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158. ZASEDÁNÍ PLÉNA ČESKÉ KONFERENCE REKTORŮ 

Praha, 3.12.2020  

ZRUŠENO Z DŮVODU KORONAVIROVÉ KRIZE 

___________________________________________________________________________ 

 

Zpráva předsedy České konference rektorů 
 

01. 157. zasedání Pléna ČKR. Praha, 2.10.2020. Hostitelská vysoká škola Česká zemědělská 

univerzita v Praze; rektor-hostitel P. Sklenička. Zasedání se uskutečnilo hybridní formou 

(prezenčně + on-line). 

02. 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. 

03. Jednání s ministryní financí o rozpočtu veřejných vysokých škol ČR pro rok 2021.  

Praha, 6.10.2020. Předseda ČKR P. Sklenička a místopředseda ČKR pro záležitosti ekonomické 

a sociální P. Štěpánek jednali 6.10.2020 on-line s ministryní financí A. Schillerovou o rozpočtu 

veřejných vysokých škol ČR pro rok 2021. Jednání se za oblast vysokých škol zúčastnili rovněž 

předseda Rady vysokých škol M. Pospíšil a předseda Vysokoškolského odborového svazu 

P. Baierl. 

04. 23. ročník Ceny Wernera von Siemense. Praha, 6.10.2020. Tajemnice ČKR M. Fojtíková 

obdržela 6.10.2020 výzvu k přihláškám do 23. ročníku Ceny Wernera von Siemense pro 

studenty, pedagogy a vědce technických a přírodovědných oborů v České republice, kterou 

obratem poskytla všem členům ČKR k jejich vlastnímu využití. Uzávěrka přihlášek byla 

30.11.2020. 

05. 42. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR  – 

ZRUŠENA. Praha, 7.10.2020. 42. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a 

tělovýchovu PS PČR (VVVKMT) se měla uskutečnit 7.10.2020 v Praze v PS PČR (z důvodu 

omezení vstupu do PS PČR se schůze mohli zúčastnit pouze zvaní hosté) s jediným 

programovým bodem: Kontrola naplňování doprovodného usnesení č. 1209 přijatého dne 

8. července 2020 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním 

rozpočtu ČR na rok 2020, ve znění pozdějších předpisů, během projednávání sněmovního tisku 

889. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla pozvánku na schůzi 5.10.2020 pro informaci 

Předsednictvu ČKR. 6.10.2020 byla schůze zrušena. 

06. EUA Statement on the European Education Area Communication. Brusel, 7.10.2020. 

Členové Rady Evropské univerzitní asociace (EUA) a tajemníci národních Konferencí rektorů, 

které jsou řádnými kolektivními členy EUA, obdrželi 7.10.2020 návrh prohlášení EUA 

k dokumentu „Communication on Achieving the European Education Area by 2025“ vydanému 

Evropskou komisí s žádostí o připomínky či náměty na doplnění. Tajemnice ČKR M. Fojtíková 

poskytla zásilku týž den Předsednictvu ČKR, jehož členové mohli zaslat svou reakci Kanceláři 

ČKR do 15.10.2020. Ze strany Předsednictva ČKR zůstalo prohlášení bez připomínek. 

07. Reakce ministra školství, mládeže a tělovýchovy na Usnesení 157. zasedání Pléna ČKR. 

Praha, 8.10.2020. Předseda ČKR P. Sklenička obdržel 8.10.2020 elektronickou poštou reakci 

ministra školství, mládeže a tělovýchovy R. Plagy na Usnesení 157. zasedání ČKR, které se 

skutečnilo 2.10.2020 v Praze hybridní formou, zejména na body 2 a 3 usnesení. Ministr přislíbil 

pokračování prorůstového trendu rozpočtu vysokého školství pro roky 2021 a 2022. Pokud jde  

https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/eea-communication-sept2020_en.pdf
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o dopady pandemické situace, zdůraznil nezbytnost tvorby rezervních prostředků skrze 

vysokými školami zřizované fondy, a v případě dlouhodobějších dopadů pandemické situace na 

rozpočty vysokých škol přislíbil usilovat o získání dalších, dopadům adekvátních prostředků ze 

státního rozpočtu. Rovněž ubezpečil, že vzdělávání a výzkum jsou pro MŠMT prioritou  

i z hlediska evropských zdrojů. Z pověření předsedy ČKR zaslala tajemnice ČKR M. Fojtíková 

dopis pro informaci všem členům ČKR. 

08. Studijní programy zaměřené na diplomacii. Brno, 8.10.2020. Z pověření předsedy ČKR 

P. Skleničky požádala tajemnice ČKR M. Fojtíková všechny členy Komory rektorů veřejných a 

státních vysokých škol ČKR (Komora A ČKR), aby ti, na jejichž vysoké škole je akreditován 

studijní program zaměřený na diplomacii, poskytli Kanceláři ČKR do 12.10.2020 údaje 

o daném studijním programu včetně kontaktní osoby. Předsedu ČKR požádal o tyto informace 

ministr zahraničních věcí T. Petříček; jde o předběžný monitoring oborů, kam bude Ministerstvo 

zahraničních věcí směrovat své nabídky studentům na diplomatické stáže nebo na nejrůznější 

mise. 13.10.2020 zaslala tajemnice ČKR předsedovi ČKR požadované údaje, které Kanceláři 

ČKR poskytlo 6 rektorů, členů Komory A ČKR (UK, UP, MU, VŠE, UHK, ZČU). 

09. Universities for Enlightenment – nový slogan. Bonn, 9.10.2020. Členové iniciativy 

Universities for Enlightenment (za ČKR J. Hančil, místopředseda ČKR pro vnější záležitosti, a 

M. Fojtíková, tajemnice ČKR) obdrželi 9.10.2020 z Německé konference rektorů (HRK) výzvu 

k hlasování o novém sloganu iniciativy. Tajemnice ČKR hlasovala za ČKR z pověření 

místopředsedy ČKR pro vnější záležitosti 20.11.2020. 2.12.2020 obdrželi členové iniciativy 

výsledek hlasování. 

10. EUA Research Policy Working Group Meeting. Brusel, 12.10.2020. Ředitel Oddělení pro 

výzkum a inovace Sekretariátu Evropské univerzitní asociace (EUA) S. Berghmans zaslal 

2.10.2020 informace o zasedání pracovní skupiny EUA „Research Policy“, které proběhlo 

12.10.2020 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. 

