k návrhu. 

Z pověření předsedy ČKR sdělila tajemnice ČKR 6.8.2020 žadateli, že ČKR nemá k návrhu 

žádné připomínky. 

28. Scientific Council of the European Research Council. Brno, 23.7.2020. Tajemnice ČKR 

M. Fojtíková poskytla 23.7.2020 z pověření předsedy ČKR P. Skleničky všem členům ČKR 

informace týkající se výzvy Evropské univerzitní asociace (EUA) národním Konferencím 

rektorů, jež jsou řádnými kolektivními členy EUA, aby každá zaslala svůj návrh nejvýše 

jednoho kandidáta na členství ve Vědecké radě Evropské výzkumné rady (Scientific Council 
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of the European Research Council – ERC). Aktuálně je ČR v ERC Scientific Council 

zastoupena předsedou Učené společnosti ČR T. Jungwirthem, jemuž 31.12.2020 skončí druhé 

funkční období. Členové ČKR mohli zasílat své návrhy Kanceláři ČKR do 7.9.2020. Do tohoto 

data obdržela Kancelář ČKR jeden návrh (Z. Strakoš, UK), dodatečně, 8.9.2020, došly do 

Kanceláře ČKR další 2 návrhy (P. Plevka, MU, a J. Doležel, UP). Předsednictvo ČKR svým 

hlasováním rozhodlo o této nominaci ČKR: Z. Strakoš, profesor Katedry numerické matematiky 

MFF UK. Z pověření předsedy ČKR odeslala tajemnice ČKR 14.9.2020 uvedený návrh EUA. 

29.9.2020 obdržela tajemnice ČKR z EUA informaci, že kandidát ČKR nebude uplatněn jako 

kandidát EUA, spolu s doporučením zaslat nominaci ČKR přímo Evropské komisi. Týž den 

odeslala tajemnice ČKR z pověření předsedy ČKR nominaci ČKR předsedovi Identifikačního 

výboru Evropské výzkumné rady (ERC Identification Committee) C. H. Heldinovi. 

29. Členství v ČKR rektora Vysoké školy logistiky o.p.s. Praha, 24.7.2020. Předseda ČKR 

P. Sklenička zaslal dopis rektoru Vysoké školy logistiky o.p.s. V. Cempírkovi se sdělením, že se 

z rozhodnutí Předsednictva ČKR stává členem ČKR s účinností od 1.7.2020. Zpětnou platnost 

členství v ČKR, o níž bylo rozhodnuto, zdůvodnil předseda ČKR užitečností kontinuity členství 

rektora dané vysoké školy v ČKR. 

30. Novela zákona o svobodném přístupu k informacím. Praha, 6.8.2020. Předseda ČKR 

P. Sklenička byl upozorněn na skutečnost, že novelou zákona o svobodném přístupu  

k informacím, kterou připravilo Ministerstvo vnitra, se novelizuje i zákon o podpoře výzkumu 

č. 130/2002 Sb. Po konzultaci s místopředsedou ČKR pro oblast tvůrčích činností J. Málkem 

poskytl předseda ČKR prostřednictvím tajemnice ČKR M. Fojtíkové materiály k novele všem 

členům ČKR s žádostí o připomínky. Členové ČKR se mohli vyjádřit do 20.8.2020. Do tohoto 

data reagovalo celkem 5 členů ČKR, z toho 2 bez připomínek (MU, UO) a 3 s konkrétními 

připomínkami (UK, MENDELU, JU). Z pověření předsedy ČKR a na doporučení 

místopředsedy ČKR pro oblast tvůrčích činností odeslala tajemnice ČKR 24.8.2020 všechny 

připomínky náměstku ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství, vědu a 

výzkum P. Dolečkovi. 

31. Žádost o členství v ČKR nové rektorky Univerzity obrany. Brno, 6.8.2020. Rektorka 

Univerzity obrany Z. Kročová (jmenována s účinností od 1.8.2020) zaslala 6.8.2020 žádost 

o členství v ČKR.  

32. Členství v ČKR rektorky Univerzity obrany. Praha, 7.8.2020. Předseda ČKR P. Sklenička 

zaslal dopis rektorce Univerzity obrany Z. Kročové se sdělením, že se z rozhodnutí 

Předsednictva ČKR stává členkou ČKR s účinností od 1.8.2020. Zpětnou platnost členství 

v ČKR, o níž bylo rozhodnuto, zdůvodnil předseda ČKR užitečností kontinuity členství rektora 

dané vysoké školy v ČKR. 

33. Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví z 31.7.2020. Praha, 7.8.2020. Rektor Vysoké 

školy podnikání a práva, a.s. (VŠPP), A. Ključnikov informoval 7.8.2020 všechny členy ČKR 

o ochranném opatření Ministerstva zdravotnictví z 31.7.2020, v němž upozornil na ty části, 

které neumožňují zahraničním studentům získat pobytové oprávnění v případě, že cizinec žádá 

o pobytové oprávnění za účelem jiné vzdělávací aktivity (přípravný jazykový kurz pořádaný 

soukromou nebo státní vysokou školou). Rektor VŠPP požádal Předsednictvo ČKR o prověření 

dokumentu a o případnou aktivitu v této věci. 

