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161. ZASEDÁNÍ PLÉNA ČESKÉ KONFERENCE REKTORŮ 

Brno, 3.6.2021  
________________________________________________________________________________________ 

 

Zpráva předsedy České konference rektorů 
 

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

Pardubice; rektor-hostitel J. Málek. Zasedání se uskutečnilo hybridní formou (prezenčně 

Předsednictvo ČKR, které zahrnovalo i rektora-hostitele, ostatní členové ČKR a hosté on-line). 

02. Studentské stáže v CZ PRESS 2022 v ČR a jiné v rámci předsednictví ČR v Radě EU. 

Praha, 16.4.2021. Státní tajemnice pro evropské záležitosti M. Hrdinková zaslala 16.4.2021 

dopis předsedovi ČKR P. Skleničkovi s nabídkou stáží pro studenty VŠ v CZ PRESS 2022 a 

jiné v rámci předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022 s prosbou o zprostředkování všem 

členům ČKR. Z pověření předsedy ČKR poskytla tajemnice ČKR M. Fojtíková nabídku 

obratem všem členům ČKR a také Studentské komoře RVŠ. 

03. Prohlášení ČKR k bezpečnostní situaci v ČR. Praha, 19.4.2021. ČKR vydala prohlášení 

k bezpečnostní situaci v ČR, kterým apelovala na vrcholné politické představitele ČR a na 

odpovědné státní úřady, aby současnou situaci, ukazující na bezprecedentní rizika týkající se 

ohrožení bezpečnosti našeho státu a naší společnosti, brali velmi vážně a aby ji bezodkladně 

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

obvyklým adresátům usnesení ČKR, bylo také zveřejněno na webu ČKR a na sociálních sítích 

ČKR (Facebook, Twitter). 

04. Provoz vysokých škol od 26.4.2021. Praha, 19.4.2021. Předseda ČKR P. Sklenička obdržel od 

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

P. Dolečka informace týkající se protiepidemických opatření Vlády ČR pro VŠ od 26.4.2021, 

včetně textu obou mimořádných opatření. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla obě zprávy, 

které náměstek Doleček 19.4.2021 zaslal, z pověření předsedy ČKR všem členům ČKR. 

05. Monitorovací výbor Strategického plánu Společné zemědělské politiky – nominace 

zástupce ČKR. Praha, 19.4.2021. Ministr zemědělství M. Toman zaslal jako datovou zprávu 

předsedovi ČKR P. Skleničkovi žádost o nominaci zástupce ČKR a jeho náhradníka do 

Monitorovacího výboru Strategického plánu SZP. Předseda ČKR nabídl nominovat zástupce za 

ČKR rektoru JU B. Jirouškovi, který navrhl děkana Fakulty rybářství a ochrany vod JU  

P. Kozáka. Z pověření předsedy ČKR odeslala tajemnice ČKR M. Fojtíková 22.4.2021 

nominaci žadateli. Na žádost MZe o dodatečnou nominaci náhradníka člena Monitorovacího 

výboru Strategického plánu SZP zaslala 12.5.2021 tajemnice ČKR z pověření předsedy ČKR 

žadateli nominaci prorektora pro rozvoj ČZU V. Hejnáka. 

06. Petice za udržitelné univerzity iniciativy Univerzity za klima a výzva České asociace pro 

udržitelné vysoké školy – dopisy předsedy ČKR. Praha, 22.4.2021. Předseda ČKR 

P. Sklenička zaslal zástupcům obou vysokoškolských klimatických spolků, jejichž aktivitami se 

Plénum ČKR zabývalo na svých posledních dvou zasedáních (AVU, 18.2.2021; UPa, 

15.4.2021) – (1) iniciativa Univerzity za klima (Petice za udržitelné univerzity), (2) Česká 

asociace pro udržitelné vysoké školy (výzva adresovaná ČKR) – dopis s poděkováním za jejich 

úsilí a se sdělením, že problematikou udržitelných VŠ se všechny VŠ, jejichž rektorky a rektoři 

jsou členy ČKR, se vší vážností a zodpovědností zabývají. 

