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160. ZASEDÁNÍ PLÉNA ČESKÉ KONFERENCE REKTORŮ 

Pardubice, 15.4.2021  
________________________________________________________________________________________ 

 

Zpráva předsedy České konference rektorů 

 

01. 159. zasedání Pléna ČKR. Praha, 18.2.2021. Hostitelská vysoká škola Akademie výtvarných 

umění v Praze; rektor-hostitel T. Vaněk. Zasedání se uskutečnilo hybridní formou (prezenčně 

rektor-hostitel, předseda ČKR a dva místopředsedové ČKR, ostatní členové ČKR a hosté on- 

-line). 

02. Přihlášky do Rady České televize. Praha, 18.2.2021. Předseda ČKR P. Sklenička obdržel jako 

rektor ČZU, nikoli jako předseda ČKR, 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. 

Přihlášky do Rady ČT bylo možno podávat Poslanecké sněmovně PČR v období od 24.2.2021 

do 10.3.2021. 

03. Návrh České asociace sester na úpravu zákona o nelékařských zdravotnických povoláních. 

Praha, 18.2.2021. Místopředsedkyně ČKR pro záležitosti legislativní a organizační J. Němcová 

poskytla během 159. zasedání Pléna ČKR (Praha, AVU, 18.2.2021) všem členům ČKR návrh 

České asociace sester na novelizaci zákona 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických 

povoláních, jemuž ČKR následně vyjádřila podporu v přijatém usnesení. 

04. Zástupce generální tajemnice EUA. Brno, 19.2.2021. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla 

19.2.2021 všem členům ČKR zprávu generální tajemnice Evropské univerzitní asociace (EUA) 

A. Crowfoot, obsahující výzvu k zasílání žádostí o místo zástupce/zástupkyně generální 

tajemnice EUA. EUA přijímala žádosti do 17.3.2021. 

05. Tajné doplňující volby místopředsedy ČKR. 22.2.-26.2.2021, elektronicky. Volby na jedno 

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

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. 

22.2.2021 proběhla návrhová část voleb. Bylo navrženo 8 kandidátů (v pořadí podle počtu 

získaných hlasů: J. Vybíral, M. Bareš, I. Radok Žádná, K. Kuča, D. Nerudová, V. Snášel,  

M. Klíma, T. Zima), kteří mohli vyjádřit svůj souhlas/nesouhlas se zařazením na kandidátku do 

23.2.2021, 15:00. S návrhem souhlasili dva kandidáti (J. Vybíral, V. Snášel). V prvním kole 

voleb, které proběhlo 24.2.2021, byl se ziskem 27 hlasů místopředsedou ČKR (funkční období 

1.3.2021 až 31.7.2021) zvolen J. Vybíral, rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. 

Posléze se Předsednictvo ČKR usneslo, že nedojde k přerozdělení místopředsednických funkcí a 

že nově zvolený místopředseda ČKR bude zastávat funkci místopředsedy ČKR vnější 

záležitosti, kterou do 14.2.2021 zastával J. Hančil, jemuž k témuž datu skončilo jeho rektorské 

funkční období na AMU, a tím i členství v ČKR a v Předsednictvu ČKR. 

06. Řídicí výbor projektu sdílených činností „Česká styčná kancelář pro výzkum v Bruselu 

(CZELO)“ – nominace dvou zástupců ČKR. Praha, 25.2.2021. Ředitelka Domu zahraniční 

spolupráce (DZS) D. Petrova zaslala předsedovi ČKR P. Skleničkovi 25.2.2021 žádost 

o nominaci dvou zástupců ČKR do Řídícího výboru projektu sdílených činností „Česká styčná 

kancelář pro výzkum v Bruselu (CZELO)“. 2.3.2021 se předseda ČKR po konzultaci 

s místopředsedou ČKR pro oblast tvůrčích činností J. Málkem obrátil prostřednictvím tajemnice 

ČKR M. Fojtíkové na všechny členy ČKR s žádostí o návrhy. Své návrhy mohli členové ČKR 
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zasílat do Kanceláře ČKR na elektronickou adresu kalandrikova@muni.cz do 11.3.2021. 

12.3.2021 poskytla tajemnice ČKR všechny došlé návrhy předsedovi ČKR: 4 návrhy na pozici 

zástupce ČKR (V. Báča, VŠPJ; M. Brzezina, TUL; V. Petráček, ČVUT; V. Sedlařík, UTB) a 

2 návrhy na pozici experta (M. Hojdekr, JU; L. Palko, MU). 15.3.2021 zaslala tajemnice ČKR 

z pověření předsedy ČKR ředitelce DZS nominaci ČKR, která vzešla z tajného hlasování 

Předsednictva ČKR o kandidátech navržených členy ČKR, v této podobě: V. Petráček, zástupce 

ČKR, M. Hojdekr, expert. 

07. Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných VŠ. Brno, 26.2.2021. Tajemnice 

ČKR M. Fojtíková zaslala 26.2.2021 z pověření předsedy ČKR P. Skleničky na MŠMT 

informaci o zastoupení ČKR v Reprezentativní komisi pro rozpis rozpočtu veřejných VŠ na 

období od 1.3.2021 do 31.7.2021 (v abecedním pořadí): M. Holeček, rektor ZČU; J. Málek, 

rektor UPa, místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností; P. Sklenička, rektor ČZU, 

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

sociální; J. Vybíral, rektor UMPRUM, místopředseda ČKR pro vnější záležitosti; T. Zima, 

rektor UK. 

08. Očkování akademických pracovníků vysokých škol proti nemoci COVID-19 a režim na 

VŠ od 1.3.2021. Praha, 27.2.2021. Předseda ČKR P. Sklenička informoval 27.2.2021 všechny 

členy ČKR o situaci stran registrace k očkování proti nemoci COVID-19 akademických 

pracovníků vysokých škol. Tlumočil ministru školství, mládeže a tělovýchovy R. Plagovi obavy 

některých rektorů, že jsou kódy k registraci již vydávány, ale zatím nikoli vysokým školám, 

pouze pro pedagogy základních a středních, resp. regionálních škol. Ministr Plaga předsedu 

ČKR ujistil, že se jedná jen o dílčí preference v pořadí stejné prioritizované skupiny, kde jsou i 

vysokoškolští pedagogové, a že VŠ již brzy dostanou kódy také. Navíc uvedl, že dřívější 

registrace v rámci skupiny neznamená automaticky dřívější očkování. 28.2.2021 poskytl 

předseda ČKR všem členům ČKR zprávu náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy 

pro vysoké školství, vědu a výzkum P. Dolečka s informacemi o režimu na VŠ od 1.3.2021 do 

21.3.2021 v souvislosti s mimořádnými opatřeními přijatými Vládou ČR dne 26.2.2021 (na 

režimu VŠ se nic nemění) a s informacemi o situaci ve věci očkování (s ohledem na plánovaný 

co nejdřívější návrat dětí a žáků některých ročníků mateřských, základních a středních škol 

budou očkováni nejprve pedagogičtí a nepedagogičtí zaměstnanci těchto škol, v další vlně pak 

akademičtí pracovníci VŠ). 2.3.2021 byl předseda ČKR ministrem školství, mládeže a 

tělovýchovy informován, že VŠ obdrží hesla k registraci cca v polovině března 2021. Ministr 

přitom slíbil, že bude všechny členy ČKR o situaci informovat. 

