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159. ZASEDÁNÍ PLÉNA ČESKÉ KONFERENCE REKTORŮ 

Praha, 18.2.2021  
________________________________________________________________________________________ 

 

Zpráva předsedy České konference rektorů 
 

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

uměleckoprůmyslová v Praze; rektor-hostitel J. Vybíral. Zasedání bylo z důvodu koronavirové 

krize zrušeno. Zpráva předsedy ČKR k tomuto zasedání však byla vyhotovena a všem členům 

ČKR 3.12.2020 poskytnuta. 

02. EUA Public Funding Observatory 2020/2021. Brno, 4.12.2020. Tajemnice ČKR M. Fojtíková 

odeslala z pověření předsedy ČKR P. Skleničky 4.12.2020 Evropské univerzitní asociaci (EUA) 

a všem členům ČKR pro informaci dotazník „EUA Public Funding Observatory 2020/2021“ 

vyplněný za ČKR ve spolupráci s MŠMT. 

03. Pracovní skupina ITI Zlínské aglomerace „Inovativní Zlínsko“. Zlín, 7.12.2020. 

Náměstkyně primátora statutárního města Zlín K. Francová zaslala 7.12.2020 tajemnici ČKR 

M. Fojtíkové žádost o nominaci zástupce ČKR do pracovní skupiny pro tematickou oblast 

Integrované teritoriální investice Zlínské aglomerace pro období 2021-2027 č. 3 – „Inovativní 

Zlínsko“ (Podpora znalostí a dovedností – univerzita, základní a střední školství, trh práce, 

inteligentní ekonomický rozvoj). Tajemnice ČKR zaslala žadateli z pověření předsedy ČKR 

P. Skleničky 15.1.2021 tuto nominaci zástupce ČKR: V. Sedlařík, rektor UTB. 

04. Člen Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství. Praha, 8.12.2020. Na výzvu 

předsedy ČKR P. Skleničky k podávání návrhů na kandidáta ČKR na člena Rady Národního 

akreditačního úřadu pro vysoké školství (NAÚ) po M. Wihodovi, který byl pověřeným 

zpravodajem pro oblasti vzdělávání Historické vědy a Společenské vědy, zareagovalo celkem 

7 členů ČKR (MU, SU, ZČU, UTB, PA ČR, VŠO, VŠPP), kteří zaslali 5 návrhů: Š. Danics, 

PA ČR; T. Knoz, MU; D. Lužný, UP; S. Stanická, UTB; M. Zelinský, SU. Z pověření předsedy 

ČKR požádala tajemnice ČKR M. Fojtíková 8.12.2020 všechny členy ČKR – zvlášť členy 

Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR (Komora A ČKR) a zvlášť 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 10.12.2020, 16:00. Po skončení hlasování informovala 

tajemnice ČKR všechny členy ČKR o jeho výsledku: Š. Danics – 2 hlasy, T. Knoz – 15 hlasů, 

D. Lužný – 2,5 hlasů, S. Stanická – 2 hlasy, M. Zelinský – 12,5 hlasů. Z pověření předsedy 

ČKR odeslala tajemnice ČKR nominaci ČKR, T. Knoz, MU, 11.12.2020 ministru školství, 

mládeže a tělovýchovy R. Plagovi. 

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

Praha, 9.12.2020. Ředitelka Odboru podpory vysokých škol a výzkumu MŠMT J. Říhová 

zaslala 3.12.2020 jménem náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké 

školství, vědu a výzkum P. Dolečka členům Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu 

veřejných vysokých škol podkladové materiály pro zasedání, které se konalo 9.12.2020 v Praze. 

ČKR je v této komisi zastoupena těmito 6 rektory veřejných VŠ: J. Hančil, M. Holeček, 

J. Málek, P. Sklenička, P. Štěpánek, T. Zima. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla zásilku 

z pověření předsedy ČKR P. Skleničky pro informaci členům Komory rektorů veřejných a 

státních vysokých škol ČKR (Komora A ČKR). 22.12.2020 obdrželi členové Reprezentativní 

komise zápis a podkladový materiál z jednání. I tato zásilka byla tajemnicí ČKR pro informaci 

poskytnuta všem členům Komory A ČKR. 
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06. Hostitelství akcí ČKR v roce 2022 a 2023. Brno, 9.12.2020. Tajemnice ČKR M. Fojtíková 

poskytla všem členům ČKR Kalendář ČKR 2022 s žádostí o zasílání nabídek hostitelství 

zasedání Pléna ČKR v dosud neobsazených termínech do 1.2.2021. Členové ČKR obdrželi 

zároveň pro informaci Kalendář ČKR 2023, v němž byl hostitelsky obsazen pouze jeden termín, 

dále již schválený Kalendář ČKR 2021 a přehledy dosavadní četnosti hostitelství akcí ČKR 

(zasedání Pléna ČKR a Slavnostního zahájení akademického roku vysokých škol ČR) 

jednotlivými vysokými školami. Návrh Kalendáře ČKR 2022 zaslala tajemnice ČKR týž den 

všem členům ČKR jako podkladový materiál k projednání a schválení na 159. zasedání Pléna 

ČKR. 4.1.2021 poskytla tajemnice ČKR všem členům ČKR k projednání a schválení rovněž 

hostitelsky obsazený návrh Kalendáře ČKR 2023. 

07. 21. zasedání Předsednictva RVŠ s rozšířenou účastí členů Sněmu RVŠ. 10.12.2020, on-line. 

21. zasedání Předsednictva RVŠ s rozšířenou účastí Sněmu RVŠ se uskutečnilo on-line 

10.12.2020. Předseda ČKR P. Sklenička obdržel pozvánku na jednání 8.12.2020. Předseda ČKR 

se nemohl zúčastnit; zasedání proběhlo bez účasti zástupce ČKR. 