11. Usnesení Vlády ČR ze dne 12. října 2020. Praha, 13.10.2020. Rektor Vysoké školy chemicko-

-technologické v Praze P. Matějka a rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze H. Machková 

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

P. Dolečkovi dotazy reagující na nová opatření Vlády ČR směrem k vysokým školám, vydaná 

12.10.2020 a platná od 14.10.2020, spolu s žádostí o zaslání oficiálního znění vládního 

usnesení. Usnesení bylo týž den poskytnuto všem členům ČKR. Dotazy se týkaly zejména 

provozu vysokoškolských kolejí – k tomu náměstek Doleček sdělil, že otázky související 

s uzavíráním kolejí jsou konzultovány s Ministerstvem zdravotnictví a MŠMT bude v  této věci 

dále informovat. Předseda ČKR P. Sklenička doporučil ještě týž den všem členům ČKR další, 

pokud možno jednotný postup, na němž se shodlo Předsednictvo ČKR: (1) Požádat všechny 

studenty, kteří mohou, aby odjeli domů (s výjimkou těch, kteří nemají na území ČR jiné 

bydliště). (2) Na kolejích ponechat navíc i ty studenty, kteří mají závažné důvody (karanténa 

u nich či u jejich rodiny, práce při zabezpečení chodu vysoké školy během nouzového stavu; 

k úvaze každého z rektorů je, zda i dobrovolnictví, které se bohužel nepodařilo prosadit jako 

oficiální výjimku). 

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

Brusel, 13.10.2020. 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 



3 

 

ČKR. 13.10.2020 generální tajemnice EUA zaslala informaci o odsouhlaseném složení 

Nominačního výboru EUA: M. Murphy, Irsko, F. Mora, Španělsko, N. Demircan-Çakar, 

Turecko, W. Banyś, Polsko, P. Fredman, Švédsko. 

13. Nominace na prezidenta Vědecké rady Evropské výzkumné rady (ERC Scientific 

Council). Brusel, 13.10.2020. Generální tajemnice Evropské univerzitní asociace (EUA) 

A. Crowfoot zaslala informaci všem členům Rady EUA a tajemníkům národních Konferencí 

rektorů, které jsou řádnými kolektivními členy EUA, o možnosti nominace dvou kandidátů za 

každou Konferenci rektorů na prezidenta Vědecké rady Evropské výzkumné rady (Scientific 

Council of the European Research Council). Z pověření předsedy ČKR P. Skleničky odeslala 

tajemnice ČKR M. Fojtíková 16.10.2020 informaci všem členům ČKR, kteří se svými 

nominacemi mohli reagovat do 29.10.2020. Následující den poskytla tajemnice ČKR 

předsedovi ČKR jediný došlý návrh, který podal rektor MU M. Bareš: J. Jiřičný, emeritní 

profesor Eidgenössische Technische Hochschule Zürich a University of Zurich. Z pověření 

předsedy ČKR odeslala tajemnice ČKR 2.11.2020 tento návrh EUA. Příjem nominace ČKR byl 

generální tajemnicí EUA obratem potvrzen. 20.11.2020 obdržela tajemnice ČKR z EUA zprávu, 

že kandidát ČKR nebude uplatněn jako nominant EUA, spolu s doporučením zaslat nominaci 

ČKR přímo Evropské komisi. Tajemnice ČKR zaslala nominaci 24.11.2020 z pověření 

předsedy ČKR a se svolením navrhovatele, rektora MU, předsedkyni výběrové komise na místo 

nového prezidenta Vědecké rady Evropské výzkumné rady H. Nowotny. 

14. Otevřený dopis ve věci přístupu k doktorandům v nouzovém stavu. Praha, 14.10.2020. 

Na oficiální elektronickou adresu ČKR došel 14.10.2020 otevřený dopis ve věci přístupu 

k doktorandům v nouzovém stavu, zaslaný předsedkyní České asociace doktorandek a 

doktorandů, z. s., Š. Lojdovou. Studující doktorských studijních programů v něm apelují, aby 

k nim z hlediska vědecké činnosti a zajištění výuky dalších studentů bylo v nouzovém stavu 

přistupováno stejně jako k akademickým pracovníkům, tj. že se bude na jejich přítomnost na 

pracovišti nahlížet tak, jako by šlo o zaměstnance, přestože mají formálně status studentů. 

Tajemnice ČKR M. Fojtíková dala dopis obratem k dispozici Předsednictvu ČKR. 

15. 20. zasedání Předsednictva Rady vysokých škol. 15.10.2020, on-line. 20. zasedání 

Předsednictva RVŠ se uskutečnilo 15.10.2020 distanční formou. Předseda ČKR P. Sklenička 

obdržel pozvánku na on-line jednání 14.10.2020, a musel ji nechat z časových důvodů bez 

odezvy. 

16. „Prváci v pandemii“ – webinář Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.  

15.10.2020, on-line. Kancelář ČKR obdržela 12.10.2020 pozvánku na webinář MŠMT nazvaný 

„Prváci v pandemii: co udělat pro sociální a akademickou integraci studujících v prvních 

ročnících“, který proběhl 15.10.2020. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla pozvánku všem 

členům ČKR k jejich případnému využití. 

17. Finanční ztráty vysokých škol v důsledku COVID-19. Brno, 16.10.2020. Na výzvu předsedy 

ČKR P. Skleničky vyplnit dotazník navržený místopředsedou ČKR pro záležitosti ekonomické a 

sociální P. Štěpánkem k finančním ztrátám vysokých škol v důsledku koronavirové krize 

zareagovalo do 16.10.2020 celkem 39 z 46 rektorů, členů ČKR. Tajemnice ČKR M. Fojtíková 

poskytla tabulku se ztrátami vyčíslenými v mil. Kč (celkem za 39 VŠ ČR cca 1, 26 mld. Kč) 

předsedovi ČKR. 

18. EUA Public Funding Observatory 2020/2021. Brno, 19.10.2020. Tajemnice ČKR 

M. Fojtíková obdržela 19.10.2020 návrh první části zprávy Evropské univerzitní asociace 

týkající se veřejného financování vysokých škol „EUA Public Funding Observatory 2020/2021 

Part 1 – Financial and economic impact of the Covid-19 crisis on universities in Europe“ 

zpracovaný na základě on-line dotazníku, který ČKR vyplnila v červnu 2020, s žádostí 

o připomínky. Tajemnice ČKR zaslala návrh místopředsedovi ČKR pro záležitosti ekonomické 
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a sociální P. Štěpánkovi (kopii celému Předsednictvu ČKR) s prosbou o vyjádření. Z pověření 

místopředsedy ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální sdělila tajemnice ČKR 21.10.2020 

žadatelům, že všechny obsažené údaje týkající se ČKR jsou správné. 23.11.2020 obdržela 

tajemnice ČKR z EUA žádost o vyplnění standardního dotazníku „Public Funding Observatory 

2020/2021“. Vyplnění dotazníku, který je třeba EUA odeslat nejpozději 8.12.2020, přislíbil 

místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností J. Málek ve spolupráci s náměstkem ministra 

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

19. Tisková zpráva ČKR k uctění státního svátku 28. října 2020. Praha, 19.10.2020.  

Česká konference rektorů vydala 19.10.2020 tiskovou zprávu ČKR k uctění státního svátku  

28. října 2020, která byla poskytnuta všem sdělovacím prostředkům a byla zveřejněna na webu 

ČKR a na sociálních sítích ČKR (Facebook, Twitter). Členky a členové ČKR se rozhodli uctít 

28. října 2020 den vzniku Československa individuálně, většinou položením kytice k  soše 

prvního prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka ve městě, v němž sídlí jejich vysoká škola. 