09. EUA Research Policy Working Group Meeting. 1.3.2021, on-line. Ředitel Oddělení pro 

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

22.2.2021 informace o zasedání pracovní skupiny EUA „Research Policy“, které proběhlo 

1.3.2021 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 a 

týž den poskytl Kanceláři ČKR výstupní materiály ze zasedání. Tyto materiály jsou pro členy 

ČKR dostupné v úložišti materiálů EUA. 

10. Steering Committee of the EUA Read & Publish Project. Brusel, 1.3.2021. Zástupkyně 

ředitele Oddělení pro výzkum a inovace Sekretariátu Evropské univerzitní asociace (EUA) 

V. Gaillard zaslala členům řídicího výboru projektu EUA „Scholarly Read & Publish 

Agreements“, do níž ČKR v březnu 2019 delegovala ředitele Národní technické knihovny 

M. Svobodu, informace související s ukončením činnosti výboru. Informace jsou členům ČKR 

dostupné v úložišti materiálů EUA i v úložišti materiálů pro členy ČKR. 

11. Global Approach to Research, Education, Innovation and Youth. Brno, 2.3.2021. 

Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla z pověření předsedy ČKR P. Skleničky Evropské 

univerzitní asociaci (EUA) stanovisko ČKR k dokumentu „Global Approach to Research, 

mailto:kalandrikova@muni.cz


3 

 

Education, Innovation and Youth“, navržené místopředsedou ČKR pro oblast tvůrčích činností 

J. Málkem ve spolupráci s rektorkou VŠE H. Machkovou, která je členkou Výkonného výboru 

EUA (EUA Board), a rektorem MU M. Barešem, který je členem expertní skupiny EUA 

„European Global Strategy Response Group“. Obsah stanoviska ČKR: Návrh dokumentu bez 

připomínek a jako zvláště vítané uvedeny tyto body: (1) Recognise the role of basic research for 

strategic autonomy, (2) Increase investment in research and innovation, (3) The EU member 

states must live up to the renewed commitment to invest 3% of GDP in research and innovation, 

(4) Horizon Europe becomes the global benchmark programme for research and innovation 

excellence, (5) European stakeholders, the EU and the member states carry out a reform of 

academic careers and assessment, (6) Demand reciprocity in terms of access to funding 

programmes, and in open science. 5.3.2021 obdržela tajemnice ČKR od generální tajemnice 

EUA A. Crowfoot druhou verzi uvedeného dokumentu, zohledňující připomínky národních 

Konferencí rektorů. O vyjádření k této verzi byli tajemnicí ČKR požádáni místopředseda ČKR 

pro oblast tvůrčích činností a rektor MU. 10.3.2021 sdělila tajemnice ČKR generální tajemnici 

EUA, že ČKR s návrhem materiálu bez dalších připomínek souhlasí. 

12. Dotazník EUA k rozvoji řízení vysokých škol a institucionální transformaci v evropském 

vysokoškolském vzdělávání. Brno, 3.3.2021. Z pověření předsedy ČKR P. Skleničky požádala 

tajemnice ČKR M. Fojtíková místopředsedu ČKR pro oblast vzdělávání J. Millera o vyplnění 

dotazníku Evropské univerzitní asociace (EUA) nazvaného „System level survey on national 

approaches to leadership development and institutional transformation in higher education in 

Europe“, který tajemnici ČKR zaslal ředitel Oddělení správy, financování a rozvoje veřejného 

plánování Sekretariátu EUA T. Estermann. Místopředseda ČKR pro oblast vzdělávání slíbil 

dotazník v požadovaném termínu vyplnit. O vyplnění obdobného dotazníku EUA určeného 

jednotlivým vysokým školám požádala tajemnice ČKR z pověření předsedy ČKR týž den 

všechny členy ČKR. Termín pro vyplnění dotazníku byl jak pro ČKR, tak pro jednotlivé VŠ 

31.3.2021 

13. Jednání zástupců RVŠ a ČKR k novele zákona o vysokých školách. 3.3.2021, on-line. 

Předseda RVŠ M. Pospíšil zaslal předsedovi ČKR P. Skleničkovi pět pozměňovacích návrhů 

k novele zákona o vysokých školách s prosbou o společné jednání zástupců RVŠ a ČKR k této 

problematice. On-line jednání se uskutečnilo 3.3.2021, za ČKR se zúčastnili místopředsedkyně 

ČKR pro záležitosti legislativní a organizační J. Němcová a místopředseda ČKR pro záležitosti 

ekonomické a sociální P. Štěpánek. 

14. Příklady dobré praxe v současném režimu na vysokých školách. Praha, 3.3.2021. Na žádost 

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

P. Dolečka požádal předseda ČKR P. Sklenička prostřednictvím tajemnice ČKR M. Fojtíkové 

členy Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR (Komora A ČKR) o dodání 

příkladů dobré praxe v současném režimu na VŠ v těchto třech oblastech: testování, organizace 

chodu, jiné (dle vlastního uvážení). Své reakce mohli členové Komory A ČKR zasílat do 

5.3.2021 na elektronickou adresu bruzlova@muni.cz. Příklady dobré praxe, jejichž souhrn 

zaslala tajemnice ČKR týž den předsedovi ČKR, poskytlo nakonec 26 z 28 členů Komory A 

ČKR (ve stanoveném termínu zareagovalo 24 členů ČKR, 8.3.2021 byl materiál doplněn 

o příspěvek ČZU, 9.3.2021 o příspěvek UO). Předseda ČKR poskytl materiál 8.3.2021 ministru 

školství, mládeže a tělovýchovy R. Plagovi a jeho náměstku P. Dolečkovi. 