08. Pořad o využití Evropského fondu obnovy vysokými školami ČR. Brno, 11.12.2020. 

Tajemnice ČKR M. Fojtíková obdržela 11.12.2020 zprávu redaktorky pražského studia 

Německého rozhlasu ARD D. Vališkové s prosbou o rozhovor se zástupcem ČKR pro 

připravovaný pořad o tom, jak budou vysoké školy ČR využívat Evropský fond obnovy 

schválený Evropskou radou. Tajemnice ČKR poskytla zprávu předsedovi ČKR P. Skleničkovi, 

z jehož pověření poté zaslala žadatelce kontakt na zástupce ČKR, na nějž se mohla v této věci 

obrátit: místopředseda ČKR pro oblast vzdělávání J. Miller. Místopředseda ČKR pro oblast 

vzdělávání poté žadatelce poskytl odpovědi na její otázky formou audionahrávky. 

09. Identifikace hospodářských a nehospodářských činností. Brno, 13.12.2020. Z pověření 

předsedy ČKR P. Skleničky upozornila tajemnice ČKR M. Fojtíková všechny členy ČKR na 

schválené metodické doporučení „Identifikace hospodářských a nehospodářských činností 

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

10. Návrh pravidel DKRVO. Brno, 13.12.2020. Na výzvu místopředsedy ČKR pro oblast tvůrčích 

činností J. Málka k zasílání podnětů pro jednání tripartity, které se uskutečnilo 17.12.2020, a 

názorů či komentářů k návrhu dokumentu „Pravidla poskytování institucionální podpory na 

dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace v segmentu vysokých škol v působnosti 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na léta 2021-2025“, zareagovalo celkem 9 členů 

ČKR, z toho 1 bez připomínek (VŠLG) a 8 s komentáři k uvedenému dokumentu (UP, MU, 

MENDELU, AMU, VŠE, UHK, OU, ZČU). Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla 13.12.2020 

všechny došlé reakce místopředsedovi ČKR pro oblast tvůrčích činností. 22.12.2020 poskytla 

tajemnice ČKR z pověření předsedy ČKR P. Skleničky všem členům ČKR zprávu 

místopředsedy ČKR pro oblast tvůrčích činností s přiloženými připomínkami v podobě, v jaké 

byly týž den odeslány náměstku ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství, 

vědu a výzkum P. Dolečkovi. 

11. Žádost o členství v ČKR budoucího rektora Vysoké školy technické a ekonomické 

v Českých Budějovicích. České Budějovice, 15.12.2020. V. Stehel, který byl jmenován novým 

rektorem Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích s účinností od 

1.1.2021, zaslal 15.12.2020 žádost o členství v ČKR. 

12. Řídicí výbor Národního centra pro informační podporu výzkumu, vývoje a inovací.  

Praha, 15.12.2020. Předseda ČKR P. Sklenička a předseda RVŠ M. Pospíšil obdrželi 

15.12.2020 žádost náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství, vědu 

a výzkum P. Dolečka o nominaci společného zástupce do funkce místopředsedy Řídicího 

výboru Národního centra pro informační podporu výzkumu, vývoje a inovací. Tajemnice ČKR 
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M. Fojtíková zaslala z pověření předsedy ČKR náměstku Dolečkovi 18.12.2020 tuto nominaci 

ČKR: M. Pospíšil, prorektor pro strategie a rozvoj VŠCHT, předseda RVŠ. 

13. Europe’s universities 2030 – EUA’s vision for the future. Brno, 16.12.2020. Z pověření 

předsedy ČKR P. Skleničky, který je členem Rady Evropské univerzitní asociace (EUA 

Council) za ČKR, poskytla tajemnice ČKR M. Fojtíková 16.12.2020 všem členům ČKR 

revidovaný 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 a 

náměty na doplnění do 5.1.2021. Na výzvu zareagovalo 5 členů ČKR (MENDELU, ZČU, UTB, 

VŠTE, VŠLG), všichni bez připomínek. 6.1.2021 poděkovala tajemnice ČKR generální 

tajemnici EUA A. Crowfoot za zohlednění části původních připomínek ČKR a sdělila, že ČKR 

nemá k materiálu další komentáře a s novou částí nazvanou „Turning this vision into reality“ 

souhlasí. 

14. Usnesení Vlády ČR z 14.12.2020 o vysokém školství. Praha, 16.12.2020. Předseda ČKR 

P. Sklenička obdržel 16.12.2020 od ředitelky Odboru vysokých škol MŠMT K. Gondkové 

informaci o dvou usneseních Vlády ČR týkajících se vysokého školství, konkrétně pracovní 

povinnosti studentů a provozu VŠ. Z pověření předsedy ČKR poskytla tajemnice ČKR 

M. Fojtíková 18.12.2020 zprávu pro informaci všem členům ČKR. 

15. Členství v ČKR budoucího rektora Vysoké školy technické a ekonomické v Českých 

Budějovicích. Praha, 17.12.2020. Předseda ČKR P. Sklenička zaslal budoucímu rektoru 

Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích V. Stehelovi dopis se sdělením, 

že se z rozhodnutí Předsednictva ČKR stává členem ČKR s účinností od 1.1.2021. 

16. „European Global Strategy Response Group“ – nominace ČKR. Brno, 17.12.2020. 

