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ZÁVĚRY  

170. ZASEDÁNÍ PŘEDSEDNICTVA ČESKÉ KONFERENCE REKTORŮ 
 

On-line, Praha, Pardubice, Brno, 27. 5. 2021, 15:00-16:00 
 
 

Účastníci: Předseda ČKR (P. Sklenička), všichni místopředsedové ČKR (J. Málek, J. Němcová, 

P. Štěpánek, J. Vybíral) a tajemnice ČKR (M. Fojtíková). 

 

1. Předseda ČKR P. Sklenička informoval o návrhu dopisu předsedovi Vlády ČR, který připravuje 

Akademie věd ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR, který má být apelem na 

dodržení výše státního rozpočtu pro rok 2022 pro oblast výzkumu, vývoje a inovací, jak jej 

navrhla RVVI. Předsednictvo ČKR se usneslo, že tento návrh bude předsedou ČKR 

v nejbližších dnech poskytnut pro informaci všem členům ČKR a bude se o něm jednat na  

161. zasedání Pléna ČKR s možným závěrem, že se ČKR k dopisu před jeho odesláním připojí. 

   

2. Předsednictvo ČKR navrhuje, aby se v Usnesení 161. zasedání Pléna ČKR (Brno, 3.6.2021) 

objevily mj. tyto dva body: (1) Zvýšení tarifních mezd akademických pracovníků vysokých 

škol. (2) Apel na předsedu Vlády ČR, který je současně předsedou RVVI, aby navýšení 

finančních prostředků na výzkum, vývoj a inovace o 1,35 mld. Kč, jak je navrhla RVVI, zůstalo 

beze změny pro státní rozpočet 2022 zachováno.  
 

3. Předsednictvo ČKR pověřilo místopředsedu ČKR pro oblast tvůrčích činností J. Málka, aby 

dohodl pracovní jednání se členem RVVI a předsedou KHV Š. Jurajdou, na němž by se řešilo 

hodnocení výzkumu na vysokých školách, zejména poskytnutí individuálních reportů z tohoto 

hodnocení rektorům pro interní potřebu na vysokých školách, na nichž jako rektoři působí. 
 

4. Předsednictvo ČKR navrhne Plénu ČKR Návrhovou komisi pro Usnesení 161. zasedání Pléna 

ČKR tohoto složení (v abecedním pořadí, bez titulů): H. Machková, J. Málek, J. Němcová,  

P. Štěpánek, J. Vybíral.  
 

5. Tajemnice ČKR M. Fojtíková informovala o dvou připravovaných akcích ČKR, na nichž 

potvrdil účast prezident Evropské univerzitní asociace (EUA) M. Murphy a na nichž bude 

vítána účast co nejvíce rektorů, členů ČKR: 

(1) Setkání členů ČKR s prezidentem Evropské univerzitní asociace. Praha, 24.9.2021. 

Setkání členů ČKR s prezidentem Evropské univerzitní asociace (EUA) M. Murphym, které 

bylo v původním termínu 13.3.2020 zrušeno kvůli pandemii nemoci COVID-19, se 

uskuteční 24.9.2021 v Praze péčí Univerzity Karlovy s tímto programem: (1) Vstupní projev 

předsedy ČKR a bývalé členky Výkonného výboru EUA (EUA Board) s uvítáním 

prezidenta EUA a všech účastníků setkání. (2) Vystoupení rektora UK, předsedy ČKR 

v letech 2014 až 2019, k aktuálnímu stavu vysokého školství ČR se zahrnutím stručné 

informace o ČKR a o její činnosti. (3) Vystoupení prezidenta EUA k aktuálním záležitostem 

EUA a k výhledům do budoucna. (4) Diskuse účastníků setkání s prezidentem EUA.  

(5) Závěry setkání formulované prezidentem EUA a předsedou ČKR. (6) Hromadná 

fotografie účastníků setkání. (7) Tisková konference. Prezident EUA přiletí do Prahy ve 

čtvrtek 23.9.2021 odpoledne, večer se setká s Předsednictvem ČKR u společné večeře, a po 

absolvování pátečního programu, který připraví ČKR ve spolupráci s UK, a následného 

programu (v pátek odpoledne a v sobotu), který mu nabídla UK, odletí v neděli 26.9.2021. 

(2) Slavnostní shromáždění k 30. výročí založení ČKR. Praha, 16.2.2023. Na akci, která se 

uskuteční 16.2.2023 v Praze péčí Českého vysokého učení technického a na kterou 

17.2.2023 naváže 169. zasedání Pléna ČKR (Výroční shromáždění ČKR), přislíbil na 

pozvání předsedy ČKR svou účast prezident Evropské univerzitní asociace M. Murphy (pro 

pobyt v Praze si blokuje interval 15.-17.2.2023). 
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V Brně dne 27. května 2021 
 

Zapsala: M. Fojtíková, tajemnice ČKR 

Schválil: P. Sklenička, předseda ČKR 