34. Otevřený dopis studentů vysokých škol ministrům zdravotnictví a školství.  

Praha, 17.8.2020. Předseda ČKR P. Sklenička obdržel 17.8.2020 informaci o otevřeném dopisu 

studentů vysokých škol ministru zdravotnictví A. Vojtěchovi a ministru školství R. Plagovi, 

vyjadřujícím obavy z dalšího plošného uzavření univerzit v souvislosti s přetrvávajícím 

nebezpečím šíření onemocnění COVID-19. Dopis mj. výslovně požadoval, aby vláda 

významněji ve věci univerzit naslouchala ČKR. Předseda ČKR, který byl před zveřejněním 

dopisu požádán o souhlas se zmínkou týkající se ČKR, poděkoval autorům dopisu za iniciativu 
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a požádal je, aby ČKR nebyla v dopise výslovně zmiňována, neboť by to mohlo být v danou 

chvíli v rámci probíhajících jednání kontraproduktivní. 

35. Jednání o rozpočtu veřejných vysokých škol ČR pro rok 2021. Praha, 18.8.2020. Předseda 

ČKR P. Sklenička a předseda Rady vysokých škol (RVŠ) M. Pospíšil jednali 18.8.2020 

o rozpočtu veřejných vysokých škol ČR pro rok 2021 s předsedou Vlády ČR A. Babišem. 

Jednání se na pozvání předsedy Vlády ČR zúčastnili také místopředseda Vlády ČR K. Havlíček 

a ministr školství, mládeže a tělovýchovy R. Plaga. Obsahová příprava na jednání byla 

předsedou ČKR konzultována 13.8.2020 se všemi místopředsedy ČKR, společný podkladový 

materiál pro jednání předsedů ČKR a RVŠ odeslala tajemnice ČKR M. Fojtíková na Úřad 

Vlády ČR 17.8.2020. Předseda Vlády ČR doporučil předsedovi ČKR další jednání 

s místopředsedkyní Vlády ČR a ministryní financí A. Schillerovou. Tohoto jednání, které 

proběhne on-line formou 6.10.2020, se spolu s předsedou ČKR zúčastní místopředseda ČKR 

pro záležitosti ekonomické a sociální P. Štěpánek, předseda RVŠ M. Pospíšil a předseda 

Vysokoškolského odborového svazu P. Baierl. Z pověření předsedy ČKR zaslala 16.9.2020 

tajemnice ČKR na Ministerstvo financí podkladový materiál pro jednání. 

36. Prohlášení ČKR k situaci v Bělorusku. Praha, 18.8.2020. Česká konference rektorů vydala 

18.8.2020 prohlášení k situaci v Bělorusku tohoto znění: „Rektorky a rektoři vysokých škol 

České republiky, členové České konference rektorů, sledují s velkým znepokojením poslední 

události v Bělorusku, kde dochází k perzekuci běloruských občanů usilujících o svobodu a 

demokracii. Toto neblahé dění postihuje k naší velké lítosti i akademické pracovníky a studenty 

vysokých škol. Jako projev solidarity s běloruskými vysokými školami a jejich studenty se 

vysoké školy České republiky budou snažit navrhnout relevantní stipendijní programy pro tamní 

zájemce o studium v České republice. Konkrétní podoba a rozsah programů budou zveřejněny 

co nejdříve, v nejbližších týdnech. Musíme se spolu s ostatními státy, členy Evropské unie, 

zasadit o to, aby se Bělorusko neocitlo v situaci Československa roku 1968, ale aby se mohlo 

vydat cestou svobody, kterou jsme zažili až v roce 1989 a naštěstí zažíváme dosud.“ Prohlášení 

bylo péčí Kanceláře ČKR téhož dne poskytnuto sdělovacím prostředkům, všem obvyklým 

adresátům Usnesení ČKR a prezidentu Evropské univerzitní asociace M. Murphymu, který 

prohlášení využil pro další jednání v rámci EUA a zveřejnil je v elektronickém bulletinu, který 

pravidelně jako prezident EUA vydává.  

37. Joint Statement on the budgetary decisions of the European Council. Brusel, 18.8.2020. 

Tajemníci národních Konferencí rektorů, jež jsou řádnými kolektivními členy Evropské 

univerzitní asociace, obdrželi 4.8.2020 návrh prohlášení připravený národními Konferencemi 

rektorů Francie, Německa a Polska, v němž uvedené Konference rektorů vyjadřují svůj 

nesouhlas s rozhodnutím Evropské rady z 21.7.2020 o výši rozpočtu pro vysoké školství, 

výzkum a inovace. Zároveň žádají Evropský parlament o návrat k původnímu návrhu rozpočtu, 

nebo alespoň o navýšení podle návrhu Evropské komise z minulého roku. Kromě toho žádají 

zavedení nového ustanovení, které by určovalo přidělení nevyčerpaných prostředků 

z evropských programů programům Horizon Europe a Erasmus+. Po operativním 

korespondenčním projednání Předsednictvem ČKR reagovala tajemnice ČKR M. Fojtíková 

z pověření předsedy ČKR P. Skleničky 5.8.2020 zasláním souhlasného stanoviska ČKR, která 

tak jako jedna z prvních národních Konferencí rektorů připojila svůj podpis k tomuto 

prohlášení. 18.8.2020 obdrželi tajemníci národních Konferencí rektorů od generálního 

tajemníka Vlámské univerzitní rady (VLIR) K. Verlaeckt konečné znění prohlášení „Joint 