20. 43. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR.  

Praha, 20.10.2020. 43. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS 

PČR (VVVKMT) se uskutečnila 20.10.2020 v Praze v PS PČR (z důvodu omezení vstupu do 

PS PČR se schůze mohli zúčastnit pouze zvaní hosté) s jediným programovým bodem: Vládní 

návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění 

dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí 

(sněmovní tisk 1053). Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla pozvánku na schůzi 14.10.2020 

pro informaci Předsednictvu ČKR. 

21. Žádost o změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR.  

Praha, 20.10.2020. Předseda ČKR P. Sklenička zaslal 20.10.2020 náměstku ministra školství, 

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

o změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu České republiky na rok 2020 na 

dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace RVO/2020 těm vysokým školám, které 

byly v roce 2020 pověřeny organizačním zabezpečením realizace hodnocení výzkumné 

organizace v segmentu vysokých škol: v části dotace na úhradu nákladů souvisejících 

s organizačním zabezpečením hodnocení výzkumných organizací požádal předseda ČKR 

o změnu termínů užití a vyúčtování této části dotace na shodné termíny jako u základní 

stabilizační a motivační části podpory na DKRVO, tj. s čerpáním prostředků do 31.12.2020, 

vratkou do 15.2.2021 a vyúčtováním do 28.2.2021. Místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích 

činností J. Málek tlumočil 4.11.2020 v reakci na dotaz rektora Metropolitní univerzity Praha, 

o.p.s., M. Klímy všem členům ČKR sdělení náměstka Dolečka, podle nějž vyjde MŠMT 

vysokým školám, kterých se problém týká, vstříc, a to vystavením dodatků k příslušným 

dotačním rozhodnutím s posunem termínu do 31.12.2020, které se již připravují a které budou 

včas rozeslány. 

22. Platforma pro přípravu implementace iniciativy European Open Science Cloud v ČR. 

Praha, 21.10.2020. Předseda ČKR P. Sklenička obdržel od náměstka ministra školství, mládeže 

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

zástupce ČKR do pracovní platformy pro přípravu implementace iniciativy European Open 

Science Cloud v ČR. Předseda ČKR požádal prostřednictvím tajemnice ČKR M. Fojtíkové 

21.10.2020 všechny členy ČKR o zaslání návrhů do 26.10.2020. Do tohoto data zareagovalo 

5 členů ČKR, z toho 3 bez návrhu (VUT, TUL, UTB) a 2 s konkrétním návrhem (MU, ZČU). 

Navrženi byli tito kandidáti: L. Matyska, MU, J. Švec, ZČU. Na základě rozhodnutí 

Předsednictva ČKR odeslala tajemnice ČKR elektronickou poštou náměstku Dolečkovi dopis 
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předsedy ČKR, kterým ČKR nominuje L. Matysku, MU, jako svého zástupce do uvedené 

platformy. Žadatel příjem nominace obratem potvrdil. 

23. Informace o přijatých krizových opatřeních Vlády ČR. Praha, 21.10.2020. Předseda ČKR 

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

vědu a výzkum P. Dolečka 21.10.2020 informaci o nových krizových opatřeních Vlády ČR. Pro 

oblast vysokého školství nebyla žádná nová krizová opatření přijata a v platnosti tak zůstalo 

v plném rozsahu Usnesení Vlády ČR ze dne 12.10.2020. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla 

zprávu z pověření předsedy ČKR obratem všem členům ČKR. 

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

Litomyšl, 21.-22.10.2020. Předseda ČKR P. Sklenička obdržel 8.10.2020 od předsedy 

Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství (NAÚ) I. Barančíka pozvánku na výjezdní 

zasedání Rady NAÚ, které se mělo uskutečnit ve dnech 21.-22.10.2020 v Litomyšli. 13.10.2020 

byl předseda ČKR informován o zrušení zasedání s ohledem na aktuální epidemickou situaci. 

25. Garanční rada Národní galerie v Praze. Praha, 22.10.2020. Předseda ČKR P. Sklenička 

obdržel 22.10.2020 ze Samostatného oddělení muzeí Ministerstva kultury žádost o nominaci 

jednoho člena do Garanční rady Národní galerie v Praze (NGP), nového poradního orgánu 

ministra kultury a generální ředitelky NGP. Z pověření předsedy ČKR vyzvala tajemnice ČKR 

M. Fojtíková týž den rektory uměleckých vysokých škol ČR, kteří jsou členy ČKR, k  zaslání 

společného návrhu, na němž se dohodnou, Kanceláři ČKR do 26.10.2020. Oslovení společně 

navrhli na člena Garanční rady NGP T. Vaňka, rektora AVU. Z pověření předsedy ČKR 

odeslala tajemnice ČKR 23.10.2020 nominaci ČKR žadateli. 

26. Člen Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství. Praha, 22.10.2020. 

Předseda ČKR P. Sklenička obdržel 22.10.2020 dopis ministra školství, mládeže a tělovýchovy 

R. Plagy s žádostí o nominaci ČKR na člena Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké 

školství po zesnulém I. Netukovi, který byl pověřeným zpravodajem pro oblasti vzdělávání 

Fyzika, Matematika a Vědy o Zemi. Z pověření předsedy ČKR požádala tajemnice ČKR 

M. Fojtíková týž den všechny členy ČKR o zasílání návrhů do 2.11.2020. V uvedeném termínu 

zareagovalo celkem 10 členů ČKR (UK, VFU, MU, AMU, UPa, VŠCHT, VŠE, SU, ZČU, 

VŠPJ), kteří zaslali 2 návrhy: V. Beneš, UK, Z. Došlá, MU. Z pověření předsedy ČKR požádala 

tajemnice ČKR 3.11.2020 všechny členy ČKR – zvlášť členy Komory rektorů veřejných a 

státních vysokých škol ČKR (Komora A ČKR) a členy Komory rektorů soukromých vysokých 

škol ČKR (Komora B ČKR) kvůli nutnosti přepočtu hlasů členů Komory B ČKR na kuriální 

hlasy – o hlasování výběrem z uvedených kandidátů prostřednictvím webového formuláře do 

6.11.2020, 16:00. Po skončení hlasování informovala tajemnice ČKR všechny členy ČKR 

o jeho výsledku: V. Beneš – 21 hlasů, Z. Došlá – 15 hlasů. Z pověření předsedy ČKR odeslala 

tajemnice ČKR nominaci ČKR, V. Beneš, UK, 9.11.2020 žadateli.  