07. Prohlášení o akademické spolupráci zemí EU a Afriky. Berlín, 22.4.2021. Generální 

tajemník Německé konference rektorů (HRK) J.-P. Gaul zaslal tajemníkům Konferencí rektorů, 

jež jsou řádnými kolektivními členy Evropské univerzitní asociace, návrh prohlášení 

o akademické spolupráci zemí Evropské unie a Afriky, „Enhancing Research Excellence at 
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African Universities through European-African Cooperation“, s výzvou k připojení se k tomuto 

prohlášení. Z pověření předsedy ČKR P. Skleničky ČKR zaslala 27.4.2021 tajemnice ČKR 

M. Fojtíková generálnímu tajemníkovi HRK zprávu se sdělením, že ČKR za návrh prohlášení 

děkuje a připojuje se k němu. 

08. Výroční konference Evropské univerzitní asociace (EUA) a přidružené akce.  

22.4., 23.4., 29.4., 30.4.2021, on-line. Ve dnech 22.-23.4.2021 se konala Výroční konference 

EUA 2021. Konferenci předcházelo zasedání generálních tajemníků národních Konferencí 

rektorů, jež jsou řádnými kolektivními členy EUA, které proběhlo on-line 16.4.2021 a kterého 

se zúčastnila tajemnice ČKR M. Fojtíková. Výroční konferenci EUA 2021 otevřelo 22.4.2021 

on-line zasedání Výkonného výboru EUA (EUA Board), kterého se za ČKR zúčastnila 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 konalo on-

line 29.4.2021, se zúčastnila tajemnice ČKR M. Fojtíková; předseda ČKR P. Sklenička a členka 

Výkonného výboru EUA H. Machková se zasedání nemohli zúčastnit a museli se omluvit. Na 

tato zasedání navázalo 30.4.2021 on-line Valné shromáždění EUA, na němž proběhla volba 

3 nových členů Výkonného výboru EUA: P. Boyle, Velká Británie (stávající člen, zvolený na 

další funkční období); A. Lequy, Německo; I. Popović, Srbsko. 

09. Cena Milady Paulové v oblasti matematika. Praha, 23.4.2021. Předseda ČKR P. Sklenička 

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

školství, vědu a výzkum P. Dolečka s výzvou k zasílání nominací na Cenu Milady Paulové pro 

rok 2021 v oblasti matematika. Nominace je možné předkládat zasláním na elektronickou 

adresu cena@soc.cas.cz do 10.9.2021. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla obratem potřebné 

informace všem členům ČKR k jejich individuálnímu využití. 

10. Nostrifikace zahraničního středoškolského vzdělání – dopis předsedy ČKR.  

Praha, 23.4.2021. Předseda ČKR P. Sklenička zaslal ministru školství, mládeže a tělovýchovy 

R. Plagovi jménem ČKR dopis týkající se problémů s nostrifikací zahraničního středoškolského 

vzdělání s prosbou o řešení a o iniciaci potřebných legislativních změn. 

11. Očkování vysokoškolských pedagogů a pracovníků VŠ – vyjádření rektora UK.  

Praha, 27.4.2021. Tiskový mluvčí Univerzity Karlovy V. Hájek poskytl 27.4.2021 všem členům 

ČKR pro informaci „Vyjádření rektora UK k očkování vysokoškolských pedagogů a pracovníků 

vysokých škol“. Rektor UK T. Zima v prohlášení vyjádřil očekávání, že Ministerstvo 

zdravotnictví a Vláda ČR zařadí do priorit pro očkování proti nemoci COVID-19 skupinu 

vysokoškolských pedagogů tak, aby bylo jejich očkování možné od začátku května 2021. 

12. Sběr dat k dopadům nemoci COVID-19 na prostředí vysokých škol. Praha, 29.4.2021. 

Předseda ČKR P. Sklenička požádal 29.4.2021 prostřednictvím tajemnice ČKR M. Fojtíkové 

všechny členy ČKR o zapojení do sběru dat k dopadům nemoci COVID-19 na prostředí VŠ, 

organizovaného týmem výzkumníků z řady vysokých škol ČR (UK, UP, MU, ČZU, JU) a 

Akademie věd ČR, který proběhl v květnu 2021. Hlavním garantem dotazníkového šetření a 

kontaktní osobou, na niž se členové ČKR mohli v případě nejasností obracet, je P. Soukup,  

FSV UK, soukup@fsv.cuni.cz. 