Tajemnice ČKR M. Fojtíková zaslala z pověření předsedy ČKR P. Skleničky generální 

tajemnici Evropské univerzitní asociace (EUA) A. Crowfoot nominaci ČKR do nové expertní  

skupiny „EUA task-and-finish group on the European Commission’s strategy for a global 

approach to research, innovation and education“: M. Bareš, rektor MU. 14.1.2021 poskytla 

tajemnice ČKR všem členům ČKR aktuální newsletter EUA obsahující mj. informaci o složení 

osmičlenné expertní skupiny, mezi jejímiž členy byl i kandidát ČKR, jenž prošel výběrem 

z mnoha kandidátů, které navrhly národní Konference rektorů zemí EU. Tato expertní skupina 

bude pracovat v prvním pololetí roku 2021. 

17. Zápis z 21. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Výzkum, vývoj a 

inovace. Praha, 17.12.2020. 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, vedoucí Katedry regionální 

ekonomie a správy Ekonomicko-správní fakulty MU), obdrželi 17.12.2020 k připomínkám 

návrh zápisu z 21. zasedání MV OP VVV, které se uskutečnilo on-line 3.12.2020. Své 

připomínky mohli zasílat do 28.12.2020. Finální verzi zápisu obdrželi členové MV OP VVV 

5.1.2021. Zápis je též zveřejněn na webových stránkách OP VVV na internetové adrese 

https://opvvv.msmt.cz/clanek/item1017610.htm?a=1. 

18. Petice za udržitelné univerzity. Praha, 17.12.2020. Předseda ČKR P. Sklenička obdržel 

17.12.2020 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 již dříve 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 18.12.2020 všem členům ČKR. 

19. Jednání tripartity. 17.12.2020, on-line. Jednání tzv. tripartity (poskytovatel/zřizovatel – 

MŠMT, MV, MO, RVVI/Odbor RVVI, za účasti zástupců Odborných panelů), které se 

uskutečnilo on-line 17.12.2020, se zúčastnili předseda ČKR P. Sklenička, místopředseda ČKR 

https://opvvv.msmt.cz/clanek/item1017610.htm?a=1
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pro oblast tvůrčích činností J. Málek a místopředseda ČKR pro záležitosti ekonomické a 

sociální P. Štěpánek. 

20. Horizont Evropa a gender. Praha, 18.12.2020. Předseda ČKR P. Sklenička obdržel 18.12.2020 

od zástupkyně Národního kontaktního centra – gender a věda Akademie věd ČR H. Tenglerové 

nabídku vystoupení na zasedání Pléna ČKR k tématu aktuálního vývoje v oblasti genderové 

rovnosti ve vědě, které by obsahovalo informace o specifikách nových požadavků Evropské 

komise podmiňujících účast v soutěžích o finance z programu Horizont Evropa existencí tzv. 

plánů genderové rovnosti na institucích žadatelů, a o podpoře v této oblasti. Předseda ČKR 

informoval Plénum ČKR o uvedeném tématu na jeho nejbližším zasedání (Praha, AVU, 

18.2.2021). 

21. Podpora programu ÉTA Technologické agentury ČR. Praha, 29.12.2020. Předseda RVŠ 

M. Pospíšil a předseda ČKR P. Sklenička zaslali 29.12.2020 předsedovi Vlády ČR A. Babišovi, 

členům Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) a předsednictvu Technologické agentury ČR 

(TA ČR) dopis ve věci podpory programu ÉTA TA ČR, který podporuje aplikovaný výzkum ve 

společenskovědních a humanitních oblastech a v umění včetně jeho propojení s výzkumem 

přírodovědným, technickým či medicínským. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla dopis 

30.12.2020 pro informaci všem členům ČKR. 1.2.2021 obdržel předseda ČKR datovou poštou 

dopis předsedy TA ČR P. Konvalinky adresovaný primárně RVVI, který je reakcí na dopis 

předsedů RVŠ a ČKR. Dopis byl tajemnicí ČKR poskytnut pro informaci všem členům ČKR. 

22. Dopis předsedy ČKR ministru školství a ministru zdravotnictví ke stávající epidemické 

situaci. Praha, 31.12.2020. Předseda ČKR P. Sklenička zaslal 31.12.2020 ministru školství, 

mládeže a tělovýchovy R. Plagovi a ministru zdravotnictví J. Blatnému dopis týkající se 

stávající epidemické situace v ČR, konkrétně potřebnosti očkování vysokoškolských pedagogů 

proti nemoci COVID-19, existence transparentního národního plánu očkování, zrychlení 

očkování a rychlé obnovy obvyklého kontaktního vzdělávání všech žáků základních a středních 

škol. 

23. 47. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR.  

Praha, 6.1.2021. 47. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR 

(VVVKMT) se uskutečnila 6.1.2021 v Praze v PS PČR. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla 

pozvánku 16.12.2020 Předsednictvu ČKR. 

24. Prohlášení ČKR ke strategii očkování a k pokračování protiepidemických opatření  

na vysokých školách. Praha, 6.1.2021. ČKR vydala 6.1.2021 prohlášení ke strategii očkování a 

k pokračování protiepidemických opatření na vysokých školách, v němž žádá Vládu ČR, aby 

(1) v zájmu co nejrychlejšího znovuotevření kontaktní výuky na VŠ zařadila VŠ pedagogy mezi 

epidemií ohrožené skupiny, a tedy profese preferované při vakcinaci na úrovni učitelů ostatních 

typů a úrovní škol, (2) v průběhu letního semestru akademického roku 2020/2021 ponechala 

všem VŠ výjimky pro přímou výuku vybraných předmětů či studijních programů v rozsahu, jak 

již byly definovány na počátku druhé vlny epidemie formou nařízení krajských hygienických 

stanic. Prohlášení bylo péčí Kanceláře ČKR poskytnuto sdělovacím prostředkům a všem 

obvyklým adresátům usnesení ČKR – především ministru školství, mládeže a tělovýchovy 