15. Návrh úpravy provozu vysokých škol. Praha, 3.3.2021. Předseda ČKR P. Sklenička požádal 

Předsednictvo ČKR o připomínky k materiálu „Návrh úpravy provozu vysokých škol“, o němž 

předseda ČKR a místopředseda ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální P. Štěpánek 

2.3.2021 on-line jednali s náměstkem ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké 

školství, vědu a výzkum P. Dolečkem. Místopředsedové ČKR mohli své připomínky zasílat do 

4.3.2021 na elektronickou adresu fojtikova@muni.cz. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla 

mailto:bruzlova@muni.cz
mailto:fojtikova@muni.cz
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5.3.2021 všechny došlé připomínky (J. Málek, J. Němcová, P. Sklenička, P. Štěpánek, 

J. Vybíral) předsedovi ČKR. 

16. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví – povinné testování pro zaměstnavatele. 

Praha, 3.3.2021. Rektorky a rektoři soukromých vysokých škol, členové Komory B ČKR, 

obdrželi z MŠMT informaci ohledně povinného testování pro zaměstnavatele. V souladu 

s mimořádným opatřením MZ jsou podnikatelské subjekty povinny umožnit osobní přítomnost 

na pracovišti svým zaměstnancům pouze za podmínky provedeného testu (u zaměstnavatelů 

s počtem zaměstnanců od 50 do 249 od 15.3.2021, u zaměstnavatelů s počtem zaměstnanců od 

250 výše od 12.3.2021) a současně zajistit testování svých zaměstnanců (u zaměstnavatelů od 

50 do 249 zaměstnanců od 5.3.2021, u zaměstnavatelů od 250 zaměstnanců výše od 3.3.2021). 

Je-li tedy soukromá VŠ podnikatelským subjektem s alespoň 50 zaměstnanci, je třeba pro účely 

osobní přítomnosti zaměstnanců na pracovišti reflektovat toto mimořádné opatření. Opatření se 

prozatím netýká ani neziskových soukromých VŠ (o.p.s., z.ú.), ani veřejných VŠ. 

17. Usnesení Vlády ČR ze dne 5.3.2021 týkající se vysokých škol. Praha, 5.3.2021. Předseda 

ČKR P. Sklenička obdržel 5.3.2021 od náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro 

vysoké školství, vědu a výzkum P. Dolečka dvě usnesení přijatá týž den Vládou ČR, týkající se 

i vysokých škol, až na výjimky pouze veřejných: (1) Svým Usnesením č. 248 Vláda ČR zavádí 

opět pracovní povinnost pro studenty v prezenční formě 4. a 5. ročníků magisterských 

lékařských oborů a všech ročníků, kromě posledních, bakalářských a magisterských 

nelékařských zdravotnických oborů a psychologie. (2) Mimořádným opatřením Ministerstva 

zdravotnictví, které je přílohou č. 1 k Usnesení Vlády ČR č. 249, se zavádí již dříve avizovaná 

povinnost pro veřejné zaměstnavatele s více než 50 zaměstnanci testovat své zaměstnance, kteří 

práci nevykonávají formou home office, na COVID-19. Mezi veřejné zaměstnavatele jsou 

zařazeny i veřejné VŠ. Testování by mělo být zajištěno od 10.3.2021 tak, aby od 17.3.2021 byl 

umožněn vstup do prostor VŠ jen těm zaměstnancům, kteří se prokáží negativními výsledky 

antigenního nebo RT-PCR testu na COVID-19. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla celou 

zásilku z pověření předsedy ČKR obratem všem členům ČKR.  

18. Prohlášení ČKR ke konání maturitních zkoušek v roce 2021. Praha, 8.3.2021. ČKR vydala 

prohlášení ke konání maturitních zkoušek v roce 2021, jímž z legislativních, pedagogických  

i etických důvodů odmítla návrh na faktické zrušení maturitních zkoušek v roce 2021 a jejich 

nahrazení tzv. úřední maturitou. ČKR prohlášením podpořila také otevřený dopis reprezentací 

středních a základních škol ze dne 6.3.2021, adresovaný primárně předsedovi Vlády ČR. 

Prohlášení bylo péčí Kanceláře ČKR poskytnuto sdělovacím prostředkům a všem obvyklým 

adresátům usnesení ČKR. Bylo rovněž zveřejněno na webu ČKR a na sociálních sítích ČKR 

(Facebook, Twitter). 

19. Rada pro velké infrastruktury pro výzkum, experimentální vývoj a inovace – nominace 

ČKR. Brno, 8.3.2021. Předseda ČKR P. Sklenička obdržel 8.3.2021 dopis náměstka ministra 

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

o nominaci ČKR do Rady pro velké infrastruktury pro výzkum, experimentální vývoj a inovace 

z důvodu končícího mandátu dosavadního zástupce ČKR J. Koči. Z pověření předsedy ČKR 

zaslala tajemnice ČKR M. Fojtíková 10.3.2021 náměstku Dolečkovi nominaci ČKR na další 

pětileté funkční období: J. Koča, ředitel Národního centra pro výzkum biomolekul, vedoucí 

výzkumné skupiny Středoevropského technologického institutu (CEITEC). 

20. Financování zvýšených nákladů služeb studentům se specifickými potřebami.  

Brno, 10.3.2021. Do Kanceláře ČKR došel 10.3.2021 datovou poštou dopis náměstka ministra 

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

předsedovi ČKR P. Skleničkovi, týkající se financování zvýšených nákladů služeb studentům se 

specifickými potřebami (viz bod 3 Usnesení 159. zasedání Pléna ČKR). MŠMT požádá 

Asociaci poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami na vysokých školách 
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(AP3SP) o informace, na základě jejichž vyhodnocení, vykazovaných počtů studentů s indikací 

3SP k 31.10.2021 a predikce vývoje pandemické situace připraví návrh financování pro rok 

2022. Náměstek Doleček navrhl vrátit se k této problematice na jednání Reprezentativní komise 

pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol, kde bude možné diskusi k roku 2022 vést již na 

základě většího množství novějších a přesnějších informací. Tajemnice ČKR M. Fojtíková 

poskytla dopis z pověření předsedy ČKR všem členům ČKR. 