Statement of National Rectors' Conferences to the Members of the European Parliament on the 

budgetary decisions of the European Council of 21 July 2020“. Tajemnice ČKR poskytla 

prohlášení 21.8.2020 všem členům ČKR a zveřejnila je na sociálních sítích ČKR. 
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38. Novela zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací – jednání 

k vypořádání meziresortního připomínkového řízení. Praha, 19.8.2020. Předseda ČKR 

P. Sklenička obdržel 3.8.2020 pozvánku z Úřadu Vlády ČR na jednání k vypořádání 

meziresortního připomínkového řízení k návrhu 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, které se konalo na Ministerstvu dopravy 19.8.2020. 

Předseda ČKR se kvůli neodkladným pracovním povinnostem z účasti na jednání omluvil, 

jednání se za ČKR zúčastnil místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností J. Málek. 

Podklady pro jednání obdržel místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností z Úřadu Vlády 

ČR prostřednictvím Kanceláře ČKR 13.8.2020. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla 

podklady obratem pro informaci všem členům Předsednictva ČKR. 

39. 40. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR.  

Praha, 19.8.2020. 40. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR 

(VVVKMT) se konala 19.8.2020 v Praze v PS PČR ve stavu legislativní nouze s jediným 

programovým bodem: Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 

znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 972/. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla 

pozvánku na schůzi 18.8.2020 Předsednictvu ČKR. 

40. Jednání pracovní skupiny k problematice uplatňování DPH u vysokých škol.  

Praha, 20.8.2020. Členové pracovní skupiny k problematice uplatňování DPH u vysokých škol 

obdrželi od ředitele Odboru nepřímé a majetkové daně Ministerstva financí O. Fasory 27.7.2020 

pozvánku na jednání, které se uskutečnilo v Praze dne 20.8.2020 a na něž byli zváni zástupci 

vysokých škol, MŠMT, Komory daňových poradců a Generálního finančního ředitelství. 

Jednání se zúčastnil místopředseda ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální P. Štěpánek, 

který je členem uvedené pracovní skupiny za ČKR. 

41. Reakce ČKR na bod Manuálu MŠMT k zrušení soutěží celostátního charakteru pro školní 

rok 2020/2021. Praha, 20.8.2020. Rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze 

(VŠCHT) P. Matějka zaslal 20.8.2020 všem členům ČKR podnět k vyvolání jednání s MŠMT 

o bodu manuálu „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke 

Covid-19“, v němž se uvádí, že „soutěže celostátního charakteru pro školní rok 2020/2021 

nebudou MŠMT vyhlášeny“. Rektor VŠCHT vyjádřil přesvědčení, že je možné nastavit funkční 

režim soutěží/olympiád tak, aby byly splněny epidemiologické požadavky a zachovala se 

možnost soutěžní formy rozvoje mladých talentů, a to pod záštitou (s vyhlášením) MŠMT. 

Odkázal přitom na otevřený dopis části organizátorů soutěží ministru školství, mládeže a 

tělovýchovy R. Plagovi. Předseda ČKR P. Sklenička zaslal ministru školství, mládeže a 

tělovýchovy 24.8.2020 dopis s žádostí o setkání v uvedené věci. 24.9.2020 obdržel předseda 

ČKR odpověď ministra školství, mládeže a tělovýchovy se sdělením, že MŠMT vzniklou situaci 

intenzivně řeší, a že o formě soutěží a přehlídek ve školním roce 2020/2021 a o jejich podpoře 

bude rozhodnuto na konci září 2020 po plánovaném setkání s pořadateli a epidemiology. Pokud 

předseda ČKR na osobním setkání nadále trvá, sdělil ministr školství, mládeže a tělovýchovy, 

že jeho žádosti rád vyhoví. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla dopis z pověření předsedy 

ČKR pro informaci všem členům ČKR. 

42. Poslední rozloučení s emeritním rektorem Ladislavem Jirků. Jihlava, 21.8.2020.  

Dne 16.8.2020 zemřel emeritní rektor Vysoké školy polytechnické Jihlava (VŠPJ) L. Jirků. 

Předseda ČKR P. Sklenička zaslal 20.8.2020 kondolenční dopis rektoru VŠPJ V. Báčovi. 