R. Plagovi, ministru zdravotnictví J. Blatnému, předsedovi Výboru pro vzdělávání, vědu, 

kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR J. Drahošovi a místopředsedovi Výboru pro vědu, 

vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR pověřenému výkonem funkce předsedy 

K. Raisovi. Zároveň bylo zveřejněno na webu ČKR a na sociálních sítích ČKR (Facebook, 

Twitter). 17.2.2021 obdržel předseda ČKR P. Sklenička klasickou poštou dopis předsedy Senátu 

PČR M. Vystrčila reagující na prohlášení ČKR. Předseda Senátu sdělil, že bude o požadavcích 

ČKR hovořit s představiteli Vlády ČR, a nabídl předsedovi ČKR setkání v případě, že by mohlo 

s řešením problému pomoci. Dopis byl dán k dispozici Předsednictvu ČKR. 
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25. Opatření pro VŠ na základě usnesení Vlády ČR. Praha, 7.1.2021. Náměstek ministra 

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

předsedovi ČKR P. Skleničkovi 7.1.2021 informaci o opatřeních pro vysoké školy, na kterých 

se usnesla Vláda ČR: od 11.1.2021 bylo vysokým školám umožněno konat kromě zkoušek 

v počtu max. 10 osob také individuální konzultace a přijímací zkoušky (též v max. počtu 10 

osob). Z pověření předsedy ČKR poskytla tajemnice ČKR M. Fojtíková tuto informaci obratem 

všem členům ČKR. 

26. Žádost o členství v ČKR nového rektora AKADEMIE STING, o.p.s. Brno, 8.1.2021. 

D. Král, který se stal 17.12.2020 novým rektorem AKADEMIE STING, o.p.s., zaslal 8.1.2021 

žádost o členství v ČKR. 

27. European Federation of Education Employers – nabídka členství ČKR. Praha, 8.1.2021. 

Předseda ČKR P. Sklenička obdržel 8.1.2021 od zástupkyně organizace European Federation of 

Education Employers (EFEE) S. Bührer nabídku členství ČKR v EFEE. Tajemnice ČKR 

M. Fojtíková odpověděla na nabídku 19.1.2021 z pověření předsedy ČKR sdělením, že ČKR, 

vzhledem k tomu, že se výrazně zapojuje do aktivit Evropské univerzitní asociace, nemá v tuto 

chvíli o členství v EFEE zájem. 

28. Členství v ČKR rektora AKADEMIE STING, o.p.s. Praha, 12.1.2021. Předseda ČKR 

P. Sklenička zaslal rektoru AKADEMIE STING, o.p.s., D. Královi dopis se sdělením, že se 

z rozhodnutí Předsednictva ČKR stává členem ČKR s účinností od 17.12.2020. Zpětnou 

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

členství rektora dané vysoké školy v ČKR. 

29. Integrované strategie rozvoje území 2021–2027. Brno, 12.1.2021. Předseda ČKR 

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

strukturální a investiční fondy V. Velčovského dopis s žádostí o spolupráci při přípravě 

Integrovaných strategií rozvoje území pro programové období 2021–2027, které v současné 

době začínají zpracovávat metropolitní oblasti a aglomerace, nositelé Integrovaných územních 

investic (ITI), a jejichž součástí bude také připravovaný Programový rámec Operačního 

programu Jan Amos Komenský (OP JAK). Řídicí orgán OP JAK vzhledem k zaměření 

strategických projektů po nositelích ITI požaduje, aby do svých přípravných a rozhodovacích 

struktur zapojili i zástupce ČKR a RVŠ. Z pověření předsedy ČKR poskytla tajemnice ČKR  

M. Fojtíková tento dopis 12.1.2021 Předsednictvu ČKR. 

30. Vyúčtování skutečných provozních nákladů ČKR za rok 2020. Brno, 12.1.2021. Péčí 

Ekonomického odboru Rektorátu Masarykovy univerzity, hostitelské vysoké školy Kanceláře 

ČKR, byly 12.1.2021 všem vysokým školám ČR, jejichž zástupci byli v roce 2020 členy ČKR, 

vystaveny faktury s vyúčtováním podílu na skutečných provozních nákladech ČKR za rok 2020, 

které jim byly rozeslány klasickou poštou. Tajemnice ČKR M. Fojtíková o tom 13.1.2021 

všechny členy ČKR informovala prostřednictvím elektronické pošty a požádala je o dodržení 

doby splatnosti – do 27.1.2021 – obdržené faktury. Všechny faktury byly následně uhrazeny. 

31. Grémium k výstupům Modulů 3 až 5 Metodiky 2017+. Praha, 12.1.2021. Předseda ČKR 

P. Sklenička obdržel 12.1.2021 od náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro 

vysoké školství, vědu a výzkum P. Dolečka žádost o nominaci 3 zástupců ČKR v grémiu 

k výstupům Modulů 3 až 5 Metodiky 2017+, jehož úkolem bude ověření evaluační zprávy MEP 

z hlediska souladu bodového a slovního hodnocení a s přihlédnutím též k referenci zástupce 

poskytovatele v MEP o průběhu hodnocení. Z pověření předsedy ČKR a z rozhodnutí 

Předsednictva ČKR zaslala tajemnice ČKR M. Fojtíková náměstku Dolečkovi 13.1.2021 tuto 

nominaci ČKR: J. Málek, rektor UPa, místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností; 

M. Pospíšil, prorektor pro strategie a rozvoj VŠCHT, předseda RVŠ; M. Holeček, rektor ZČU. 

32. Seminář „Enhancing Research Excellence through European-African Cooperation“. 

18.1.2021, on-line. Tajemnice ČKR M. Fojtíková obdržela pozvánku na seminář „Enhancing 
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Research Excellence through European-African Cooperation“, který 18.1.2021 pořádala 

Německá konference rektorů (HRK) on-line formou. Z pověření předsedy ČKR P. Skleničky 

pozvánku obratem poskytla Předsednictvu ČKR s výzvou, aby se semináře, pokud to pro ně 

bude schůdné, zúčastnili. Na pozvání HRK se semináře mohli zúčastnit dva zástupci ČKR. 