21. Horizont Evropa a gender. Brno, 10.3.2021. Na dotaz zástupkyně Národního kontaktního 

centra – gender a věda Akademie věd ČR H. Tenglerové odpověděla tajemnice ČKR 

M. Fojtíková z pověření předsedy ČKR P. Skleničky, že na 159. zasedání Pléna ČKR (Praha, 

AVU, 18.2.2021) nebyl, pro přemíru jiných urgentních problémů spojených s epidemií nemoci 

COVID-19, učiněn žádný závěr k její nabídce vystoupení na téma aktuálního vývoje v oblasti 

genderové rovnosti ve vědě. Žadatelka slíbila zaslat souhrnný písemný materiál, který by bylo 

možno všem členům ČKR poskytnout a na základě kterého by se mohlo eventuálně uvažovat  

o jejím osobním vystoupení na některém z nejbližších zasedání Pléna ČKR. 

22. Data pro očkování pracovníků vysokých škol. Praha, 11.3.2021. Předseda ČKR P. Sklenička 

požádal prostřednictvím tajemnice ČKR M. Fojtíkové všechny členy ČKR o data pro očkování 

pracovníků vysokých škol, jejichž potřebnost vzešla z jednání neformální pracovní skupiny 

MŠMT pro protipandemická opatření na VŠ a s nimiž by se mohlo pracovat při vyjednávání na 

Ministerstvu zdravotnictví: (1) akademičtí pracovníci VŠ ve věku 55 až 70 let, (2) akademičtí 

pracovníci a ostatní pracovníci (laboranti apod.) VŠ potřební při nejnutnější kontaktní výuce 

posledních ročníků Bc a Mgr (tato čísla již členové ČKR souhrnně poskytli pro účely 

případného testování pro fázi rozvolňování a měla by těmto údajům odpovídat), (3) počet 

zaměstnanců, které jsou jednotlivé VŠ schopny naočkovat denně prostřednictvím vlastních 

kapacit, smluvních lékařů nebo zdravotnických zařízení mimo současnou infrastrukturu 

očkovacích míst. Reakce členů ČKR byla v Kanceláři ČKR očekávána nejpozději 16.3.2021, 

14:00. Na žádost zareagovali všichni členové ČKR. Tajemnice ČKR odeslala souhrnný materiál 

s daty pro očkování pracovníků vysokých škol týž den předsedovi ČKR k dalšímu využití a pro 

informaci všem členům ČKR. 

23. Zálohové faktury na úhradu provozních nákladů ČKR 2021. Brno, 11.3.2021.  

Tajemnice ČKR M. Fojtíková informovala všechny členy ČKR, že 10.3.2021 byly péčí 

Ekonomického odboru Rektorátu Masarykovy univerzity (v souladu se schváleným rozpočtem 

ČKR 2021 a schválenými pravidly úhrady provozních nákladů ČKR 2021) vystaveny a 

následně klasickou poštou rozeslány zálohové faktury na úhradu provozních nákladů ČKR 2021 

s dobou splatnosti do 9.4.2021. Všechny zálohové faktury byly poté vzhledem ke stávající 

epidemické situaci zaslány jednotlivým členům ČKR péčí Kanceláře ČKR i elektronicky a 

následně byly všemi VŠ včas uhrazeny. 

24. Webinář EUA „Knowledge, Science, Democracy: What is the Role of Evidence in Policy 

and Society“. 12.3.2021, on-line. Webinář Evropské univerzitní asociace (EUA) nazvaný 

„Knowledge, Science, Democracy: What is the Role of Evidence in Policy and Society“, na 

němž vystoupil prezident EUA M. Murphy, proběhl 12.3.2021. Všichni členové ČKR, kteří se 

mohli zúčastnit jako pozorovatelé/posluchači, byli o webináři informováni 19.2.2021. 

25. Úpravy maturitních zkoušek pro rok 2021. Praha, 12.3.2021. Předseda ČKR P. Sklenička 

obdržel 12.3.2021 od ředitelky Odboru vysokých škol MŠMT K. Gondkové dopis náměstka 

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

dvěma přílohami, obsahující informace k aktuálním změnám v organizaci maturitních zkoušek. 

Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla zásilku z pověření předsedy ČKR Předsednictvu ČKR. 

26. Dopis rektora Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. 

Brno, 16.3.2021. Do Kanceláře ČKR došel 16.3.2021 dopis adresovaný předsedovi ČKR 

P. Skleničkovi a všem členům ČKR od rektora Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů 
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Praha, o.p.s. (VŠMVVP), J. Plocha. Rektor VŠMVVP se vzdal rektorské funkce, a tím i členství 

v ČKR, k 31.3.2021, a v dopise poděkoval za spolupráci. Tajemnice ČKR M. Fojtíková 

poskytla dopis obratem všem členům ČKR. Předseda ČKR zareagoval na dopis přáním všeho 

dobrého a poděkováním za vše, co rektor VŠMVVP pro dobro vysokého školství ČR v rámci 

svého působení v ČKR vykonal.  

27. EUA Public Funding Observatory 2020/2021 Pre-publication Validation. Brusel, 16.3.2021. 

Zástupkyně ředitele pro správu, financování a rozvoj veřejné politiky EUA E. Bennetot Pruvot 

zaslala tajemnici ČKR M. Fojtíkové 16.3.2021 žádost o připomínky ČKR ke zprávě „Public 

Funding Observatory 2020/2021“. Za ČKR reagoval místopředseda ČKR pro záležitosti 

ekonomické a sociální P. Štěpánek. 23.3.2021 odeslala tajemnice ČKR reakci ČKR (bez 

připomínek) žadateli a pro informaci všem členům ČKR.  

28. 50. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR.  

Praha, 17.3.2021. 50. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR 

(VVVKMT) se uskutečnila 17.3.2021 v Praze v PS PČR. Na programu byly mj. tyto body:  

(4) Informace ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR L. Duška o vývoji 

epidemie COVID-19 ve školách a školských zařízeních – u dětí, pedagogů a zaměstnanců škol, 

(5) Aktuální informace zástupců MŠMT a MZ k mimořádným opatřením ve vzdělávání 

v důsledku COVID-19, (6) Stanovisko Vlády ČR k průběhu ukončování školního roku 

2020/2021 maturitní a závěrečnou zkouškou, (7) Informace zástupce MŠMT k plánované revizi 

Rámcových vzdělávacích programů, zejména v předmětech Fyzika a Dějepis. Jednání bylo 

prezenčně přístupné pouze členům PS PČR a vybraným pracovníkům Kanceláře PS PČR. 

Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla pozvánku, kterou Kancelář ČKR obdržela pro informaci, 

5.3.2021 Předsednictvu ČKR. 

29. United Nations University Council – nominace ČKR. Brno, 17.3.2021. Tajemnice ČKR 

M. Fojtíková požádala 17.3.2021 z pověření předsedy ČKR P. Skleničky všechny členy ČKR 

o návrhy na člena Rady United Nations University (UNU Council). O nominaci byla ČKR 

požádána 15.3.2021 Evropskou univerzitní asociací (EUA). Členové ČKR mohli své návrhy 

zasílat do 22.3.2021. Zareagovalo 13 členů ČKR (ČVUT, VUT, MU, UMPRUM, UPa, ČZU, 

TUL, VŠE, UHK, SU, UO, VŠZ, MVŠO), kteří zaslali dohromady 2 návrhy (D. Nerudová, 

rektorka MENDELU; T. Zima, rektor UK). Tajemnice ČKR poskytla předsedovi ČKR týž den 

oba návrhy včetně životopisů. 23.3.2021 zaslala tajemnice ČKR z pověření předsedy ČKR oba 

návrhy jako nominaci ČKR generální tajemnici EUA A. Crowfoot. Příjem nominace byl ze 

strany EUA obratem potvrzen. 

30. Zveřejňování celostátního hodnocení výzkumných organizací. Brno, 17.3.2021. Z pověření 

předsedy ČKR P. Skleničky poskytla tajemnice ČKR M. Fojtíková všem členům ČKR 

informaci místopředsedy ČKR pro oblast tvůrčích činností J. Málka, týkající se zveřejňování 

celostátního hodnocení výzkumných organizací (výsledky budou zveřejněny po projednání na 

březnovém zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace 26.3.2021). Velmi podrobné podklady 

pro výsledné hodnocení odborných panelů (bibliometrické zprávy za jednotlivé výzkumné 

organizace, včetně zpráv odborných panelů za obory FORD) jsou k dispozici na webových 

stránkách RVVI: https://hodnoceni.rvvi.cz/. 

31. European Group on Ethics in Science and New Technologies – podpora nominace 

Masarykovy univerzity. Brno, 17.3.2021. Na předsedu ČKR P. Skleničku se 17.3.2021 obrátil 

rektor MU M. Bareš s žádostí o podporu ČKR nominace R. Veselské, místopředsedkyně 

Bioetické komise při RVVI, členky Etické komise MZ a předsedkyně Etické komise pro 

výzkum na MU, do pracovní skupiny Evropské komise „European Group on Ethics in Science 

and New Technologies“ (EGE). Podpůrný dopis ČKR zaslala rektoru MU z pověření předsedy 

ČKR 19.3.2021 tajemnice ČKR M. Fojtíková.  

https://hodnoceni.rvvi.cz/
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32. 3. zasedání Předsednictva RVŠ. 18.3.2021, on-line. 3. zasedání Předsednictva RVŠ se 

uskutečnilo on-line 18.3.2021. Předseda ČKR P. Sklenička, který obdržel pozvánku na jednání 

15.3.2021, se zasedání nemohl kvůli jinému neodkladnému programu zúčastnit a musel se 

omluvit; zasedání se za ČKR zúčastnil místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností 

J. Málek. 

33. Turingův program – informace Velvyslanectví ČR v Londýně. Londýn, 19.3.2021. 

Předseda ČKR P. Sklenička a další rektoři vysokých škol ČR obdrželi 19.3.2021 telegram in 

claris z Velvyslanectví České republiky v Londýně s informacemi k Turingovu programu: 

Velká Británie spustila 12.3.2021 možnost podávat žádosti britských institucí do Turing 

Scheme, který má nahradit evropský program studentských výměn Erasmus+. Program začne 

fungovat od září 2021. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla informace obratem všem členům 

ČKR. 

34. Volby do Výkonného výboru EUA – informace rektorky VŠE. Praha, 20.3.2021. 

H. Machková, rektorka VŠE a členka Výkonného výboru Evropské univerzitní asociace (EUA 

Board) pro funkční období 2017-2021, doporučila rektorům vysokých škol, které jsou řádnými 

individuálními členy EUA, aby ve volbách do Výkonného výboru EUA, které se uskuteční 

30.4.2021 na on-line Valném shromáždění EUA (EUA General Assembly), podpořili 

stávajícího člena Výkonného výboru EUA P. Boyla (University of Swansea). 

35. Očkování proti COVID-19 na vysokých školách – tiskový dotaz reportérky Research 

Professional News. Londýn, 22.3.2021. P. Lem, reportérka magazínu o vysokém školství 

Research Professional News, https://www.researchresearch.com/, zaslala 22.3.2021 na adresu 

tajemnice ČKR M. Fojtíkové dotaz týkající se očkování proti onemocnění COVID-19 na VŠ 

ČR pro článek o vakcinaci na evropských VŠ. Tajemnice ČKR požádala o zodpovězení otázek 

místopředsedu ČKR pro oblast vzdělávání J. Millera, který tak 25.3.2021 učinil. 27.3.2021 

odpověděl místopředseda ČKR pro oblast vzdělávání reportérce Research Professional News na 

doplňující otázky. 

36. Veřejné zakázky na vysokých školách v době nouzového stavu. Praha, 24.3.2021. Předseda 

ČKR P. Sklenička poskytl 24.3.2021 všem členům ČKR vyjádření náměstka ministra školství, 

mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství, vědu a výzkum P. Dolečka k veřejným zakázkám 

na VŠ v době nouzového stavu, konkrétně k nákupu ochranných pomůcek. 

37. Dotazník EUA „2021 EUA-CDE Survey on Current Developments in Doctoral 

Education“. Brusel, 24.3.2021. Generální tajemnice Evropské univerzitní asociace (EUA) 

A. Crowfoot zaslala 24.3.2021 tajemnici ČKR M. Fojtíkové požadavek na vyplnění dotazníku 

„2021 EUA-CDE Survey on Current Developments in Doctoral Education“. Tajemnice ČKR 

obratem poskytla informace a požadavek všem členům Komory veřejných a státních vysokých 

škol ČKR, z nichž ti, jejichž vysoké školy jsou řádnými individuálními členy EUA, mohou 

dotazník vyplnit do 31.5.2021. 

38. Stanovisko RVŠ k novele zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního 

vývoje a inovací – reakce Předsednictva ČKR. Brno, 25.3.2021. Tajemnice ČKR 

M. Fojtíková požádala z pověření předsedy ČKR P. Skleničky všechny místopředsedy ČKR 

o vyjádření souhlasu/nesouhlasu s návrhem reakce Předsednictva ČKR na stanovisko komise 

Rady vysokých škol pro vědeckou činnost k novele zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře 

výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Reakce Předsednictva ČKR, navržená 

místopředsedou ČKR pro oblast tvůrčích činností J. Málkem a schválená Předsednictvem ČKR, 

byla 26.3.2021 z pověření předsedy ČKR zaslána předsedovi RVŠ M. Pospíšilovi a pro 

informaci všem členům ČKR. 