27. Aplikace zákona č. 188/2020 Sb. Praha, 23.10.2020. Předseda ČKR P. Sklenička obdržel 

23.10.2020 dopis náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství, vědu 

a výzkum P. Dolečka a náměstkyně pro řízení sekce legislativy a mezinárodních vztahů 

D. Prudíkové týkající se aktuální interpretace a aplikace zákona č. 188/2020 Sb., o zvláštních 

pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby 

studia pro účely dalších zákonů. Z pověření předsedy ČKR poskytla tajemnice ČKR 

M. Fojtíková dopis všem členům ČKR. 

28. Zrušení 158. zasedání Pléna ČKR (Praha, 3.12.2020). Praha, 26.10.2020. Z rozhodnutí 

Předsednictva ČKR bylo 158. zasedání Pléna ČKR, které se mělo konat ve čtvrtek dne 

3. prosince 2020 v Praze za hostitelství Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, z důvodu 

stávající epidemické situace bez náhrady zrušeno. 
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29. 2020-2021 EUA Open Science Survey. Brusel, 26.10.2020. Generální tajemnice Evropské 

univerzitní asociace (EUA) A. Crowfoot zaslala 26.10.2020 tajemnici ČKR M. Fojtíkové 

prosbu o vyplnění dotazníku „2020-2021 EUA Open Science“. Dotazník byl určen především 

vysokých školám, které jsou řádnými individuálními členy EUA. Tajemnice ČKR poskytla 

27.10.2020 informace s prosbou o vyplnění dotazníku do 11.12.2020 všem členům ČKR, 

zejména 20 členům ČKR, rektorům veřejných vysokých škol, které jsou řádnými individuálními 

členy EUA. 

30. Návrh nových hodnotitelů NAÚ. Praha, 29.10.2020. Předseda ČKR P. Sklenička obdržel 

29.10.2020 od předsedy Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství (NAÚ) I. Barančíka 

návrh nových hodnotitelů NAÚ, schválených na říjnovém zasedání Rady NAÚ, s žádostí 

o vyjádření ČKR. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla seznam z pověření předsedy ČKR týž 

den všem členům ČKR, kteří mohli zaslat své připomínky do 5.11.2020. Reagovalo celkem 

14 členů ČKR, z toho 13 (MU, MENDELU, ČZU, TUL, JU, ZČU, UTB, PA ČR, UO, AMBIS, 

VŠH, VŠLG, VŠZ) bez připomínek a 1 (VUT) s konkrétní připomínkou k jednomu 

navrhovanému kandidátovi. Tajemnice ČKR poskytla 6.11.2020 všechny reakce předsedovi 

ČKR. 9.11.2020 zaslal předseda ČKR předsedovi NAÚ dopis se sdělením, že ČKR nemá 

k návrhům na zařazení do Seznamu hodnotitelů většinově námitky a vyjadřuje s nimi svůj 

souhlas, a s uvedením nesouhlasného stanoviska jednoho z členů ČKR se zařazením jednoho 

z navrhovaných hodnotitelů pro jednu oblast vzdělávání včetně odůvodnění. 

31. Zasedání Rady Evropské univerzitní asociace (EUA Council). 30.10.2020, on-line. Říjnové 

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

v době 9:00-13:00. Předseda ČKR P. Sklenička se nemohl zasedání zúčastnit a musel se 

omluvit. Zastupováním ČKR pověřil předseda ČKR H. Machkovou, rektorku Vysoké školy 

ekonomické v Praze, členku Výkonného výboru EUA (EUA Board). Zasedání se za ČKR 

zúčastnila rovněž tajemnice ČKR M. Fojtíková. Péčí Kanceláře ČKR byla pořízena 

fotodokumentace akce, dosažitelná na webu ČKR na stránce Fotogalerie na této internetové 

adrese: http://crc.muni.cz/udalosti/fotogalerie/1785-zasedani-rady-eua. O fotodokumentaci byli 

informováni prezident EUA M. Murphy, generální tajemnice EUA A. Crowfoot a tajemníci 

národních Konferencí rektorů. Prezident EUA a další zúčastnění tento počin, který v budoucnu 

poslouží jako dokument doby, ocenili. 

32. Europe’s universities 2030 – EUA’s vision for the Future. Brno, 2.11.2020. Z pověření 

předsedy ČKR P. Skleničky, který je členem Rady EUA (EUA Council) za ČKR, poskytla 

tajemnice ČKR M. Fojtíková 2.11.2020 všem členům ČKR návrh materiálu EUA „Europe’s 

universities 2030 – EUA’s vision for the Future“, který obdrželi k vyjádření členové Rady EUA. 

Členové ČKR mohli zaslat své připomínky do 11.11.2020. Zareagovali celkem 4 členové ČKR, 

z toho 2 bez připomínek (MU, ZČU) a 2 s konkrétními připomínkami na obohacení textu  

(VŠB-TUO, UPa). Konečnou podobu návrhu ČKR na obohacení textu, která vzešla 

z konzultace tajemnice ČKR s místopředsedou ČKR pro oblast tvůrčích činností J. Málkem, 

zaslala tajemnice ČKR 13.11.2020 z pověření předsedy ČKR generální tajemnici EUA  

A. Crowfoot. Generální tajemnice EUA potvrdila s poděkováním příjem této zásilky obratem. 

33. Novela zákona o vysokých školách. Brno, 2.11.2020. Z pověření předsedy ČKR P. Skleničky 

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

školách, který předseda ČKR obdržel od náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro 

vysoké školství, vědu a výzkum P. Dolečka s žádostí o vyjádření nejpozději 4.11.2020. Členové 

ČKR mohli své připomínky zaslat do 3.11.2020, 16:00. V uvedeném termínu zareagovalo 

celkem 18 členů ČKR, z toho 2 bez připomínek (VŠLG, VŠZ) a 16 s konkrétními připomínkami 