Nikdo z místopředsedů ČKR se akce nemohl zúčastnit, tajemnice ČKR proto z pověření 

předsedy ČKR oslovila s nabídkou účasti rektorku MENDELU D. Nerudovou. 18.12.2020 

potvrdila tajemnice ČKR žadateli z HRK účast prorektorky pro internacionalizaci a vnější 

vztahy MENDELU M. Lichovníkové. 

33. 49. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR.  

Praha, 22.1.2021. 49. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR 

(VVVKMT) se uskutečnila 22.1.2021 v Praze v PS PČR. Na programu byly dva body:  

(1) Aktuální informace zástupce MŠMT k mimořádným opatřením ve vzdělávání v důsledku 

COVID-19, (2) Problematika ohodnocení pedagogických a nepedagogických pracovníků 

(v souvislosti s probíhající epidemií Covid-19). Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla 

pozvánku, kterou Kancelář ČKR obdržela pouze pro informaci, 20.1.2021 všem členům ČKR. 

34. Přístupnost digitálních knihoven. Praha, 27.1.2021. Předseda ČKR P. Sklenička zaslal 

27.1.2021 místopředsedovi Vlády ČR K. Havlíčkovi dopis, v němž jménem všech členů ČKR 

požádal o spolupráci ve věci prodloužení zpřístupnění digitalizovaných fondů velkých knihoven 

ČR pro potřeby studentů a pedagogů všech vysokých škol ČR, které je na základě aktuální 

dohody mezi Svazem českých knihkupců a nakladatelů (SČKN) a Národní knihovnou ČR (NK 

ČR) možné pouze do 31.1.2021. Dopis byl poskytnut pro informaci všem členům ČKR, všem 

obvyklým sdělovacím prostředkům a zveřejněn na sociálních sítích ČKR (Facebook, Twitter). 

28.1.2021 poskytla tajemnice ČKR M. Fojtíková všem členům ČKR informaci předsedkyně 

výkonného výboru Asociace knihoven vysokých škol ČR (AKVŠ ČR) H. Landové: 

místopředseda Vlády ČR nevyhověl požadavku na speciální podporu pro knižní trh, SČKN tedy 

dle očekávání nebude s prodloužením zpřístupnění digitálních knihoven souhlasit a k 5.2.2021 

dojde k jejich vypnutí. Místopředseda Vlády ČR nicméně navrhl, aby byla vyvolána jednání 

(SČKN, VŠ, NK ČR apod.), na kterých se začne řešit otázka systémového vyřešení dostupnosti 

české knižní produkce v elektronické podobě. 1.2.2021 obdrželi předseda ČKR a tajemnice 

ČKR od předsedkyně výkonného výboru AKVŠ ČR zprávu generálního ředitele NK ČR 

V. Richtera se sdělením, že zejména s ohledem na probíhající jednání zástupců SČKN se členy 

Vlády ČR získala NK ČR souhlas s prodloužením přístupu k Národní digitální knihovně (NDK) 

do 12.2.2021. I tato zpráva byla poskytnuta pro informaci všem členům ČKR. 11.2.2021 

poskytla tajemnice ČKR všem členům ČKR tiskovou zprávu Ministerstva kultury, kterou 

s předsedou ČKR obdrželi od předsedkyně výkonného výboru AKVŠ ČR, obsahující sdělení, že 

se ministr kultury L. Zaorálek dohodl s předsedou SČKN M. Vopěnkou na uzavření licenční 

smlouvy, jež by umožnila prodloužení přístupu k NDK do konce června 2021. 

35. Pracovní skupina k přípravě strategie územních integrovaných investic Karlovarské 

aglomerace. Karlovy Vary, 27.1.2021. Náměstek primátorky města Karlovy Vary T. Trtek 

zaslal Kanceláři ČKR 27.1.2021 žádost o nominaci zástupce ČKR do pracovní skupiny 

k přípravě strategie územních integrovaných investic Karlovarské aglomerace pro období 2021-

-2027. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla žadateli 29.1.2021 z pověření předsedy ČKR 

P. Skleničky tuto nominaci ČKR: M. Holeček, rektor ZČU. 1.2.2021 obdržela tajemnice ČKR 

potvrzení nominace spolu s upřesněním pracovní skupiny, do níž byl zástupce ČKR zařazen:  

A – REAKTIBILITA – Kompetence pro 21. století. 

36. Československá výtvarná přehlídka „Boj s pandemií“. Brno, 28.1.2021. Tajemnice ČKR 

M. Fojtíková poskytla na přání rektora UK T. Zimy všem členům ČKR zprávu s nabídkou 

účasti na československé výtvarné přehlídce nazvané „Boj s pandemií“ určené dětem základních 
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škol, studentům středních, vyšších odborných a vysokých škol v ČR a SR a individuálním 

zájemcům. Termín odevzdání prací elektronickou formou je stanoven na 20.4.2021. 