13. Návrh nových hodnotitelů Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství.  

Praha, 29.4.2021. Předseda ČKR P. Sklenička obdržel od ředitele Kanceláře Národního 

akreditačního úřadu pro vysoké školství (NAÚ) J. Smrčky návrh nových hodnotitelů NAÚ, 

schválených na dubnovém 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 10.5.2021. 11.5.2021 informovala tajemnice ČKR předsedu 

ČKR, že na jeho výzvu zareagovalo 12 členů ČKR, přičemž všichni vyslovili s návrhem svůj 
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souhlas. Z pověření předsedy ČKR sdělila tajemnice ČKR 12.5.2021 předsedovi NAÚ  

I. Barančíkovi, že ČKR nemá k návrhu nových hodnotitelů NAÚ žádné připomínky. 

14. Prohlášení Divácké rady České televize. Praha, 29.4.2021. Předseda ČKR P. Sklenička byl 

požádán o připojení se k prohlášení Divácké rady České televize, jejíž zástupci považují 

současný politický tlak na ČT za ohrožení její nezávislosti a za oslabení veřejné služby a žádají 

Poslaneckou sněmovnu PČR o odložení volby nových členů Rady ČT do doby, než se 

jednoznačně vyřeší všechny otevřené otázky spojené s celým nominačním procesem. Předseda 

ČKR zareagoval na základě souhlasného stanoviska Předsednictva ČKR pozitivně a požádal  

o připojení ČKR jako signatáře prohlášení. 

15. Očkování akademických pracovníků vysokých škol. Praha, 30.4.2021. Předseda ČKR 

P. Sklenička obdržel 30.4.2021 zprávu náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro 

vysoké školství, vědu a výzkum P. Dolečka s přiloženým dopisem ministra R. Plagy, určeným 

rektorům veřejných a soukromých vysokých škol ČR, se sdělením, že od 3.5.2021 do 15.6.2021 

bude umožněna registrace akademických pracovníků VŠ na očkování proti nemoci covid-19. 

Ministr Plaga požádal rektory, aby byla dána priorita těm skupinám akademických pracovníků, 

kteří patří do skupiny osob, pro něž ještě nebyla registrace k očkování otevřena, a aby 

akademičtí pracovníci přednostně využívali zpřístupňování registrace k očkování dle 

jednotlivých věkových skupin. Součástí zásilky byl informační leták Ministerstva zdravotnictví 

a jednotný vzor potvrzení o zaměstnání pro účely očkování proti nemoci covid-19, který 

zaměstnanci vystaví VŠ a jímž se zaměstnanec prokáže na očkovacím místě. Tajemnice ČKR 

M. Fojtíková poskytla dopis z pověření předsedy ČKR obratem všem členům ČKR. 

16. Žádost o členství v ČKR nového rektora Univerzity Palackého v Olomouci.  

Olomouc, 3.5.2021. M. Procházka, který se stal 1.5.2021 novým rektorem Univerzity Palackého 

v Olomouci, zaslal 3.5.2021 Předsednictvu ČKR žádost o členství v ČKR. 

17. Změny v provozu vysokých škol od 10.5.2021. Praha, 3.5.2021. Předseda ČKR P. Sklenička 

obdržel od ředitelky Odboru vysokých škol MŠMT K. Gondkové zprávu se dvěma přílohami 

týkající se mimořádných opatření vztahujících se k provozu VŠ, která budou platit od 

10.5.2021: (1) K praktické, klinické, experimentální, laboratorní a umělecké výuce a praxi se 

budou moci vrátit studenti všech ročníků. Zároveň již nebude účast u zkoušek, včetně 

přijímacích, omezena počtem účastníků, bude však třeba dodržet rozestupy min. 1,5 m 

(z opatření jsou vyjmuty kraje Jihočeský, Zlínský a Vysočina, o nichž bude Vláda ČR 

rozhodovat 6.5.2021 na základě aktuální epidemiologické situace). (2) V mimořádném opatření 

k testování studentů došlo k drobné úpravě, kdy v rámci přijímacího řízení může student doložit 

potvrzení o testu od VŠ. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla zásilku z pověření předsedy 

ČKR všem členům ČKR. 

18. Členství v ČKR rektora Univerzity Palackého v Olomouci. Praha, 5.5.2021. Předseda ČKR 

P. Sklenička zaslal rektoru Univerzity Palackého v Olomouci M. Procházkovi dopis se 

sdělením, že se z rozhodnutí Předsednictva ČKR stává členem ČKR s účinností od 1.5.2021. 

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

kontinuity členství rektorů dané vysoké školy v ČKR. 

19. Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. Brno, 5.5.2021. Do Kanceláře ČKR došly 

5.5.2021 klasickou poštou dva výtisky brožury MŠMT s názvem „Strategie vzdělávací politiky 

České republiky do roku 2030+“, jedna určená předsedovi ČKR a druhá Kanceláři ČKR. 

Tajemnice ČKR M. Fojtíková obratem poskytla elektronickou verzi brožury všem členům ČKR. 

20. 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, 
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prorektor pro rozvoj UK (náhradníkem členů za ČKR je V. Žítek, vedoucí Katedry regionální 

ekonomie a správy Ekonomicko-správní fakulty MU), obdrželi 30.4.2021 aktualizované 

podkladové materiály pro 22. zasedání MV OP VVV, které se uskutečnilo on-line 6.5.2021. 

20.5.2021 obdrželi členové MV OP VVV návrh zápisu ze zasedání k připomínkám. 

21. Dotazník EUA „Survey on universities and innovation”. Brusel, 6.5.2021. Tajemnice ČKR 

M. Fojtíková poskytla 6.5.2021 všem členům ČKR informace od generální tajemnice Evropské 

univerzitní asociace (EUA) A. Crowfoot zahrnující dvoutýdenní výčet důležitých událostí 

v rámci EUA a výzvu k vyplnění dotazníku EUA „Survey on universities and innovation”, který 

mohli členové ČKR vyplnit do 31.5.2021. 

22. EUA Research Policy Working Group Meeting. 7.5.2021, on-line. Ředitel Oddělení pro 

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

30.4.2021 informace o zasedání pracovní skupiny EUA „Research Policy“, které proběhlo 

7.5.2021 formou videokonference. Zasedání se za ČKR zúčastnil místopředseda ČKR pro oblast 

tvůrčích činností J. Málek, který je členem výše uvedené pracovní skupiny EUA. 

23. Řídicí výbor projektu sdílených činností CZERA Technologického centra AV ČR – 

nominace zástupce ČKR. Brno, 7.5.2021. Do Kanceláře ČKR na adresu předsedy ČKR 

P. Skleničky došel 7.5.2021 klasickou poštou dopis ředitele Technologického centra Akademie 

věd ČR K. Klusáčka s žádostí o nominaci jednoho zástupce ČKR, a popř. i jednoho experta, do 

řídicího výboru projektu sdílených činností „Prohloubení integrace výzkumného a inovačního 

ekosystému ČR do Evropského výzkumného prostoru a podpora intenzivní mezinárodní 

spolupráce výzkumných organizací a podniků ČR ve výzkumu, vývoji a inovacích“ (CZERA). 

Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla dopis včetně přílohy, kterou byl 35stránkový projektový 

záměr v podobě napevno svázané brožury, poté, co se jí podařilo získat projektový záměr od 

žadatele v elektronické podobě, předsedovi ČKR a místopředsedovi ČKR pro oblast tvůrčích 

činností J. Málkovi. Z pověření předsedy ČKR požádala tajemnice ČKR 14.5.2021 

Předsednictvo ČKR o stanovisko k návrhu nominace, který vzešel z konzultace předsedy ČKR 

s místopředsedou ČKR pro oblast tvůrčích činností: M. Brzezina, rektor TUL. Členové 

Předsednictva ČKR se mohli vyjádřit do 20.5.2021. 21.5.2021 zaslala tajemnice ČKR 

z pověření předsedy ČKR výše uvedenou nominaci schválenou Předsednictvem ČKR žadateli. 

24. Úmrtí emeritního rektora JAMU Aloise Hajdy. Brno, 8.5.2021. Dne 8.5.2021 zemřel 

emeritní rektor Janáčkovy akademie múzických umění (JAMU) A. Hajda. Tajemnice ČKR 

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

bývalým členům ČKR. Předseda ČKR P. Sklenička zaslal rektoru JAMU P. Oslzlému 

10.5.2021 kondolenční dopis ČKR určený akademické obci JAMU i rodině zemřelého. Poslední 

rozloučení v úzkém rodinném kruhu, na němž ČKR uctila památku zemřelého smutečním 

věncem, se konalo 17.5.2021 ve smuteční síni krematoria města Brna. 