Poslední rozloučení se konalo 21.8.2020 na Ústředním hřbitově v Jihlavě, při němž ČKR uctila 

památku zemřelého smuteční kyticí. Předseda ČKR obdržel 27.8.2020 dopis rektora VŠPJ  

s poděkováním za projevenou soustrast. 
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43. Mezinárodní evaluační panely. Brno, 26.8.2020. Rektorka MENDELU D. Nerudová oslovila 

26.8.2020 všechny členy ČKR s dotazem na možnost koordinace postupu vysokých škol ve věci 

Mezinárodních evaluačních panelů (MEP). Část členů ČKR se následně shodla na tom, že 

v aktuální situaci, kdy někteří členové MEP odmítají osobní účast na místě z důvodu zákazu 

cestování ze strany zaměstnavatele, je třeba vyvolat jednání s MŠMT o variantě, že MEP budou 

moci proběhnout, přinejmenším částečně, v režimu on-line. Místopředseda ČKR pro oblast 

tvůrčích činností J. Málek zaslal členům ČKR týž den zprávu, v níž doporučil smíšenou variantu 

(část členů MEP je přítomna, ostatní se připojí prostřednictvím videokonference) a sdělil, že se 

společně s předsedou ČKR P. Skleničkou v nejbližší době v dané věci spojí s MŠMT. Členům 

ČKR navíc doporučil využít standardních kontaktů tajemníků MEP. 28.8.2020 informoval 

místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností všechny členy ČKR, že MŠMT již připravuje 

možnost realizace „on-site visit“ zahraničních členů MEP distanční formou (například 

prostřednictvím videokonference), je však třeba odsouhlasení tohoto návrhu ze strany Rady pro 

výzkum, vývoj a inovace. Jakmile bude poté možné ze strany jednotlivých vysokých škol žádat 

o formální souhlas MŠMT s „on-site visit“ distanční formou, budou všichni členové ČKR 

informováni. 

44. Divadelní představení Kytice – pozvání generálního ředitele České televize.  

Praha, 30.8.2020. Předseda ČKR P. Sklenička obdržel 4.8.2020 od generálního ředitele České 

televize P. Dvořáka pozvánku na divadelní představení Kytice, které se uskutečnilo 30.8.2020 

v Národním divadle v Praze jako součást oslav narozenin ČT art. Předseda ČKR se kvůli jiným 

pracovním povinnostem nemohl představení zúčastnit a musel se omluvit. 

45. Žádost o členství v ČKR nového rektora Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r.o.  

Praha, 1.9.2020. M. Petříček, který se stal od 1.9.2020 novým rektorem Vysoké školy hotelové 

v Praze 8, spol. s r.o., zaslal týž den žádost o členství v ČKR. 

46. Série webinářů a on-line akcí EUA v novém akademickém roce. Brusel, 3.9.2020.  

Tajemnice ČKR M. Fojtíková obdržela 3.9.2020 pozvánku z Evropské univerzitní asociace 

(EUA) na sérii webinářů a on-line akcí v novém akademickém roce určenou nejen pro členy 

EUA. Tajemnice ČKR rozeslala pozvánku všem členům ČKR k jejich vlastnímu využití. 

47. Opatření Masarykovy univerzity a Mendelovy univerzity v Brně. Brno, 4.9.2020.  

Na přání rektora Masarykovy univerzity (MU) M. Bareše poskytla tajemnice ČKR M. Fojtíková 

všem členům ČKR pro případnou inspiraci odkaz na opatření MU – univerzitní semafor, jímž se 

od 2.9.2020 v souvislosti s nastalou epidemiologickou situací řídí provoz MU. Následně 

poskytla text obdobného opatření Mendelovy univerzity v Brně (MENDELU) všem členům 

ČKR rektorka MENDELU D. Nerudová. 

48. Seminář „Zdravotnické prostředky a notifikované osoby“. Praha, 8.9.2020. Tajemnice ČKR 

M. Fojtíková obdržela 26.8.2020 ze sekretariátu Výboru pro zdravotnictví PS PČR pozvánku na 

seminář „Zdravotnické prostředky a notifikované osoby“, který se uskutečnil v Praze v PS PČR 

8.9.2020. Tajemnice ČKR poskytla pozvánku obratem všem členům ČKR, kteří se mohli 

zúčastnit dle svého uvážení. 

49. Koordinační schůzka k problematice stipendií pro běloruské studenty a akademiky.  

Praha, 8.9.2020. Místopředseda ČKR pro vnější záležitosti J. Hančil kontaktoval 26.8.2020 

všechny členy ČKR s nabídkou koordinační schůzky se zástupci Ministerstva vnitra a 

Ministerstva zahraničních věcí, jež by byla určena rektorům vysokých škol, které připravují 

stipendijní programy pro běloruské studenty a programy pro běloruské akademiky a plánují je 

realizovat od zimního semestru akademického roku 2020/2021, a jejímž smyslem by bylo 

pomoci s organizací výjezdů běloruských občanů do ČR. 2.9.2020 informoval místopředseda 

ČKR pro vnější záležitosti všechny členy ČKR o termínu a místu schůzky, která se uskutečnila 

8.9.2020 v Praze na Ministerstvu vnitra. 
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50. Členství v ČKR rektora Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r.o. Praha, 8.9.2020. 

Předseda ČKR P. Sklenička zaslal dopis rektoru Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r.o., 

M. Petříčkovi se sdělením, že se z rozhodnutí Předsednictva ČKR stává členem ČKR s účinností 

od 1.9.2020. Zpětnou platnost členství v ČKR, o níž bylo rozhodnuto, zdůvodnil předseda ČKR 

užitečností kontinuity členství rektora dané vysoké školy v ČKR. 