37. Zasedání Rady Evropské univerzitní asociace (EUA Council). 29.1.2021, on-line. Lednové 

zasedání Rady Evropské univerzitní asociace (EUA Council) se uskutečnilo on-line 29.1.2021 

v době 10:00-13:00. Zástupce ČKR v Radě EUA, předseda ČKR P. Sklenička, se zasedání 

nemohl zúčastnit a musel se omluvit. Zastupováním ČKR pověřil členku Výkonného výboru 

EUA (EUA Board) H. Machkovou. Zasedání se dále za ČKR zúčastnila tajemnice ČKR 

M. Fojtíková. Zasedání Rady EUA předcházelo 28.1.2021 on-line zasedání Výkonného výboru 

EUA. jehož se zúčastnila H. Machková, a 22.1.2021 on-line zasedání tajemníků národních 

Konferencí rektorů, které jsou řádnými kolektivními členy EUA, jehož se zúčastnila  

M. Fojtíková. 

38. Členství v ČKR rektorky Vysoké školy PRIGO, z.ú. Brno, 4.2.2021. Z pověření 

místopředsedkyně ČKR pro záležitosti legislativní a organizační J. Němcové požádala 

tajemnice ČKR M. Fojtíková 4.2.2021 zvlášť členy Komory rektorů veřejných a státních 

vysokých škol ČKR (Komora A ČKR) a zvlášť Komory rektorů soukromých vysokých škol 

ČKR (Komora B ČKR) o on-line tajné hlasování ve věci členství v ČKR Z. Machové, rektorky 

Vysoké školy PRIGO, z.ú. Hlasovací komise (P. Tuleja, rektor SU, předseda; V. Sedlařík, 

rektor UTB; M. Mannová, rektorka AMBIS) vyhodnotila výsledek hlasování 8.2.2021 takto: 

rektorka PRIGO obdržela dostatečný počet hlasů (22 hlasů; zapotřebí bylo minimálně 19 hlasů) 

k přijetí za členku ČKR. Předseda ČKR P. Sklenička zaslal rektorce PRIGO 9.2.2021 dopis se 

sdělením, že se z rozhodnutí Předsednictva ČKR stává členkou ČKR s účinností od 15.2.2021. 

39. Jednání tripartity. 4.2.2021, on-line. Jednání tzv. tripartity (poskytovatel/zřizovatel – MŠMT, 

MV, MO, RVVI/Odbor RVVI, za účasti zástupců Odborných panelů), které se uskutečnilo  

on-line 4.2.2021, se zúčastnili předseda ČKR P. Sklenička, místopředseda ČKR pro oblast 

tvůrčích činností J. Málek a místopředseda ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální 

P. Štěpánek. Místopředseda ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální informoval 5.2.2021 

Předsednictvo ČKR o svém stanovisku k jednání, zaslaném náměstku ministra školství, mládeže 

a tělovýchovy pro vysoké školství, vědu a výzkum P. Dolečkovi. 

40. Žádost o členství v ČKR budoucí rektorky Akademie múzických umění v Praze.  

Praha, 5.2.2021. I. Radok Žádná, která byla jmenována novou rektorkou Akademie múzických 

umění v Praze s účinností od 15.2.2021, zaslala 5.2.2021 žádost o členství v ČKR. 

41. 168. zasedání Předsednictva ČKR. 9.2.2021, on-line. Zasedání se konalo on-line s tímto 

programem: (1) Informace předsedy a místopředsedů ČKR. (2) Příprava 159. zasedání Pléna 

ČKR (Praha, 18.2.2021). (3) Diskuse k aktuální epidemiologické situaci ve vztahu k vysokým 

školám. (4) Žádosti o členství v ČKR. (5) Různé. Závěry zasedání poskytla tajemnice ČKR 

M. Fojtíková 10.2.2021 všem členům ČKR. 

42. 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 

uskutečnila 10. února 2021 on-line. Revizory účtů se byli rektor SU P. Tuleja a rektor UTB 

V. Sedlařík. Revize proběhla úspěšně s tímto závěrem: Revizoři účtů ČKR konstatují, že příjmy 

i výdaje jsou řádně doloženy, účetnictví Kanceláře ČKR je řádně a v souladu s platnými 

předpisy vedeno (a) v operativě tajemnice ČKR, (b) v účetní agendě Rektorátu MU, a že výdaje 

byly vynaloženy účelně, efektivně a mimořádně hospodárně. Rozsahem aktivit, jimiž Kancelář 

ČKR zajišťuje činnost ČKR, je stávající tříčlenné personální obsazení plně vytíženo. 

43. Členství v ČKR budoucí rektorky Akademie múzických umění v Praze. Praha, 11.2.2021. 

Předseda ČKR P. Sklenička zaslal budoucí rektorce Akademie múzických umění v Praze 

I. Radok Žádné dopis se sdělením, že se z rozhodnutí Předsednictva ČKR stává členkou ČKR 

s účinností od 15.2.2021. 
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44. Úmrtí emeritního rektora UJEP Vlastimila Novobilského. Ústí nad Labem, 11.2.2021. Do 

Kanceláře ČKR došla zpráva o úmrtí emeritního rektora Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 

v Ústí nad Labem (UJEP) Vlastimila Novobilského, jenž zemřel na následky nemoci  

COVID-19 11.2.2021. Tajemnice ČKR M. Fojtíková informovala všechny členy ČKR a 

všechny emeritní rektory, bývalé členy ČKR. Předseda ČKR P. Sklenička zaslal 12.2.2021 

rektoru UJEP M. Balejovi kondolenční dopis ČKR. 