25. Spolupráce vysokých škol ČR s vysokými školami rozvojových zemí – dotazník MZV. 

Praha, 11.5.2021. Místopředseda ČKR pro vnější záležitosti J. Vybíral obdržel z Ministerstva 

zahraničních věcí dotaz týkající se spolupráce vysokých škol ČR s vysokými 

školami rozvojových zemí, zejména pokud jde o poskytování stipendijních pobytů studentům a 

akademickým pracovníkům z rozvojových zemí. Tajemnice ČKR M. Fojtíková požádala 

z pověření místopředsedy ČKR pro vnější záležitosti 12.5.2021 všechny členy ČKR o vyplnění 

dotazníku na toto téma do 25.5.2021. 13.5.2021 zaslala tajemnice ČKR všem členům ČKR 

seznam rozvojových zemí, o něž v dotazníku šlo, který místopředsedovi ČKR pro vnější 

záležitosti na vyžádání poskytlo MZV. Dotazník vyplnilo 31 členů ČKR (UK, UP, AVU, 

VETUNI, MU, MENDELU, UPa, VŠCHT, ČZU, TUL, VŠE, JU, OU, SU, UJEP, ZČU, UTB, 

PA ČR, UO, AMBIS, VŠH, ŠAVŠ, STING, UJAK, VŠMVVP, VŠLG, VŠZ, MVŠO, CEVRO, 

UNICORN, VŠPP). Tajemnice ČKR poskytla 26.5.2021 všechny došlé reakce v jedné souhrnné 
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tabulce, kterou zpracovala asistentka Kanceláře ČKR E. Kalandříková, místopředsedovi ČKR 

pro vnější záležitosti, který tento materiál poskytl žadateli z MZV. 

26. Spolupráce Akademie věd ČR s Massachusetts Institute of Technology. Praha, 11.5.2021. 

Předsedkyně Akademie věd ČR E. Zažímalová zaslala 11.5.2021 prostřednictvím Kanceláře 

ČKR všem členům ČKR dopis s informací o navázání oficiální spolupráce AV ČR 

s Massachusetts Institute of Technology (MIT) a o vzniku fondu „MIT–Czech Republic Seed 

Fund“, který každoročně podpoří spolupráci vědců z MIT, AV ČR a z dalších institucí ČR, kteří 

projeví zájem. 

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

ZRUŠENA. Praha, 12.5.2021. 53. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a 

tělovýchovu PS PČR (VVVKMT) se měla uskutečnit 12.5.2021 v Praze v PS PČR. Na 

programu byly mj. tyto body: (3) Aktuální informace zástupců MŠMT a MZ k mimořádným 

opatřením ve vzdělávání v důsledku COVID-19, (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. Jednání mělo být prezenčně přístupné pouze 

členům PS PČR, hostům uvedeným v pozvánce a vybraným pracovníkům Kanceláře PS PČR. 

Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla pozvánku s odkazem na připojení k on-line přenosu 

zasedání 30.4.2021 všem členům ČKR; 6.5.2021 poskytla tajemnice ČKR členům ČKR 

aktualizovanou pozvánku. 7.5.2021 byla schůze z důvodu časové kolize se schůzemi PS PČR 

zrušena. 

28. Mimořádná opatření k provozu vysokých škol od 24.5.2021. Praha, 18.5.2021. Předseda 

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

školství, vědu a výzkum P. Dolečka zprávu s přiloženými mimořádnými opatřeními 

vztahujícími se k provozu VŠ od 24.5.2021, kdy bude umožněna prezenční výuka všech 

studentů VŠ a osobní přítomnost účastníků kurzů celoživotního vzdělávání na výuce. Tajemnice 

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

29. Příručka technické pomoci a nehmotného přenosu technologií. Brno, 19.5.2021. 

Do Kanceláře ČKR došel 19.5.2021 datovou poštou dopis ředitelky Odboru vysokých škol 

MŠMT K. Gondkové s dokumentem nazvaným „Příručka technické pomoci a nehmotného 

přenosu technologií“ a s průvodním dopisem ředitele Finančního analytického úřadu L. Kazdy. 

Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla zásilku s příručkou, určenou relevantním pracovníkům 

vysokých škol (osobám odpovědným za zahraniční vztahy či mezinárodní spolupráci, vědeckým 

pracovníkům, kteří se zahraničními osobami přímo spolupracují v rámci studijních skupin či 

vědeckovýzkumných týmů), týž den všem členům ČKR. 