(UK, UP, VŠB-TUO, VUT, VFU, MU, MENDELU, AMU, TUL, VŠE, JU, SU, ZČU, UTB, 

VŠH, ŠAVŠ). Tajemnice ČKR poskytla všechny došlé připomínky ještě týž den předsedovi 

http://crc.muni.cz/udalosti/fotogalerie/1785-zasedani-rady-eua
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ČKR a pro informaci všem členům ČKR. Se zpožděním, 4.11.2020, zareagoval s alternativním 

návrhem znění zákona rektor JAMU. Tajemnice ČKR dala i tuto zásilku k dispozici 

Předsednictvu ČKR. Z pověření předsedy ČKR odeslala tajemnice ČKR týž den všechny 

připomínky, včetně připomínky ČZU, doplněné předsedou ČKR, rektorem ČZU, a 

samostatného alternativního návrhu JAMU, náměstku Dolečkovi. 9.11.2020 obdržel předseda 

ČKR od náměstka Dolečka zprávu o schválení návrhu novely zákona o vysokých školách 

Legislativní radou Vlády a Vládou ČR. Z pověření předsedy ČKR poskytla tajemnice ČKR 

informace týž den všem členům ČKR. 10.11.2020 zaslala tajemnice ČKR z pověření předsedy 

ČKR náměstku Dolečkovi komentář ČKR ke schválené novele zákona, kde je poukázáno na to, 

že obhajoba disertace není součástí státní doktorské zkoušky (SDZ), ale zákon o vysokých 

školách ji uvádí samostatně. V připomínkách ČKR, které byly MŠMT poskytnuty, byly 

uvedeny všechny alternativy, tj. SDZ i obhajoby, a měly být tedy podkladem ke konečnému 

znění novely. 24.11.2020 informoval místopředseda ČKR pro oblast vzdělávání J. Miller 

všechny členy ČKR o podpisu novely zákona o VŠ prezidentem ČR. 

34. Rada pro program Erasmus+ a program Evropský sbor solidarity. Praha, 5.11.2020. 

Předseda ČKR P. Sklenička obdržel 5.11.2020 z MŠMT žádost o potvrzení nominace ČKR do 

Rady pro program Erasmus+ a program Evropský sbor solidarity. ČKR nominovala do 

uvedeného orgánu v roce 2014 P. Hasala, který v té době vykonával funkci prorektora pro 

vnější styky a komunikaci Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Z pověření předsedy 

ČKR ověřila tajemnice ČKR M. Fojtíková u nominovaného zájem o pokračování ve funkci a 

9.11.2020 jej jako zástupce ČKR potvrdila MŠMT. 

35. Prohlášení českých virologů na podporu vzniku virologického ústavu. Praha, 8.11.2020. 

Předseda ČKR P. Sklenička obdržel 8.11.2020 od vedoucího Laboratoře emergentních virových 

nákaz Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v.v.i., Brno a Laboratoře arbovirologie 

Parazitologického ústavu Biologického centra AV ČR, v.v.i., České Budějovice D. Růžka 

prohlášení českých virologů na podporu záměru předsednictva Akademie věd ČR vybudovat 

specializovaný ústav zaměřený na virologickou problematiku. Tajemnice ČKR M. Fojtíková 

poskytla zásilku z pověření předsedy ČKR pro informaci všem členům ČKR. 

36. Změny v rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory na DKRVO na rok 2020.  

Praha, 9.11.2020. Předseda ČKR P. Sklenička obdržel 9.11.2020 od ředitelky Odboru podpory 

vysokých škol a výzkumu MŠMT J. Říhové zprávu o změnách v rozhodnutí o poskytnutí 

institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace  (DKRVO) na 

rok 2020 v důsledku změny harmonogramu hodnocení. Změny byly provedeny jako reakce na 

dopis předsedy ČKR náměstku ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství, 

vědu a výzkum P. Dolečkovi z 20.10.2020. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla téhož dne 

zprávu všem členům ČKR. 

37. Smuteční oznámení o úmrtí rektora AKADEMIE STING, o.p.s., Zdeňka Sadovského. 

Brno, 10.11.2020. Do Kanceláře ČKR došlo smuteční oznámení o úmrtí rektora AKADEMIE 

STING, o.p.s. (STING), Zdeňka Sadovského, jenž zemřel 7.11.2020. Tajemnice ČKR 

M. Fojtíková poskytla smuteční oznámení všem členům ČKR a všem emeritním rektorům, 

bývalým členům ČKR. Předseda ČKR P. Sklenička zaslal 11.11.2020 vedení STING 

kondolenční dopis. Poslední rozloučení, na němž ČKR uctila památku zemřelého smutečním 

věncem, proběhlo 18.11.2020 ve smuteční síni krematoria města Brna. 

38. Rozvolňování protiepidemických opatření na VŠ. Praha, 11.11.2020. Místopředseda ČKR 

pro oblast vzdělávání J. Miller informoval 11.11.2020 všechny členy ČKR o výsledku schůzky 

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

P. Dolečkem, která se konala týž den. MŠMT slíbilo usilovat o to, aby vysoké školy mohly co 

nejdříve implementovat tzv. jarní model, tedy aby byla v rámci opatrného rozvolňování 

dovolena praktická výuka v malých skupinách. 19.11.2020 informoval místopředseda ČKR pro 
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oblast vzdělávání všechny členy ČKR o dílčím uvolnění opatření od 25.11.2020: bude dovolena 

praktická, laboratorní a umělecká výuka pro studenty posledních ročníků ve skupinách do 20 

osob. 23.11.2020 obdržel předseda ČKR P. Sklenička od náměstka Dolečka Usnesení Vlády ČR 

ze dne 20.11.2020, upravující fungování vysokých škol od 25.11.2020: (1) s účinností od 

25.11.2020 do 29.11.2020, (2) s účinností od 30.11.2020 do 12.12.2020. Tajemnice ČKR 

M. Fojtíková poskytla zásilku z pověření předsedy ČKR všem členům ČKR. 

39. Novela autorského zákona. Praha, 11.11.2020. Předseda ČKR P. Sklenička obdržel z MŠMT 

návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů . 

Předseda ČKR byl požádán o vyjádření vzhledem k tomu, že se jedná o úpravu, která zasahuje 

do kompetencí vysokých škol. Z pověření předsedy ČKR požádala tajemnice ČKR 

M. Fojtíková 13.11.2020 všechny členy ČKR o zaslání připomínek nejpozději 18.11.2020. 

Zareagovalo celkem 6 členů ČKR, z toho 4 (UPa, ZČU, UTB, VŠZ) bez připomínek a 2 (UK, 

MU) s konkrétními připomínkami. Tajemnice ČKR poskytla připomínky 19.11.2020 předsedovi 

ČKR. Z pověření předsedy ČKR zaslala tajemnice ČKR týž den všechny připomínky na 

MŠMT. Příjem připomínek byl ze strany žadatele 24.11.2020 potvrzen. Týž den zaslala 

tajemnice ČKR všem členům ČKR pro informaci připomínky Rady vysokých škol (RVŠ), které 

Kanceláři ČKR poskytl předseda RVŠ M. Pospíšil. 