51. Doporučení pro akademický rok 2020/2021 v souvislosti se současnou epidemiologickou 

situací. Praha, 8.9.2020. Náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké 

školství, vědu a výzkum P. Doleček zaslal všem rektorkám a rektorům veřejných a soukromých 

vysokých škol ČR dopis s informacemi a doporučeními pro akademický rok 2020/2021 

v souvislosti se současnou epidemiologickou situací se 2 přílohami: (1) Metodický pokyn NAÚ 

k využívání nástrojů distančního vzdělávání v prezenční a kombinované formě studia 

v akademickém roce 2020/2021, (2) Stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví – 

specifická opatření pro školy a školská zařízení (tzv. „semafor“ pro oblast školství). 

52. Národní průmyslový summit 2020. Praha, 9.9.2020. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla 

25.6.2020 všem členům ČKR pozvánku na akci nazvanou Národní průmyslový summit 2020, 

která se uskutečnila v Praze dne 9.9.2020. V programu vystoupili mj. rektoři V. Petráček, 

ČVUT, P. Štěpánek, VUT, V. Snášel, VŠB-TUO, a P. Sklenička, ČZU, jako předseda ČKR. 

53. 39. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR.  

Praha, 9.9.2020. 39. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu  

PS PČR se uskutečnila 9.9.2020 v Praze v PS PČR. Pozvánka, kterou Kancelář ČKR obdržela 

10.7.2020, byla tajemnicí ČKR M. Fojtíkovou poskytnuta Předsednictvu ČKR a již dříve 

potvrzeným zástupcům ČKR přizvaným k projednání bodu týkajícího se DPH (P. Sklenička, 

P. Štěpánek, M. Holeček, L. Janíček). 8.9.2020 obdržela Kancelář ČKR podkladový materiál 

z Ministerstva financí a obratem jej poskytla zástupcům ČKR na jednání. 

54. 9. elektronické projednávání Monitorovacího výboru Operačního programu Výzkum, 

vývoj a inovace. Praha, 9.9.2020. Členové Monitorovacího výboru Operačního programu 

Výzkum, vývoj a inovace (MV OP VVV), v němž ČKR zastupují Z. Kůs, emeritní rektor TUL, 

a J. Hála, prorektor pro rozvoj UK (náhradníkem členů za ČKR je V. Žítek, prorektor pro rozvoj 

MU), obdrželi 20.8.2020 oznámení o svolání 20. zasedání MV OP VVV, které se mělo 

uskutečnit 18.9.2020 v Praze. 27.8.2020 obdrželi členové MV OP VVV podkladové materiály 

pro zasedání. 9.9.2020 byli členové MV OP VVV informováni o nahrazení plánovaného 

zasedání v souvislosti s vývojem epidemiologické situace v Praze procedurou per rollam 

(9. elektronické projednávání MV OP VVV). 18.9.2020 byli členové MV OP VVV požádáni 

o elektronické hlasování o návrzích usnesení k předloženým dokumentům. Výsledek 

9. elektronického projednávání MV OP VVV obdrželi členové MV OP VVV 2.10.2020. 

55. Aktuální informace k akcím Rady vysokých škol. Praha, 11.9.2020. Tajemnice ČKR 

M. Fojtíková obdržela 11.9.2020 z Agentury Rady vysokých škol (RVŠ) sdělení, že 

(1) 8. zasedání Sněmu RVŠ, které se mělo uskutečnit v náhradním termínu 17.9.2020 a jehož se 

měl za ČKR zúčastnit předseda ČKR P. Sklenička, je vzhledem k aktuální epidemiologické 

situaci v Praze zrušeno, (2) nejbližší zasedání Předsednictva RVŠ, které je plánováno na 

15.10.2020, bude pro členy Sněmu, pokud to situace dovolí, přenášeno on-line, (3) oslavy 

30. výročí RVŠ, které byly plánovány na říjen 2020, se uskuteční až po úplném odeznění 

koronavirové krize. Tajemnice ČKR poskytla informace všem členům ČKR. 

56. Metodický pokyn NAÚ k využívání nástrojů distančního vzdělávání v prezenční a 

kombinované formě studia v akademickém roce 2020/2021. Brno, 14.9.2020. Tajemnice 

ČKR M. Fojtíková obdržela 14.9.2020 od předsedy Národního akreditačního úřadu pro vysoké 

školství (NAÚ) I. Barančíka k distribuci text nazvaný „Doplňující informace k metodickému 

pokynu NAÚ k využívání nástrojů distančního vzdělávání v prezenční a kombinované formě 

studia v akademickém roce 2020/2021“. Tajemnice ČKR poskytla zprávu obratem všem členům 



11 

 

ČKR. 16.9.2020 obdržel předseda ČKR P. Sklenička od předsedy NAÚ „Vyjádření NAÚ 

k informacím v médiích ve věci využívání distančního vzdělávání“ s přiloženým dopisem 

předsedy NAÚ předsedovi ČKR. Tajemnice ČKR poskytla zásilku z pověření předsedy ČKR 

všem členům ČKR se sdělením, že k této reakci došlo po rozhovoru předsedy ČKR s předsedou 

NAÚ, z pohledu předsedy ČKR však vyjádření původní metodický pokyn NAÚ nikam příliš 

neposunulo. 