30. Změna názvu Vysoké školy NEWTON, a.s. Praha, 19.5.2021. Předseda ČKR P. Sklenička 

obdržel 19.5.2021 klasickou poštou dopis rektora Vysoké školy NEWTON, a.s., J. Mojžíše 

s informací o změně názvu vysoké školy z NEWTON College, a.s., na Vysoká škola 

NEWTON, a.s., v anglické verzi z NEWTON College na NEWTON University. 

31. Zasedání Sněmu Rady vysokých škol. 20.5.2021, on-line. Zasedání Sněmu RVŠ se 

uskutečnilo on-line 20.5.2021. Předseda ČKR P. Sklenička obdržel pozvánku na jednání 

11.5.2021 a jednání se za ČKR zúčastnil. 

32. Pracovní skupina pro Jednotný národní rámec na Ministerstvu pro místní rozvoj – noví 

zástupci ČKR. Brno, 20.5.2021. Dosavadní zástupkyně ČKR v pracovní skupině pro Jednotný 

národní rámec (PS JNR) při Národním orgánu pro koordinaci na Ministerstvu pro místní rozvoj 

(MMR) K. Pösingerová, TUL, informovala 20.5.2021 Kancelář ČKR o ukončení své aktivity 

v pracovní skupině. Činnost v PS JNR ukončil také náhradník za ČKR J. Hála, UK. Zástupkyně 

ČKR v PS JNR poskytla stručný popis činností, jež jsou po členech pracovní skupiny 

požadovány, a navrhla kandidáty na nové zástupce ČKR: J. Baťková, vedoucí Odboru 
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projektové podpory UK, členka; J. Nevěřil, projektový a finanční manažer a metodik ČZU, 

náhradník členky. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla informace obratem předsedovi ČKR 

P. Skleničkovi, z jehož pověření zaslala uvedenou nominaci ČKR 21.5.2021 na MMR. 

33. Pracovní skupina Ekonomika v Integrované strategii ITI Ústecko-chomutovské 

aglomerace 2021-2027 – nominace zástupce ČKR. Brno, 21.5.2021. Tajemnice ČKR 

M. Fojtíková obdržela 21.5.2021 zprávu Magistrátu statutárního města Ústí nad Labem s žádostí 

o nominaci zástupce ČKR do pracovní skupiny Ekonomika v Integrované strategii ITI Ústecko- 

-chomutovské aglomerace na období 2021-2027. Z pověření předsedy ČKR P. Skleničky 

kontaktovala tajemnice ČKR rektora UJEP M. Baleje, aby se vyjádřil ke své případné nominaci 

za ČKR, anebo aby navrhl pro zastupování ČKR v dané pracovní skupině někoho ze svých 

prorektorů. Rektor UJEP se svou nominací souhlasil a tajemnice ČKR o ní 21.5.2021 

informovala žadatele. 

34. Valné shromáždění Asociace univerzit třetího věku ČR, z.s. 21.5.2021, on-line. Prezidentka 

Asociace univerzit třetího věku České republiky, z.s. (AU3V), M. Edlová zaslala předsedovi 

ČKR P. Skleničkovi 5.5.2021 pozvánku na Valné shromáždění AU3V, které se konalo 

21.5.2021 formou videokonference, s prosbou o pronesení zdravice za ČKR. Předseda ČKR se 

videokonference nemohl zúčastnit a musel se omluvit, ČKR na valném shromáždění zastupoval 

místopředseda ČKR pro vnější záležitosti J. Vybíral. 

35. Dotazník České styčné kanceláře pro vzdělávání a výzkum v Bruselu. Praha, 24.5.2021. 

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

P. Doleček zaslal 24.5.2021 předsedovi ČKR P. Skleničkovi dopis s žádostí o vyplnění 

dotazníku České styčné kanceláře pro vzdělávání a výzkum v Bruselu (kancelář CZELO) členy 

ČKR. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla dopis s informacemi o dotazníkovém šetření 

obratem všem členům ČKR, kteří mohou dotazník vyplnit do 13.6.2021.  

36. Czech Open Science Day. 25.5.2021, on-line. Akce „Czech Open Science Day“, kterou 

připravuje Národní technická knihovna spolu s MŠMT v rámci projektu Národní centrum pro 

informační podporu výzkumu, vývoje a inovací, se uskutečnila 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. 6.5.2021 byla členům ČKR 

prostřednictvím tajemnice ČKR zaslána výzva k registraci na tuto akci. 