40. Jednání s Ministerstvem zahraničních věcí o běloruských studentech. Praha, 13.11.2020. 

Místopředseda ČKR pro vnější záležitosti J. Hančil informoval 13.11.2020 členy Předsednictva 

ČKR o jednání se zvláštním zmocněncem ministra zahraničních věcí pro otázky Východního 

partnerství J. Kurfürstem o zájmu a možnostech vysokých škol ČR při umístění případných 

zájemců z řad běloruských studentů, na něž dopadají persekuce Lukašenkova režimu. 

Místopředseda ČKR pro vnější záležitosti poskytl všem členům Předsednictva ČKR také 

analýzu aktuální situace pomoci běloruským studentům, kterou zpracovalo Ministerstvo 

zahraničních věcí. 18.11.2020 informoval místopředseda ČKR pro vnější záležitosti o jednání se 

zvláštním zmocněncem MZV a ředitelkou Odboru vysokých škol MŠMT K. Gondkovou 

všechny členy ČKR. 1.12.2020 zaslal místopředseda ČKR pro vnější záležitosti všem členům 

ČKR k vyplnění strukturovaný dotazník připravený ve spolupráci s MŠMT, jenž poslouží jako 

podklad pro vyjednávání s Evropskou komisí o uvolnění finančních prostředků pro ČR. 

Dotazník je třeba vyplnit do 8.12.2020. 

41. Poděkování za podporu kandidatury předsedkyně AV ČR do poradní skupiny Evropské 

komise v oblasti vědy a výzkumu. Praha, 13.11.2020. Předseda ČKR P. Sklenička obdržel 

13.11.2020 dopis předsedkyně Rady pro zahraniční styky Akademie věd ČR (AV ČR) 

H. Sychrové s poděkováním za podporu kandidatury předsedkyně AV ČR E. Zažímalové do 

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

Advisors). Předsedkyně AV ČR byla přijata mezi členy poradního tělesa EK s účinností od 

16.5.2021. 

42. PES pro vysoké školy. Praha, 16.11.2020. Předseda ČKR P. Sklenička obdržel od náměstka 

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

informaci o nově zavedeném režimu výuky mj. na vysokých školách, který je vázán na 

jednotlivé stupně pandemické situace, tzv. „školské části PES“. Z pověření předsedy ČKR 

poskytla tajemnice ČKR M. Fojtíková zprávu všem členům ČKR. 

43. Uctění památky 17. listopadu na Národní třídě. Praha, 17.11.2020. Z pověření předsedy 

ČKR P. Skleničky informovala tajemnice ČKR M. Fojtíková 11.11.2020 všechny členy ČKR, 

že uctění památky 17. listopadu nebude letos vzhledem ke stávající epidemické situaci ze strany 

ČKR organizováno jako společná akce. Předseda ČKR položí k pietnímu místu na Národní třídě 
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v Praze kytici za ČKR bez účasti dalších členů ČKR. V uvedeném duchu byly současně 

informovány obvyklé sdělovací prostředky. 

44. EUA Funding Campaign. Brusel, 17.11.2020. Generální tajemnice Evropské univerzitní 

asociace (EUA) A. Crowfoot informovala 17.11.2020 všechny členy Rady EUA a tajemníky 

národních Konferencí rektorů, které jsou řádnými kolektivními členy EUA, o aktuálním stavu 

navýšení rozpočtu pro vysoké školy, na kterém se shodly Evropská komise, Evropská rada a 

Evropský parlament. Vyzvala také k informování a apelu na adresu národních členů Evropského 

parlamentu a příslušných ministrů před prosincovým zasedáním Evropské rady a Evropského 

parlamentu. 

45. 44. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR.  

Praha, 18.11.2020. 44. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS 

PČR (VVVKMT) se konala 18.11.2020 v Praze v PS PČR. Schůze byla neveřejná. Tajemnice 

ČKR M. Fojtíková poskytla 5.11.2020 první verzi pozvánky pro informaci Předsednictvu ČKR, 

druhou verzi, která došla do Kanceláře ČKR 11.11.2020, všem členům ČKR. 

46. Zasedání Předsednictva Rady vysokých škol (RVŠ) s rozšířenou účastí členů Sněmu RVŠ. 

19.11.2020, on-line. Zasedání Předsednictva RVŠ s rozšířenou účastí členů Sněmu RVŠ se 

uskutečnilo on-line 19.11.2020. Předseda ČKR P. Sklenička obdržel pozvánku na toto jednání 

18.11.2020, musel se však omluvit. Za ČKR se zasedání zúčastnil místopředseda ČKR pro 

vnější záležitosti J. Hančil. 

47. Žádost studentky UJAK o vrácení školného ze zdravotních důvodů. Brno, 24.11.2020.  

Na ČKR se 18.11.2020 obrátila K. Martilíková s prosbou o přezkoumání své žádosti o vrácení 

školného za nezapočaté studium na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze, s.r.o., ze 

zdravotních důvodů, které nebylo vyhověno. Předseda ČKR P. Sklenička K. Martilíkovou 

prostřednictvím tajemnice ČKR M. Fojtíkové 24.11.2020 informoval, že vzhledem k tomu, že 

ČKR není odvolací orgán a ctí autonomii vysokých škol, jejichž rektorky a rektoři jsou členy 

ČKR, nebude se problémem zabývat. Předseda ČKR pouze doporučil, aby se pisatelka pokusila 

vyřídit vše na příslušné vysoké škole, na níž měla v úmyslu studovat a s níž je již v kontaktu.  

48. Výjezdní zasedání Grantové agentury ČR – ZRUŠENO. Štiřín, 24.-25.11.2020. Předseda 

ČKR P. Sklenička obdržel 6.11.2020 ze sekretariátu Grantové agentury ČR (GA ČR) informaci, 

že výjezdní zasedání GA ČR, které se mělo uskutečnit ve dnech 24.-25.11.2020 ve Štiříně, bylo 

v souvislosti s vládním nařízením týkajícím se současné epidemické situace v ČR zrušeno. 