57. Prohlášení ČKR a pěti dalších Konferencí rektorů k situaci na maďarské SZFE.  

Vídeň, 14.9.2020. Členové iniciativy Universities for Enlightenment (U4E; za ČKR 

místopředseda ČKR pro vnější záležitosti J. Hančil a tajemnice ČKR M. Fojtíková) obdrželi 

7.9.2020 z Rakouské konference rektorů (UNIKO) návrh na vytvoření společného prohlášení 

vyjadřujícího solidaritu studentům maďarské Univerzity divadelních a filmových umění 

(Színház- és Filmmüvészeti Egyetem; SZFE), kteří v Budapešti od předešlého týdne stávkují za 

institucionální autonomii univerzity. Tajemnice ČKR informovala navrhovatele týž den 

z pověření místopředsedy ČKR pro vnější záležitosti, že si ČKR přeje být zapojena do přípravy 

společného prohlášení. 9.9.2020 obdrželi členové U4E k posouzení první návrh prohlášení. 

Místopředseda ČKR pro vnější záležitosti se k návrhu se svojí připomínkou vyjádřil obratem. 

14.9.2020 obdrželi členové U4E konečné znění prohlášení „Urgent appeal of six European 

Rectors' Conferences to the Hungarian government“, vydaného Konferencemi rektorů České 

republiky (ČKR), Německa (HRK), Polska (KRASP), Slovinska (RKRS) a Rakouska (UNIKO 

a FHK). Péčí Kanceláře ČKR bylo prohlášení zveřejněno na sociálních sítích ČKR, poskytnuto 

pro informaci všem členům ČKR a obvyklým sdělovacím prostředkům. 

58. Členství v ČKR rektorky Vysoké školy PRIGO, z.ú. – hlasování Pléna ČKR.  

Praha, 22.9.2020. Z rozhodnutí, které přijalo Předsednictvo ČKR na svém 166. zasedání (Praha, 

Akademie múzických umění v Praze, 22.9.2020), bylo tajné hlasování odloženo na některé  

z příštích zasedání Pléna ČKR, jehož se prezenčně zúčastní minimálně 2/3 členů ČKR 

s hlasovacím právem, což je podmínka nutná pro platnost tajného hlasování. Účast na 

nejbližším 157. zasedání Pléna ČKR potvrdilo prezenčně pouze 19 členů ČKR (25 členů se 

zúčastní on-line a 2 se omluvili). V tomto duchu byla také 23.9.2020 informována rektorka 

Vysoké školy PRIGO, z.ú. 

59. Univerzitní osmy. Praha, 18.9.2020. 10. ročník veslařského závodu univerzitních posádek 

„Univerzitní osmy“ se uskutečnil v Praze na Vltavě dne 18.9.2020. Předseda ČKR P. Sklenička 

obdržel od organizátorů žádost o záštitu nad touto významnou sportovní událostí, kterou 

potvrdil dopisem odeslaným 28.8.2020. 

60. Prohlášení ČKR k odpovědnosti vysokých škol za kvalitu vzdělávání v době 

epidemiologické krize. Praha, 21.9.2020. Česká konference rektorů vydala 21.9.2020 

prohlášení k odpovědnosti vysokých škol za kvalitu vzdělávání v době epidemiologické krize, 

v němž apelovala na externí aktéry, aby neohrožovali autonomii vysokých škol 

nepředvídatelnými a nesynchronizovanými zásahy a důvěřovali vysokým školám, které si 

v průběhu první vlny epidemie i během přípravy na komplikace spojené s druhou vlnou 

vybudovaly systémy zajišťující odpovědný přístup k výuce, jejím různým formám a potřebám 

jednotlivých studijních programů a dokáží řídit rizika dle specifik studijních programů 

zapojením buď úplné distanční, anebo hybridní („blended“) výuky. Prohlášení bylo péčí 

Kanceláře ČKR poskytnuto sdělovacím prostředkům, zveřejněno na webu ČKR a na sociálních 

sítích ČKR (Facebook, Twitter). 

61. Stanovisko RVŠ k aktuálním opatřením na vysokých školách v souvislosti s vývojem 

nákazy COVID-19. Brno, 21.9.2020. Tajemnice ČKR M. Fojtíková dala všem členům ČKR 

k dispozici „Stanovisko Rady vysokých škol k aktuálním opatřením na vysokých školách 

v souvislosti s nepříznivým epidemiologickým vývojem nákazy COVID-19 vydané 21.9.2020“, 

které obdržela 21.9.2020 z Agentury RVŠ. 
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62. 166. zasedání Předsednictva ČKR. Praha, 22.9.2020. Zasedání se konalo v Praze péčí 

Akademie múzických umění v Praze hybridní formou (prezenčně se zúčastnili J. Hančil, 

J. Miller, J. Němcová a P. Sklenička; on-line se zúčastnili J. Málek, P. Štěpánek a M. Fojtíková) 

s tímto programem: (1) Informace předsedy a místopředsedů ČKR. (2) Příprava 157. zasedání 

Pléna ČKR (Praha, 2.10.2020). (3) Diskuse k aktuální epidemiologické situaci ve vztahu 

k vysokým školám. (4) Různé. 