39. Výzva EUA k vyplnění 4 dotazníků. Brusel, 25.3.2021. Tajemnice ČKR M. Fojtíková 

poskytla 26.3.2021 všem členům ČKR informace od generální tajemnice Evropské univerzitní 

asociace (EUA) A. Crowfoot zahrnující dvoutýdenní výčet důležitých událostí v rámci EUA a 

https://www.researchresearch.com/
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výzvu k vyplnění 4 dotazníků EUA, které mohli/mohou členové ČKR vyplnit: (1) Approaches 

to leadership development and institutional transformation (do 8.4.2021). (2) Institutional 

greening activities (do 11.4.2021). (3) Second global survey on the impact of COVID-19 on 

higher education (do 15.4.2021). (4) Survey on current developments in doctoral education 

(do 31.5.2021). 

40. Prohlášení Akademického senátu Divadelní fakulty JAMU k situaci v České televizi.  

Brno, 26.3.2021. Předseda ČKR P. Sklenička obdržel 26.3.2021 od předsedkyně Akademického 

senátu Divadelní fakulty JAMU P. Vodičkové prohlášení AS DF JAMU týkající se aktuální 

situace, ohrožující stabilitu a smysluplné fungování České televize v duchu média veřejné 

služby, s žádostí o distribuci členům ČKR. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla prohlášení 

z pověření předsedy ČKR týž den všem členům ČKR. 

41. Analýza citlivosti antigenních testů – nabídka rektora VŠCHT členům ČKR.  

Praha, 29.3.2021. Rektor VŠCHT P. Matějka zaslal 29.3.2021 všem členům ČKR nabídku 

stanovení prahu citlivosti antigenních testů na přítomnost viru SARS-CoV-2, které 

managementu VŠ usnadní orientaci v testech dostupných na trhu a umožní kvalifikované 

rozhodnutí, jaký antigenní test je vhodný pro testování studentů a akademických pracovníků. Za 

provedené testy nebude VŠCHT v dubnu 2021 požadovat úplatu, službu nabízí jako svůj 

příspěvek ke společnému úsilí všech VŠ znovu zahájit kontaktní výuku, byť případně jen 

v omezeném rozsahu laboratorně/prakticky zaměřené výuky pro testované studenty. Členové 

ČKR mohou kontaktovat přímo pověřenou osobu VŠCHT: I. Křížová, e-mail: 

ivana.krizova@vscht.cz, mobil: 605 273 107. 

42. Výzva České asociace pro udržitelné vysoké školy. Olomouc, 29.3.2021. Z pověření 

místopředsedy ČKR pro oblast vzdělávání J. Millera poskytla tajemnice ČKR M. Fojtíková 

29.3.2021 všem členům ČKR pro informaci výzvu nově vznikající České asociace pro 

udržitelné vysoké školy. V dokumentu, který bude zveřejněn po 160. zasedání Pléna ČKR 

(Pardubice, 15.4.2021), vyzývají zástupci asociace vedení univerzit a vysokoškolských institucí 

k podpoře 9 navržených bodů směřujících k udržitelnosti VŠ ČR. 

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

Praha, 31.3.2021. 51. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR 

(VVVKMT) se uskutečnila 31.3.2021 v Praze v PS PČR. Na programu byly mj. tyto body:  

(3) Informace ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR L. Duška o vývoji 

epidemie COVID-19 ve školách a školských zařízeních – u dětí, pedagogů a zaměstnanců škol, 

(4) Aktuální informace zástupců MŠMT a MZ k mimořádným opatřením ve vzdělávání 

v důsledku COVID-19, (5) Stanovisko Vlády ČR k průběhu ukončování školního roku 

2020/2021 maturitní a závěrečnou zkouškou, (6) Národní plán na dorovnání výpadků 

vzdělávání v důsledku COVID-19. Jednání bylo prezenčně přístupné pouze členům PS PČR, 

hostům uvedeným na pozvánce a vybraným pracovníkům Kanceláře PS PČR. Pozvánku, již 

Kancelář ČKR obdržela pro informaci, poskytla tajemnice ČKR M. Fojtíková 24.3.2021 všem 

členům ČKR, kteří mohli zasedání sledovat on-line. 

44. Petice za udržitelné univerzity. Praha, 31.3.2021. Předseda ČKR P. Sklenička potvrdil 

31.3.2021 zástupcům iniciativy Univerzity za klima, že téma „Petice za udržitelné univerzity“, 

kterou mají všichni členové ČKR k dispozici od 18.12.2020, bylo projednáno na 159. zasedání 

Pléna ČKR (Praha, AVU, 18.2.2021), a přislíbil opětovné projednání na 160. zasedání Pléna 

ČKR (Pardubice, UPa, 15.4.2021), kdy se zaměří na konkrétní kroky jednotlivých VŠ. 

45. Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací. Praha, 31.3.2021. Předseda ČKR P. Sklenička obdržel 

31.3.2021 datovou poštou dopis náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké 

školství, vědu a výzkum P. Dolečka, informující o zveřejnění výzvy k předkládání návrhů na 

udělení Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, 

mailto:ivana.krizova@vscht.cz
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experimentálního vývoje a inovací, jichž bylo dosaženo z prostředků podpory výzkumu, vývoje 

a inovací MŠMT a jejichž význam dosahuje mezinárodního rozměru. Tajemnice ČKR 

M. Fojtíková poskytla dopis z pověření předsedy ČKR všem členům ČKR. Návrhy je možné 

zasílat přímo MŠMT datovou poštou do 30.9.2021. 

46. Žádost o členství v ČKR rektorky Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha, 

o.p.s. Praha, 1.4.2021. H. Březinová, která se stala 1.4.2021 novou rektorkou Vysoké školy 

mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s., zaslala týž den žádost o členství v ČKR. 

47. Rozvolňování protiepidemických opaření na vysokých školách. Praha, 1.4.2021. Předseda 

ČKR P. Sklenička obdržel 1.4.2021 od ředitelky Odboru vysokých škol MŠMT K. Gondkové 

informace náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství, vědu a 

výzkum P. Dolečka o přípravě návrhu na částečné obnovení prezenční výuky na vysokých 

školách od 19.4.2021, aby se VŠ mohly na omezenou prezenční výuku a s tím spojená 

hygienická opatření připravit a aby mohly informovat své studenty. Konečné schválení návrhu 

je v kompetenci ministra zdravotnictví a následně Vlády ČR. Tajemnice ČKR M. Fojtíková 

poskytla zprávu obratem všem členům ČKR. 