37. Zahajovací konference Alliance4Life. 25.5.2021, on-line. Předseda ČKR P. Sklenička obdržel 

4.5.2021 od předsedy Alliance4Life J. Nantla pozvánku na zahajovací konferenci Alliance4Life, 

která proběhla on-line 15.5.2021. Předseda ČKR se konference nemohl zúčastnit a musel se 

omluvit, ČKR na konferenci zastupoval místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností 

J. Málek. Alliance4Life je sdružení 12 výzkumných ústavů a univerzit z 11 evropských zemí, 

které se zaměřují na vědy o živé přírodě a zdravotnický výzkum. Společně sdílí progresivní 

metody řízení a koordinují působení v oblasti vědní politiky EU s cílem zlepšit úroveň výzkumu 

a inovací ve střední a východní Evropě.  

38. Zasedání Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR. Praha, 25.5.2021. Zasedání se 

konalo v Praze péčí Vysoké školy zdravotnické, o.p.s., s tímto programem: (1) Informace 

předsedkyně a místopředsedů Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR. (2) Příprava na 

161. zasedání Pléna ČKR (Brno, 3.6.2021), 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) Diskuse k Volbám ČKR 2021. (5) Žádosti o členství v ČKR. (6) Různé. 

39. Kulatý stůl iniciativy Universities for Enlightenment. 26.5.2021, on-line. Tajemnice ČKR 

M. Fojtíková obdržela z Německé konference rektorů (HRK) pozvánku ke kulatému stolu 

iniciativy Universities for Enlightenment (U4E), který hostila HRK on-line 26.5.2021. Za ČKR 

se kulatého stolu spolu s tajemnicí ČKR zúčastnil místopředseda ČKR pro vnější záležitosti 
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J. Vybíral. Následoval tak svého předchůdce J. Hančila, který se v iniciativě U4E ve své funkci 

místopředsedy ČKR pro vnější záležitosti angažoval. 20.5.2021 zaslala HRK na žádost 

tajemnice ČKR informace k připojení, program a další informace, které tajemnice ČKR obratem 

poskytla místopředsedovi ČKR pro vnější záležitosti. 

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

potřebami na další období. Praha, 26.5.2021. Předseda ČKR P. Sklenička obdržel 26.5.2021 

zprávu 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 na další období. Plénum ČKR se 

věcí zabývalo na svém 159. zasedání (Praha, AVU, 18.2.2021), předseda AP3SP však neshledal 

následný postup ze strany MŠMT uspokojivým. Požádal proto předsedu ČKR o podporu 

vyjádření AP3SP, obsaženého v přiloženém dopise adresovaném MŠMT, na zasedání 

Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol, případně na zasedáních 

jiných grémií. 

41. 170. zasedání Předsednictva ČKR. 27.5.2021, on-line. Zasedání se konalo on-line s tímto 

programem: (1) Informace předsedy a místopředsedů ČKR. (2) Příprava 161. zasedání Pléna 

ČKR (Brno, 3.6.2021). (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 28.5.2021 všem členům ČKR. 

42. Dopis předsedovi Vlády ČR – návrh AV ČR a SP ČR k projednání Plénem ČKR.  

Brno, 31.5.2021. Tajemnice ČKR M. Fojtíková zaslala z pověření předsedy ČKR P. Skleničky 

všem členům ČKR návrh dopisu předsedovi Vlády ČR A. Babišovi, který připravila Akademie 

věd ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a k němuž se již vyjádřilo 

Předsednictvo ČKR, k projednání na 161. zasedání Pléna ČKR (Brno, 3.6.2021). Signatáři 

dopisu se zcela ztotožňují s důvody pro navýšení výdajů státního rozpočtu na výzkum, 

experimentální vývoj a inovace na rok 2022 a plně podporují návrh předložený Radou pro 

výzkum, vývoj a inovace. Vyjadřují tak nesouhlas s připomínkami Ministerstva financí ČR 

uplatněnými v rámci mezirezortního připomínkového řízení, jejichž akceptace by znamenala 

v konečném důsledku reálný pokles veřejné podpory celého systému VaVaI v ČR. 

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

Praha, 2.6.2021. Vedoucí Oddělení podpory výzkumu a vývoje MŠMT P. Valášek zaslal 

4.5.2021 jménem náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství, vědu 

a výzkum P. Dolečka členům Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých 

škol pozvánku na zasedání, které se konalo 2.6.2021 v Praze. Hlavními tématy jednání byly: 

(1) Stav přípravy rozpočtu VŠ na rok 2022, (2) Financování VŠ s ohledem na přetrvávající 

epidemiologickou situaci, (3) Různé. 26.5.2021 obdrželi členové komise podklady pro zasedání. 