45. Pracovní skupina pro přípravu strategie ITI Olomoucké aglomerace. Brno, 11.2.2021. 

Předseda ČKR P. Sklenička obdržel 11.2.2021 klasickou poštou žádost náměstka primátora 

statutárního města Olomouc M. Pelikána o nominaci zástupce ČKR do pracovní skupiny pro 

přípravu strategie Integrovaných teritoriálních investic Olomoucké aglomerace na programové 

období 2021-2027. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla žadateli z pověření předsedy ČKR 

17.2.2021 tuto nominaci ČKR: H. Marešová, prorektorka pro strategické plánování a kvalitu 

UP. 

46. Údaje vysokých škol pro MŠMT v souvislosti s rozvolňováním protiepidemických 

opatření. Brno, 11.2.2021. Tajemnice ČKR M. Fojtíková požádala z pověření předsedy ČKR 

P. Skleničky všechny členy ČKR o kvalifikovaný odhad 4 parametrů souvisejících s možnostmi 

a podmínkami rozvolňování protiepidemických opatření na vysokých školách. Jednalo se 

o počty studentů bakalářského a magisterského stupně (posledních ročníků/všech ročníků) dané 

vysoké školy, jejichž dokončení studia vyžaduje kontaktní výuku alespoň některého z předmětů, 

a počty pedagogů a dalších zaměstnanců (laborantů apod.), kteří jsou potřební k zajištění takové 

výuky. Členové ČKR byli požádání o reakci do 16.2.2021, 12:00. Zareagovali všichni členové 

ČKR a celkové počty byly vyčísleny na 50 099 (studenti + zaměstnanci) v případě posledních 

ročníků a 146 383 (studenti + zaměstnanci) v případě všech ročníků. Tajemnice ČKR poskytla 

16.2.2021 tabulku s údaji všech vysokých škol, jejichž rektoři jsou členy ČKR, předsedovi ČKR 

pro jednání s MŠMT. 

47. Návrh Výroční zprávy ČKR 2020. Brno, 13.2.2021. Tajemnice ČKR M. Fojtíková zaslala 

z pověření předsedy ČKR P. Skleničky všem členům ČKR návrh Výroční zprávy ČKR 2020, 

který předseda ČKR na základě podkladů jednotlivých místopředsedů ČKR předložil jako 

podkladový materiál pro 159. zasedání Pléna ČKR, Výroční shromáždění ČKR (Praha, 

18.2.2021, hybridní formou). 

48. Zasedání Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR. 15.2.2021, on-line. Zasedání se 

konalo on-line s tímto programem: (1) Informace předsedkyně a místopředsedů Komory rektorů 

soukromých vysokých škol ČKR. (2) Příprava na 159. zasedání Pléna ČKR (Praha, 18.2.2021). 

(3) Diskuse k aktuální epidemiologické situaci ve vztahu k vysokým školám. (4) Žádosti 

o členství v ČKR. (5) Různé. 

49. Usnesení Studentské komory Rady vysokých škol. Brno, 15.2.2021. Tajemnice ČKR 

M. Fojtíková poskytla 15.2.2021 z pověření předsedy ČKR P. Skleničky pro informaci všem 

členům ČKR usnesení Studentské komory Rady vysokých škol (SK RVŠ) přijaté 11.2.2021, 

které předsedovi ČKR zaslal předseda SK RVŠ M. Farník a v němž SK RVŠ vyzývá ministra 

školství, mládeže a tělovýchovy k nápravě stávající situace studentů VŠ. SK RVŠ uvádí, že 

dlouhodobé omezení výuky, nemožnost realizovat praxe i omezení či přímo zákaz praktické 

výuky a laboratorních prací na studenty významně dopadají. 

50. Podpora financování zvýšených nákladů souvisejících se studiem studentů se specifickými 

potřebami v roce 2021. Praha, 16.2.2021. Předseda ČKR P. Sklenička obdržel 16.2.2021 dopis 

předsedy Asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami na vysokých 

školách (AP3SP) Z. Touška ve věci podpory financování zvýšených nákladů souvisejících se 

studiem studentů se specifickými potřebami v roce 2021 ze strany MŠMT. 
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51. 48. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR.  

Praha, 17.2.2021. 48. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR 

(VVVKMT) se uskutečnila 17.2.2021 v Praze v PS PČR s tímto programem: (1) Sdělení 

předsedy. (2) Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních 

symbolů ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 702). 

(3) Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2019/2020. (4) Aktuální informace 

zástupců MŠMT a MZ k mimořádným opatřením ve vzdělávání v důsledku COVID-19; 

Epidemiologický rozbor opravňující omezení školní docházky; Informace zástupců MMR a 

MPO o kvalitě internetového připojení v obcích ČR a o možnosti jeho zkvalitnění, a to 

v souvislosti s distanční formou vzdělávání – možnost vypsání dotačních programů. (5) Různé. 

(6) Návrh termínu a pořadu příští schůze výboru. Schůze byla přístupna pouze hostům 

uvedeným v programu. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla pozvánku 1.2.2021 pro 

informaci Předsednictvu ČKR, 11.2.2021 potom její doplněnou verzi. 

52. Rada ČT – dopis generálního ředitele České televize. Praha, 17.2.2021. Předseda ČKR 

P. Sklenička obdržel jako rektor ČZU, nikoli jako předseda ČKR, 17.2.2021 dopis generálního 

ředitele České televize P. Dvořáka s informací o plánovaném vyhlášení výzvy PS PČR na 

obsazení čtyř míst v Radě ČT, která by se měla uvolnit v květnu 2021. Generální ředitel ČT 

spatřuje v nominacích do Rady ČT příležitost k ještě většímu zapojení vysokých škol do diskuse 

o smyslu veřejnoprávních médií. Nominace na členství v Radě ČT je možno podávat v období 

od 24.2.2021 do 10.3.2021. 