49. Consultation on university activities as essential. Madrid, 25.11.2020. Tajemnice ČKR 

M. Fojtíková obdržela 25.11.2020 zprávu tajemnice Španělské konference rektorů (CRUE) 

T. Lozano Mellado s výsledky průzkumu CRUE mezi tajemníky Konferencí rektorů, jež jsou 

řádnými kolektivními členy Evropské univerzitní asociace, zda v zemích, kde byla zavedena 

zvýšená protiepidemická opatření, byly univerzitní výuka a výzkum vyhodnoceny jako 

nezbytné, a tedy zůstaly univerzity otevřené, či nikoli. Tajemnice ČKR poskytla zaslaný 

materiál obratem pro informaci všem členům ČKR. Průzkum proběhl na počátku listopadu 

2020; tajemnice ČKR reagovala na dotaz tajemnice CRUE 4.11.2020. 

50. Podpora libanonských studentů na vysokých školách ČR. 25.11.2020. Předseda ČKR 

P. Sklenička obdržel 25.11.2020 dopis od libanonské velvyslankyně v ČR R. Hamdan, v němž 

velvyslankyně žádá o shovívavost k libanonským studentům a o jejich finanční podporu na 

vysokých školách ČR. Jednalo se o studenty, kteří kvůli ekonomické krizi v Libanonu mohli mít 

finanční problémy. Předseda ČKR odpověděl 27.11.2020 dopisem s doporučením kontaktovat 

vzhledem k rozdílným podmínkám studia, mj. výši stipendií či poplatků za studium, jednotlivé 

vysoké školy přímo, ideálně s připojeným jmenným seznamem studentů, kteří pomoc opravdu 

potřebují. 

51. EQAR Self-Evaluation Survey. Brusel, 25.11.2020. Předseda ČKR P. Sklenička obdržel 

25.11.2020 od generální tajemnice Evropské univerzitní asociace (EUA) A. Crowfoot žádost  
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o vyplnění dotazníku „European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR) 

Self-Evaluation Survey“, kterého se na žádost předsedy ČKR ujal místopředseda ČKR pro 

oblast vzdělávání J. Miller. 

52. Zpřístupnění digitalizovaných fondů knihoven – dopis předsedy ČKR s žádostí 

o zachování platnosti aktuální dohody. Praha, 27.11.2020. Předseda ČKR P. Sklenička zaslal 

27.11.2020 řediteli DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentury, z.s., J. Srstkovi dopis 

s žádostí o zachování platnosti aktuální dohody o zpřístupnění digitalizovaných fondů knihoven 

alespoň do 31.12.2020. Reagoval tak na sdělení Národní knihovny ČR o skutečnosti, že pokud 

dojde k posunu protiepidemického systému ČR „PES“ na úroveň stupně 3, dojde k ukončení 

Dohody o zpřístupnění fondu Národní knihovny, Moravské zemské knihovny v Brně, krajských 

a specializovaných knihoven a knihoven vysokých škol způsobem online podle § 97e, odstavec 

4), písm. H) autorského zákona, v reakci na epidemickou situaci a vyhlášený nouzový stav 

z 2.11.2020. Ukončení smlouvy v nejbližších dnech by přitom bylo jednoznačně v neprospěch 

cílových skupin – studentů, pedagogů a vědeckých pracovníků vysokých škol. Tajemnice ČKR 

M. Fojtíková zaslala dopis zároveň pro informaci všem členům ČKR. Týž den obdržel předseda 

ČKR od ředitele DILIA odpověď se sdělením, že: (1) Dohoda, kterou DILIA podepsala 

s Národní knihovnou ČR (NK ČR), umožňuje bezplatný přístup v digitální podobě pro 

knihovny VŠ a další obdobné subjekty až do 31.12.2020. (2) Ředitel DILIA sdělil generálnímu 

řediteli NK ČR V. Richterovi, že DILIA v zastoupení autorů nemá nic proti tomu, aby fond 

vysokoškolských knihoven byl digitálně zpřístupněn až do konce roku bez ohledu na to, jaký 

nouzový stupeň bude v ČR platit. (3) Generální ředitel NK ČR diskutuje o věci s nakladateli 

odborné literatury sdruženými ve Svazu českých knihkupců a nakladatelů, kteří zřejmě k celé 

záležitosti budou mít jiný postoj než DILIA. 

53. Člen Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství. Praha, 27.11.2020. 

Předseda ČKR P. Sklenička obdržel 27.11.2020 dopis ministra školství, mládeže a tělovýchovy 

R. Plagy s žádostí o nominaci ČKR na člena Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké 

školství po M. Wihodovi který byl pověřeným zpravodajem pro oblasti vzdělávání Historické 

vědy a Společenské vědy. Z pověření předsedy ČKR požádala tajemnice ČKR M. Fojtíková týž 

den všechny členy ČKR o zasílání návrhů do 7.12.2020. 

54. Secure international Science Cooperation Virtual High-level Round table.  

30.11.2020, on-line. Předseda ČKR P. Sklenička obdržel 13.11.2020 z britského velvyslanectví 

v Praze pozvánku k uzavřenému virtuálnímu kulatému stolu na téma bezpečné mezinárodní 

vědecké spolupráce, který se uskutečnil on-line 30.11.2020. Mezi prezentujícími zastupoval 

ČKR místopředseda ČKR pro oblast vzdělávání J. Miller. Předseda ČKR se akce nemohl 

zúčastnit a dal pozvánku k dispozici členům Předsednictva ČKR. 

55. Dohoda ČKR a MU o pravidlech hospodaření v roce 2021. Brno, 30.11.2020. Vzhledem 

k tomu, že Masarykova univerzita (MU) je hostitelskou vysokou školou Kanceláře ČKR, 

podepsali v souladu s platným Statutem ČKR 30.11.2020, obdobně jako v minulých letech, 

Dohodu ČKR a MU o hospodaření ČKR v roce 2021 relevantní zástupci obou institucí – za 

ČKR místopředsedkyně ČKR pro záležitosti legislativní a organizační J. Němcová, za MU 

rektor MU M. Bareš. 

56. Návrh pravidel DKRVO. Brno, 1.12.2020. Tajemnice ČKR M. Fojtíková zaslala 1.12.2020 

z pověření předsedy ČKR P. Skleničky všem členům ČKR zprávu místopředsedy ČKR pro 

oblast tvůrčích činností J. Málka s žádostí o názory a komentáře k přiloženému návrhu 

dokumentu „Pravidla poskytování institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj 

výzkumné organizace v segmentu vysokých škol v působnosti Ministerstva školství, mládeže a 
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tělovýchovy na léta 2021-2025“, a o podněty pro jednání tripartity, které se uskuteční 

17.12.2020. Členové ČKR mohou zasílat své reakce do 11.12.2020. 