63. Cena předsedkyně Grantové agentury ČR 2020. Praha, 23.9.2020. Slavnostní vyhlášení 

Ceny předsedkyně Grantové agentury ČR (GA ČR) 2020 se konalo 23.9.2020 v Praze. 1.7.2020 

byli předsedkyní GA ČR A. Valkárovou o termínu akce informováni všichni členové 

Předsednictva ČKR, oficiální pozvánku na slavnostní akci obdrželi členové Předsednictva ČKR 

31.7.2020. Předseda ČKR P. Sklenička se kvůli neodkladným pracovním záležitostem z akce 

omluvil, ČKR na akci zastupoval místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností J. Málek. 

64. 41. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR.  

Praha, 23.9.2020. 41. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR 

(VVVKMT) se konala 23.9.2020 v Praze v PS PČR. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla 

pozvánku na schůzi 14.9.2020 všem členům ČKR, kteří se mohli zúčastnit podle vlastního 

uvážení. 

65. Nominační výbor EUA pro volby nového Výkonného výboru EUA v roce 2021.  

Brusel, 23.9.2020. Generální tajemnice Evropské univerzitní asociace (EUA) A. Crowfoot 

informovala 23.9.2020 všechny členy Rady EUA a tajemníky národních Konferencí rektorů, 

které jsou řádnými kolektivními členy EUA, o návrhu EUA na 3 nové členy Nominačního 

výboru EUA (EUA Nominations Committee) pro volby nového Výkonného výboru EUA (EUA 

Board) v roce 2021 a požádala je o souhlas s návrhem. Z pověření předsedy ČKR P. Skleničky 

zaslala tajemnice ČKR M. Fojtíková generální tajemnici EUA týž den souhlasné stanovisko 

ČKR. 

66. Žádost o součinnost VŠ ČR při testování obyvatelstva ČR na covid-19 – dopis ministra 

zdravotnictví. Praha, 30.9.2020. Tajemnice ČKR M. Fojtíková obdržela 30.9.2020 

elektronickou poštou dopis ministra zdravotnictví R. Prymuly adresovaný předsedkyni 

Akademie věd ČR (AV ČR) E. Zažímalové, na vědomí předsedovi ČKR P. Skleničkovi a 

rektoru Univerzity Karlovy T. Zimovi, s žádostí o součinnost AV ČR a vysokých škol ČR 

při testování obyvatelstva ČR na onemocnění covid-19. Tajemnice ČKR poskytla dopis obratem 

oběma adresátům a celému Předsednictvu ČKR. 

67. Finanční ztráty vysokých škol v důsledku COVID-19. Brno, 30.9.2020. Tajemnice ČKR 

M. Fojtíková požádala z pověření předsedy ČKR P. Skleničky všechny členy ČKR o vyplnění 

dotazníku k finančním ztrátám vysokých škol v důsledku koronavirové krize, navrženého 

místopředsedou ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální P. Štěpánkem a schváleného 

Předsednictvem ČKR. Členové ČKR mohou zareagovat do 12.10.2020. 

68. Program SIGMA Technologické agentury ČR. Praha, 30.9.2020. Předseda ČKR P. Sklenička 

obdržel od předsedy Technologické agentury ČR (TA ČR) P. Konvalinky materiály o nově 

připravovaném programu SIGMA TA ČR jako podklad pro 157. zasedání Pléna ČKR (Praha, 

2.10.2020). Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla materiály z pověření předsedy ČKR obratem 

všem členům ČKR. 

69. Slavnostní zahájení akademického roku 2020/2021 vysokých škol ČR – ZRUŠENO.  

Praha, 1.10.2020. Hostitelská vysoká škola Česká zemědělská univerzita v Praze, rektor-hostitel 

P. Sklenička. Účast potvrdilo 42 členů ČKR a 40 emeritních rektorů. Slavnostní akce byla 

10.9.2020 z rozhodnutí předsedy ČKR P. Skleničky a na základě stanovisek členů ČKR 

vzhledem ke stávající epidemiologické situaci zrušena včetně všech doprovodných akcí toho 

dne (setkání Předsednictva ČKR s předsedou Vlády ČR, diskuse s ministrem školství, mládeže a 

tělovýchovy, společenský večer s emeritními rektory). Předseda ČKR podal návrh na zrušení 
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akce mj. proto, že již v danou chvíli bylo známo, že by se této akce nezúčastnil nikdo z členů 

Vlády ČR, neboť Vláda ČR přešla na režim on-line. 

70. Zasedání Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR. Praha, 1.10.2020. Zasedání se 

konalo v Praze péčí NEWTON College, a.s., s tímto programem: (1) Informace předsedkyně 

Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR. (2) Příprava na 157. zasedání Pléna ČKR, 

zejména na diskusi s náměstky ministra školství, mládeže a tělovýchovy a na diskusi 

s místopředsedou Vlády ČR a místopředsedou Rady pro výzkum, vývoj a inovace. (3) Diskuse 

k aktuálním opatřením soukromých vysokých škol v souvislosti s druhou vlnou epidemie 

SARS-CoV-2 v ČR. (4) Diskuse k přechodu soukromých vysokých škol na on-line výuku. 

(5) Diskuse s předsedou Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství o formách on-line 

výuky na soukromých vysokých školách ČR. (6) Různé. 