48. 169. zasedání Předsednictva ČKR. 6.4.2021, on-line. Zasedání se konalo on-line s tímto 

programem: (1) Informace předsedy a místopředsedů ČKR. (2) Příprava 160. zasedání Pléna 

ČKR (Pardubice, 15.4.2021). (3) Diskuse k aktuální epidemiologické situaci ve vztahu 

k vysokým školám. (4) Žádosti o členství v ČKR. (5) Různé. V rámci zasedání bylo přijato 

dvoubodové usnesení tohoto znění: (1) ČKR se ztotožňuje s návrhem vedení Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy na zahájení prezenční výuky v posledních ročnících prakticky 

zaměřených studijních programů ke dni 19. dubna 2021. ČKR upozorňuje na nutnost řádného 

ukončení studia v těchto studijních programech i na existenci veřejného zájmu spočívajícího 

v personálním posílení řady strategických oblastí, a to včetně medicínské a zdravotnické 

infrastruktury. (2) ČKR zároveň vysoce oceňuje dlouhodobou koncepční práci současného 

vedení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, nadstandardní úroveň komunikace všech 

podstatných kroků s reprezentacemi vysokých škol a podporuje jeho úspěšnou snahu 

o strategické řízení v oblasti terciárního vzdělávání. Usnesení bylo péčí Kanceláře ČKR týž den 

rozesláno členům ČKR a všem obvyklým adresátům usnesení Pléna ČKR včetně sdělovacích 

prostředků, bylo zveřejněno na webu ČKR a na sociálních sítích ČKR (Facebook, Twitter). 

Předseda ČKR P. Sklenička poděkoval na závěr místopředsedovi ČKR pro oblast vzdělávání   

J. Millerovi za jeho práci ve prospěch vysokých škol ČR v rámci Předsednictva ČKR a 

konstatoval, že od 1. května do 31. července 2021 bude kromě své předsednické funkce v ČKR 

vykonávat i funkci místopředsedy ČKR pro oblast vzdělávání, aby tato oblast byla personálně 

obsazena a garantována, aniž by se musely konat doplňující volby ČKR. Závěry zasedání 

zaslala tajemnice ČKR M. Fojtíková všem členům ČKR 7.4.2021. 

49. Prohlášení užšího Předsednictva Rady vysokých škol. Praha, 6.4.2021. Tajemnice ČKR 

M. Fojtíková obdržela z Agentury Rady vysokých škol (RVŠ) jako reakci na zaslané usnesení 

169. zasedání Předsednictva ČKR prohlášení užšího Předsednictva RVŠ k situaci na MŠMT a 

zprávám o možném odvolání ministra R. Plagy. Prohlášení poskytla tajemnice ČKR obratem 

pro informaci všem členům ČKR. 

50. Členství v ČKR rektorky Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. 

Praha, 7.4.2021. Předseda ČKR P. Sklenička zaslal rektorce Vysoké školy mezinárodních a 

veřejných vztahů Praha, o.p.s., H. Březinové dopis se sdělením, že se z rozhodnutí 

Předsednictva ČKR stává členkou ČKR s účinností od 1.4.2021. Zpětnou platnost členství 

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

dané vysoké školy v ČKR. 

51. Pracovní skupina pro přípravu integrované strategie Plzeňské aglomerace na období 

2021-2027. Brno, 7.4.2021. Předseda ČKR P. Sklenička obdržel 7.4.2021 klasickou poštou 
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dopis manažerky integrovaných teritoriálních investic (ITI) města Plzně M. Kubičkové s žádostí 

o nominaci zástupce ČKR do pracovní skupiny pro přípravu integrované strategie Plzeňské 

aglomerace na období 2021-2027 (SPA21+). Tajemnice ČKR M Fojtíková poskytla žadatelce 

z pověření předsedy ČKR 12.4.2021 tuto nominaci ČKR: D. Hommerová, prorektorka pro 

internacionalizaci ZČU. 

52. Nový název univerzity – informace rektora Veterinární univerzity Brno. Brno, 7.4.2021. 

Na přání rektora Veterinární univerzity Brno (VETUNI) A. Nečase poskytla tajemnice ČKR 

M. Fojtíková všem členům ČKR informaci týkající se změny názvu univerzity. Veterinární a 

farmaceutická univerzita Brno (VFU) změnila svůj název k 1.4.2021 v důsledku přičlenění 

Farmaceutické fakulty VFU k Masarykově univerzitě (1.7.2020). 

53. Přijímací řízení na VŠ v roce 2021 a jeho termíny – schůzka se zástupci magistrátu 

hlavního města Prahy a středoškolských organizací. Praha, 9.4.2021. Na oficiální 

elektronickou adresu ČKR došla 27.3.2021 žádost radního hlavního města Prahy pro oblast 

školství, sportu, vědy a podpory podnikání V. Šimrala o krátké on-line trojstranné jednání na 

téma přijímacího řízení na vysoké školy v roce 2021 a jeho termínů s Českou středoškolskou 

unií (ČSU) a Středoškolským sněmem hlavního města Prahy. Tajemnice ČKR M. Fojtíková 

poskytla zprávu 29.3.2021 předsedovi ČKR P. Skleničkovi a pro informaci Předsednictvu ČKR. 

Z pověření předsedy ČKR potvrdila tajemnice ČKR týž den účast místopředsedy ČKR pro 

oblast vzdělávání J. Millera na jednání, které proběhlo 9.4.2021 hybridní formou (zástupci 

magistrátu hlavního města Prahy a ČKR prezenčně, zástupci středoškolských organizací on-

line). 14.4.2021 poskytl místopředseda ČKR pro oblast vzdělávání všem členům ČKR otevřený 

dopis ČSU a Středoškolského sněmu hlavního města Prahy s apelem na úpravy termínů 

přijímacích zkoušek. O průběhu schůzky slíbil místopředseda ČKR pro oblast vzdělávání 

informovat na 160. zasedání Pléna ČKR. 