53. Jednání Předsednictva Rady vysokých škol. 18.2.2021, on-line. Jednání Předsednictva RVŠ 

se uskutečnilo on-line 18.2.2021. Předseda ČKR P. Sklenička obdržel pozvánku na jednání 

16.2.2021. Tajemnice ČKR M. Fojtíková omluvila obratem předsedu ČKR i všechny 

místopředsedy ČKR z důvodu časové kolize se 159. zasedáním Pléna ČKR. 

54. Zasedání Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR. Praha, 18.2.2021. 

Zasedání se konalo v Praze péčí Akademie výtvarných umění v Praze hybridní formou s tímto 

programem: (1) Informace předsedy a místopředsedů Komory rektorů veřejných a státních 

vysokých škol ČKR. (2) Diskuse ke stávajícím protiepidemickým opatřením ve vztahu 

k vysokým školám. (3) Příprava na diskusi s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy a s jeho 

náměstky. (4) Diskuse k udržitelnému rozvoji v pojetí vysokých škol. (5) Diskuse 

k problematice genderové rovnosti ve vědě ve vztahu k rámcovému programu Horizont.  

(6) Různé. 

55. 159. zasedání Pléna ČKR (Výroční shromáždění ČKR). Praha, 18.2.2021. Zasedání se 

konalo v Praze péčí Akademie výtvarných umění v Praze hybridní formou s tímto programem: 

(1) Zasedání Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR. (2) Doplňující volby 

ČKR na jedno uvolněné místo místopředsedy ČKR (funkční období 1.3.2021 až 31.7.2021), 

které proběhnou elektronicky v týdnu od 22.2. do 26.2.2021 – informace předsedy volební 

komise. (3) Informace o Akademii výtvarných umění v Praze. (4) Zprávy předsedy, 

místopředsedů a tajemnice ČKR; zprávy předsedů Komor ČKR. (5) Výroční zpráva ČKR 2020. 

(6) Revize hospodaření ČKR 2020. Rozpočet ČKR 2021. Kalendář ČKR 2022 a 2023.  

(7) Informace o Expertní skupině pro evropskou strategii globálního přístupu k výzkumu, 

inovacím a vzdělávání, která funguje jako poradní orgán Evropské komise. (8) Aktuální 

problematika vysokého školství ČR – diskuse s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy a 

s jeho náměstky. (9) Cestovní mapa absolventů vysokých škol ČR – informace ředitele Centra 

pro studium vysokého školství. (10) Udržitelný rozvoj v pojetí vysokých škol ČR. (11) Různé 

(mj. problematika genderové rovnosti ve vědě ve vztahu k rámcovému programu Horizont 

Evropa). (12) Usnesení 159. zasedání Pléna ČKR. 
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Plánované akce: 

 

56. Tajné doplňující volby místopředsedy ČKR. 22.2.-26.2.2021, elektronicky. Tajemnice ČKR 

M. Fojtíková poskytla z pověření předsedy volební komise P. Tuleji 10.2.2021 všem členům 

ČKR volební řád s časovým harmonogramem doplňujících voleb ČKR 2021. Volby na jedno 

uvolněné místo místopředsedy ČKR (funkční období 1.3.2021 až 31.7.2021) proběhnou 

elektronicky v týdnu od 22.2. do 26.2.2021, aby se jimi neúměrně nezatěžovalo 159. zasedání 

Pléna ČKR (Praha, AVU, 18.2.2021), v režii volební komise (P. Tuleja, rektor SU, předseda; 

V. Sedlařík, rektor UTB; M. Mannová, rektorka AMBIS) ve spolupráci s tajemnicí ČKR. 

57. Výroční konference Evropské univerzitní asociace (EUA). 22.4., 23.4., 29.4., 30.4.2021, 

on-line. Ve dnech 22.-23.4.2021 se koná Výroční konference EUA 2021. Konferenci předchází 

zasedání generálních tajemníků národních Konferencí rektorů, jež jsou řádnými kolektivními 

členy EUA, které proběhne on-line 16.4.2021 a kterého se zúčastní tajemnice ČKR 

M. Fojtíková. Výroční Konferenci EUA 2021 otevře 22.4.2021 on-line zasedání Výkonného 

výboru EUA (EUA Board), kterého se za ČKR zúčastní rektorka VŠE H. Machková (zvolena 

členkou Výkonného výboru EUA na návrh ČKR pro funkční období duben 2017 až duben 

2021). Zasedání Rady EUA (EUA Council), které se bude konat on-line 29.4.2021, se zúčastní 

členka Výkonného výboru EUA H. Machková, předseda ČKR P. Sklenička a tajemnice ČKR 

M. Fojtíková. Na tato zasedání navazuje 30.4.2021 on-line Valné shromáždění EUA, na němž 

proběhne volba 3 nových členů Výkonného výboru EUA. 

58. 160. zasedání Pléna ČKR. Pardubice, 15.4.2021. Hostitelská vysoká škola Univerzita 

Pardubice, rektor-hostitel J. Málek. 

 

Poznámka: 
 

Všechny materiály, o nichž je ve zprávě předsedy ČKR zmínka, jsou dostupné všem členům ČKR 

v úložišti materiálů pro členy ČKR a v úložišti materiálů EUA. Obě úložiště jsou Kanceláří ČKR 

průběžně doplňována a udržována v aktualizovaném stavu. Kromě toho existuje samostatná webová 

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

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

všem členům ČKR. 

 

V Brně dne 18. února 2021 

 

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

Schválil: P. Sklenička, předseda ČKR 