57. Petice za udržitelné univerzity. Praha, 1.12.2020. Předseda ČKR P. Sklenička a v kopii 

všichni místopředsedové ČKR obdrželi 1.12.2020 od zástupců iniciativy Univerzity za klima 

dokument nazvaný „Petice za udržitelné univerzity“ s žádostí o předání petice členům ČKR a 

o nastolení tématu udržitelnosti na půdě ČKR. Předseda ČKR odesilatelům zprávy osobně 

obratem poděkoval a přislíbil, že s peticí seznámí všechny členy ČKR a na nejbližším zasedání 

Pléna ČKR nastolí tuto problematiku jako bod jednání. Z pověření předsedy ČKR zaslala 

tajemnice ČKR M. Fojtíková petici 2.12.2020 všem členům ČKR. 

58. Zveřejnění novely zákona o VŠ a Usnesení Vlády ČR ze dne 30.11.2020. Praha, 2.12.2020. 

Předseda ČKR P. Sklenička obdržel 2.12.2020 od náměstka ministra školství, mládeže a 

tělovýchovy pro vysoké školství, vědu a výzkum P. Dolečka informaci o zveřejnění novely 

zákona o vysokých školách ve Sbírce zákonů ČR a o Usnesení Vlády ČR ze dne 30.11.2020, 

upravujícím omezení výuky na vysokých školách od 7.12.2020. Tajemnice ČKR M. Fojtíková 

poskytla zásilku s oběma dokumenty z pověření předsedy ČKR týž den všem členům ČKR. 

59. 21. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Výzkum, vývoj a inovace. 

3.12.2020, on-line. 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, vedoucí Katedry regionální 

ekonomie a správy Ekonomicko-správní fakulty MU), obdrželi 3.11.2020 oznámení o svolání 

21. zasedání MV OP VVV, které se uskutečnilo on-line 3.12.2020. 10.11.2020 obdrželi členové 

MV OP VVV podkladové materiály pro zasedání. 30.11.2020 obdrželi členové MV OP VVV 

aktualizované podkladové materiály pro zasedání. 

 

Plánované akce: 

 

60. 46. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR.  

Praha, 9.12.2020. 46. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR 

(VVVKMT) se uskuteční 9.12.2020 v Praze v PS PČR. Schůze je plánována jako neveřejná. 

Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla pozvánku 1.12.2020 hostům zvaným za ČKR: 

P. Sklenička, rektor ČZU, předseda ČKR; M. Holeček, rektor ZČU; P. Štěpánek, rektor VUT, 

místopředseda ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální; L. Janíček, kvestor VUT. Schůze se 

za ČKR zúčastní P. Sklenička a L. Janíček; M. Holeček a P. Štěpánek se museli kvůli jiným 

pracovním povinnostem omluvit. 

61. Seminář NAÚ „National Peer Counselling Visit“. 10.12.2020, on-line. Předseda ČKR 

P. Sklenička obdržel 4.11.2020 od předsedy Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství 

(NAÚ) I. Barančíka pozvánku na seminář „National Peer Counselling Visit“ realizovaný pod 

záštitou evropské asociace The European Association for Quality Assurance in Higher 

Education (ENQA), který bude zaměřen na rozvoj českého systému zajišťování kvality ve 

vysokém školství za účelem dosažení plného souladu s evropskými standardy ESG (Standards 

and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area). Seminář se 

uskuteční on-line formou 10.12.2020. 20.11.2020 obdržel předseda ČKR konečný program 

semináře. Předseda ČKR se semináře nebude moci zúčastnit, musel se omluvit a o zastupování 

ČKR požádat členy Předsednictva ČKR. Tajemnice ČKR M. Fojtíková potvrdila řediteli 

Kanceláře NAÚ J. Smrčkovi týž den účast 4 zástupců ČKR: J. Hančil, rektor AMU, 

místopředseda ČKR pro vnější záležitosti; J. Málek, rektor UPa, místopředseda ČKR pro oblast 
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tvůrčích činností; J. Miller, rektor UP, místopředseda ČKR pro oblast vzdělávání; H. Marešová, 

prorektorka pro strategické plánování a kvalitu UP.  

62. Jednání tripartity. 17.12.2020, on-line. Předseda ČKR P. Sklenička obdržel 18.11.2020 

z Úřadu Vlády ČR pozvánku na jednání tzv. tripartity (poskytovatel/zřizovatel – MŠMT, MV, 

MO; RVVI/Odbor RVVI; za účasti zástupců Odborných panelů), které se uskuteční on-line dne 

17.12.2020. Z pověření předsedy ČKR potvrdila tajemnice ČKR M. Fojtíková 23.11.2020 účast 

předsedy ČKR, místopředsedy ČKR pro oblast tvůrčích činností J. Málka a místopředsedy ČKR 

pro záležitosti ekonomické a sociální P. Štěpánka. 

63. Revize hospodaření ČKR 2020. Brno, 10.2.2021. Z rozhodnutí místopředsedkyně ČKR pro 

záležitosti legislativní a organizační J. Němcové se revize hospodaření ČKR za rok 2020 

uskuteční v Brně v Kanceláři ČKR 10.2.2021. Revizory účtů se po schválení Plénem ČKR 

stanou rektor SU P. Tuleja a rektor UTB V. Sedlařík (oba s návrhem místopředsedkyně ČKR 

pro záležitosti legislativní a organizační vyslovili svůj souhlas). 

64. 159. zasedání Pléna ČKR (Výroční shromáždění ČKR). Praha, 18.2.2021. Hostitelská 

vysoká škola Akademie výtvarných umění v Praze, rektor-hostitel T. Vaněk. 

65. German-Czech-Polish Science Platform. Drážďany, léto 2021. Předseda ČKR P. Sklenička 

obdržel 9.10.2020 od generální ředitelky pro evropskou a mezinárodní spolupráci ve vzdělávání 

a výzkumu Ministerstva školství a výzkumu SRN S. Burger oficiální pozvánku na akci 

nazvanou „German-Czech-Polish Science Platform: Challenges through structural change – on 

the way to a joint European Research Area“, která se měla uskutečnit 2.-3.11.2020 

v Drážďanech s možností on-line účasti. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla již dříve 

předběžnou pozvánku všem členům ČKR, kteří se akce mohou zúčastnit podle vlastního 

uvážení. 22.10.2020 byl předseda ČKR informován o odložení akce kvůli epidemické situaci 

v dotčených státech na léto roku 2021. Tajemnice ČKR poskytla tuto informaci obratem všem 

členům ČKR. 

 

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 3. prosince 2020 

 

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

Schválil: P. Sklenička, předseda ČKR 

 

 