54. Postup hodnocení podle Metodiky 2017+. Brno, 12.4.2021. Z pověření předsedy ČKR 

P. Skleničky poskytla tajemnice ČKR M. Fojtíková všem členům ČKR informace 

místopředsedy ČKR pro oblast tvůrčích činností J. Málka týkající se postupu hodnocení podle 

Metodiky 2017+. Tyto informace doplnil místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností 

13.4.2021 o odkaz, na němž jsou dostupné všechny dokumenty ke Škálování výzkumných 

organizací a výsledky jednání tripartit po třetím roce implementace podle Metodiky 2017+: 

https://hodnoceni.rvvi.cz/hodnoceni2019/skalovani. 

55. Zasedání Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR. 13.4.2021, on-line. Zasedání se 

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

soukromých vysokých škol ČKR. (2) Příprava na 160. zasedání Pléna ČKR (Pardubice, 

15.4.2021), zejména na diskusi s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy a s jeho náměstky. 

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

o členství v ČKR. (5) Různé. 

56. Jednání Předsednictva Rady vysokých škol. 15.4.2021, on-line. Jednání Předsednictva RVŠ 

se uskutečnilo on-line 15.4.2021. Předseda ČKR P. Sklenička obdržel pozvánku na jednání 

13.4.2021. Tajemnice ČKR M. Fojtíková omluvila obratem předsedu ČKR i všechny 

místopředsedy ČKR z důvodu časové kolize se 160. zasedáním Pléna ČKR. 

57. Workshop „Open Science & Citizen Science“. 15.4.2021, on-line. Tajemnice ČKR 

M. Fojtíková poskytla 6.4.2021 na přání T. Polívky (JU), zástupce ČKR v pracovní skupině 

EUA Open Science, členům Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR zprávu, 

jejímž prostřednictvím se mohli zájemci z jejich VŠ zaregistrovat na workshop k „Open Science 

& Citizen Science“, který proběhl on-line 15.4.2021. 

58. Zasedání Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR. Pardubice, 15.4.2021. 

Zasedání se konalo v Pardubicích péčí Univerzity Pardubice hybridní formou s tímto 

https://hodnoceni.rvvi.cz/hodnoceni2019/skalovani
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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) Příprava na diskusi se zástupci Rady pro výzkum, vývoj a inovace. (5) Různé. 

59. 160. zasedání Pléna ČKR. Pardubice, 15.4.2021. Zasedání se konalo v Pardubicích péčí 

Univerzity Pardubice hybridní formou s tímto programem: (1) Zasedání Komory rektorů 

veřejných a státních vysokých škol ČKR. (2) Informace o Univerzitě Pardubice. (3) Zprávy 

předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR; zprávy předsedů Komor ČKR. (4) Aktuální 

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

s jeho náměstky. (5) K hodnocení výzkumu dle Metodiky 2017+ – diskuse se zástupci Rady pro 

výzkum, vývoj a inovace. (6) Různé. (7) Usnesení 160. zasedání Pléna ČKR. (8) Tisková 

konference. 

 

Plánované akce: 
 

60. Magna Charta Observatory & Student Forum Webinar. 19.4.2021, on-line. Předseda ČKR 

P. Sklenička obdržel 31.3.2021 pozvánku na webinář „Magna Charta Observatory & Student 

Forum“, který se uskuteční 19.4.2021. Z pověření předsedy ČKR poskytla tajemnice ČKR 

M. Fojtíková týž den pozvánku všem členům ČKR k jejich vlastnímu využití a také Agentuře 

Rady vysokých škol (RVŠ) k využití zejména Studentskou komorou RVŠ.  

61. 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. 

62. 52. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR.  

Praha, 28.4.2021. 52. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR 

(VVVKMT) se uskuteční 28.4.2021 v Praze v PS PČR. Na programu jsou mj. tyto body:  

(2) Informace ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR L. Duška o vývoji 

epidemie COVID-19 ve školách a školských zařízeních – u dětí, pedagogů a zaměstnanců škol, 

(3) Aktuální informace zástupců MŠMT a MZ k mimořádným opatřením ve vzdělávání 

v důsledku COVID-19, (4) Národní plán na dorovnání výpadků vzdělávání v důsledku  

COVID-19. Jednání je prezenčně přístupné pouze členům PS PČR, hostům uvedeným na 

pozvánce a vybraným pracovníkům Kanceláře PS PČR. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla 

pozvánku 13.4.2021 všem členům ČKR, kteří budou moci zasedání sledovat on-line. 

63. 22. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Výzkum, vývoj a inovace. 

6.5.2021, 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 7.4.2021 oznámení o svolání 

22. zasedání MV OP VVV, které se uskuteční on-line 6.5.2021, spolu s návrhem programu 

k připomínkám do 12.4.2021. 14.4.2021 obdrželi členové MV OP VVV podkladové materiály 

pro zasedání. 
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64. Czech Open Science Day. 25.5.2021, on-line. Akce Czech Open Science Day, kterou 

připravuje Národní technická knihovna v Praze spolu s MŠMT v rámci projektu „Národní 

centrum pro informační podporu výzkumu, vývoje a inovací“, se uskuteční 25.5.2021 ve 

virtuálním prostředí. Předběžnou informaci o termínu obdrželi všichni členové ČKR 29.3.2021 

v dopisu náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství, vědu a 

výzkum P. Dolečka, který jim byl poskytnut tajemnicí ČKR M. Fojtíkovou. 

65. 161. zasedání Pléna ČKR (Volby ČKR). Brno, 3.6.2021. Hostitelská vysoká škola Vysoké 

učení technické v Brně, rektor-hostitel P. Štěpánek. Ve dnech 3. a 4.6.2021 se mělo konat péčí 

VUT v Brně i Společné zasedání SRK (Slovenská rektorská konference) a ČKR. Předsedové 

SRK a ČKR se 13.4.2021 dohodli, že kvůli stávající pandemické situaci bude posunut termín 

společného zasedání na 2.-3.12.2021. Bude tak navazovat na 162. zasedání Pléna ČKR, které se 

koná 2.12.2021 v Přerově za hostitelství Vysoké školy logistiky, o.p.s., s rektorem-hostitelem 

V. Cempírkem. 

66. Konference KRECon 2021. 11.-12.11.2021. Konference KRECon 2021 na téma Open 

Science: The Future of Research, která byla původně plánována na rok 2020, se uskuteční ve 

dnech 11.-12.11.2021. Předběžnou informaci o termínu akce obdrželi všichni členové ČKR 

29.3.2021 v dopisu náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství, 

vědu a výzkum P. Dolečka, který jim byl poskytnut tajemnicí ČKR M. Fojtíkovou. 

 

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 15. dubna 2021 

 

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

Schválil: P. Sklenička, předseda ČKR 