71. Sdělení Ministerstva financí k poskytování „technické pomoci“ na VŠ a akademických 

pracovištích. Praha, 1.10.2020. Předseda ČKR P. Sklenička a místopředseda ČKR pro vnější 

záležitosti J. Hančil obdrželi prostřednictvím ředitelky Odboru vysokých škol MŠMT 

K. Gondkové od ředitelky Odboru právního Finančního analytického úřadu Ministerstva financí 

(FAÚ MF) M. Hlavinové dopis týkající se problematiky mezinárodních sankcí uvalených OSN 

a EU na některé státy, kdy mezi zakázanou podporu patří i poskytování vzdělání na vysokých 

školách ve specifických studijních programech, mj. s tímto sdělením: prvotní posouzení, zda 

zvolený studijní obor nebo oblast výzkumu VŠ mohou souviset s technickou pomocí a 

s položkami, na něž se omezení vztahují, by mělo být vždy na VŠ a teprve následně, pokud VŠ 

není schopna věc sama posoudit (sporné a nejasné případy), obrátí se s písemnou žádostí na 

FAÚ MF. MF ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí a MŠMT plánuje pro zástupce 

vysokých škol uspořádat seminář, který se uskuteční prezenční formou, až to umožní hygienická 

opatření. Dopis byl dán obratem k dispozici všem členům ČKR. 

72. Zasedání tajemníků národních Konferencí rektorů (EUA Secretaries General Meeting). 

Brusel, 2.10.2020. Říjnové zasedání tajemníků národních Konferencí rektorů, které jsou 

řádnými kolektivními členy Evropské univerzitní asociace, se uskutečnilo on-line 2.10.2020 

v čase 10:00-13:00. Tajemnice ČKR M. Fojtíková se z důvodu časové kolize se 157. zasedáním 

Pléna ČKR musela z jednání omluvit. 

73. Zasedání Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR. Praha, 2.10.2020. 

Zasedání se konalo v Praze péčí České zemědělské univerzity v Praze s tímto programem: 

(1) Informace předsedy Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR. (2) Příprava 

na diskusi s náměstky ministra školství, mládeže a tělovýchovy o aktuálních problémech 

vysokých škol ČR. (3) Příprava na diskusi s místopředsedou Vlády ČR a místopředsedou Rady 

pro výzkum, vývoj a inovace o základním a aplikovaném výzkumu na vysokých školách ČR. 

(4) Příprava na diskusi s předsedou Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství  

o on-line formách výuky na vysokých školách ČR. (5) Diskuse k aktuálním opatřením 

veřejných a státních vysokých škol v souvislosti s druhou vlnou epidemie SARS-CoV-2 v ČR. 

(6) Různé. 

74. 157. zasedání Pléna ČKR. Praha, 2.10.2020. Zasedání se konalo v Praze péčí České 

zemědělské univerzity v Praze s tímto programem: (1) Zasedání Komory rektorů veřejných a 

státních vysokých škol ČKR. (2) Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR; zprávy 

předsedů Komor ČKR. (3) Informace o České zemědělské univerzitě v Praze. (4) Diskuse 

s náměstky ministra školství, mládeže a tělovýchovy o aktuálních problémech vysokých škol 

ČR. (5) Diskuse s místopředsedou Vlády ČR a místopředsedou Rady pro výzkum, vývoj a 

inovace o základním a aplikovaném výzkumu na vysokých školách ČR. (6) Diskuse s předsedou 

Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství o on-line formách výuky na vysokých 

školách ČR. (7) Různé. (8) Usnesení 157. Pléna ČKR. (9) Tisková konference. 
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Plánované akce: 

 

75. Zasedání Rady Evropské univerzitní asociace (EUA Council). Brusel, 30.10.2020. Říjnové 

zasedání Rady Evropské univerzitní asociace (EUA Council) se uskuteční on-line 30.10.2020 

v čase 9:00-13:00. 

76. German-Czech-Polish Science Platform. Drážďany, 2.-3.11.2020. Tajemnice ČKR 

M. Fojtíková obdržela od generální ředitelky pro evropskou a mezinárodní spolupráci ve 

vzdělávání a výzkumu Ministerstva školství a výzkumu SRN S. Burger předběžnou pozvánku 

na akci nazvanou „German-Czech-Polish Science Platform: Challenges through the structural 

change – on the way to a joint research area“, která se koná ve dnech 2.-3.11.2020 

v Drážďanech. Hlavní témata konference: (1) Structural change on regional and European level. 

(2) Innovation through digitization of the economy. (3) Perspectives of the climate change: 

Sustainability through new concepts for the use of coal. (4) The future of the European Research 

Area: Widening Participation – Synergies between structural funds and Horizon Europe. (5) A 

resilient Europe as a solid basis for the future. Po vyjasnění, komu dalšímu je pozvánka určena, 

ji tajemnice ČKR poskytla všem členům ČKR, kteří se akce mohou zúčastnit podle vlastního 

uvážení. 

77. 158. zasedání Pléna ČKR. Praha, 3.12.2020. Hostitelská vysoká škola Vysoká škola 

uměleckoprůmyslová v Praze, rektor-hostitel J. Vybíral. 

 

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 rovněž. 

 

V Brně dne 2. října 2020 

 

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

Schválil: P. Sklenička, předseda ČKR 

 