Z pověření místopředsedy ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální P. Štěpánka poskytla 

tajemnice ČKR M. Fojtíková všechny podklady pro informaci členům Komory rektorů 

veřejných a státních vysokých škol ČKR. ČKR je v komisi zastoupena těmito 6 rektory 

veřejných VŠ: M. Holeček, J. Málek, P. Sklenička, P. Štěpánek, J. Vybíral, T. Zima. 

44. Návrh státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace na léta 2022-2024. Praha, 2.6.2021. 

Předseda ČKR P. Sklenička informoval všechny členy ČKR o návrhu státního rozpočtu na léta 

2022–2024 zveřejněném Ministerstvem financí ČR, u nějž má, v protikladu k deklarovanému 

navýšení, dojít ke snížení prostředků na výzkum, vývoj a inovace o 5 %. 

45. Zasedání Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR. Brno, 3.6.2021. 

Zasedání se konalo v Brně péčí Vysokého učení technického v Brně 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. 
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(3) Příprava na diskusi s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy a s jeho náměstky. 

(4) Příprava na diskusi s předsedou Grantové agentury ČR. (5) Různé. 

46. 161. zasedání Pléna ČKR (Volby ČKR). Brno, 3.6.2021. Zasedání se konalo v Brně péčí 

Vysokého učení technického v Brně s tímto programem: (1) Zasedání Komory rektorů 

veřejných a státních vysokých škol ČKR. (2) Vstupní informace předsedy Volební komise ČKR 

k volbám ČKR 2021. (3) Informace o Vysokém učení technickém v Brně. (4) Zprávy předsedy, 

místopředsedů a tajemnice ČKR; zprávy předsedů Komor ČKR. (5) Výsledky vyhodnocení 

návrhových listů a zahájení voleb ČKR 2021. (6) Diskuse s navrženými kandidáty na členy 

Předsednictva ČKR. (7) Věda a základní výzkum v ČR z pohledu Grantové agentury ČR – 

diskuse s předsedou GA ČR. (8) Aktuální problematika vysokého školství ČR – diskuse 

s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy a s jeho náměstky. (9) Výsledek voleb ČKR 2021. 

(10) Různé. (11) Usnesení 161. zasedání Pléna ČKR. (12) Tisková konference. Jako 

doprovodný program, dostupný pro účastníky zasedání 3.6.2021 v době 8:00-17:00 

v bezprostřední blízkosti místa konání, připravilo VUT (v podobě kamionu) největší digitální 

pojízdnou laboratoř „FabLab Experience“. 

 

Plánované akce: 
 

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

Praha, 8.6.2021. 54. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR 

(VVVKMT) se uskuteční 8.6.2021 od 8:00 v Praze v PS PČR. Na programu jsou tyto body:  

(1) Sdělení předsedy. (2) Závěrečný účet za rok 2020 – Kapitola 377 – TA ČR. (3) Zpráva  

o činnosti kontrolní rady TA ČR za rok 2020. (4) Závěrečný účet za rok 2020 – Kapitola 361 – 

AV ČR. (5) Závěrečný účet za rok 2020 – Kapitola 321 – GA ČR. (6) Zpráva o činnosti 

kontrolní rady GA ČR za období od října 2020 do března 2021. (7) Závěrečný účet za rok 2020 

– Kapitola 334 – MK. (8) Závěrečný účet Státního fondu kultury ČR za rok 2020. (9) Závěrečný 

účet za rok 2020 – Kapitola 362 – Národní sportovní agentura. (10) Závěrečný účet za rok 2020 

– Kapitola 333 – MŠMT. (11) Národní plán na dorovnání výpadků vzdělávání v důsledku 

COVID-19. (12) Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb.,  

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

(13) Různé. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla pozvánku 28.5.2021 Předsednictvu ČKR. 

Původně byla schůze plánována na 9.6.2021, 2.6.2021 došlo ke změně termínu.  

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

Praha, 9.6.2021. 55. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR 

(VVVKMT) se uskuteční 9.6.2021 od 15:00 v Praze v PS PČR. Na programu je jediný bod: 

Covid-19 a školská zařízení – dopad na vzdělávání a děti. Jednání bude prezenčně přístupné 

pouze členům PS PČR, hostům uvedeným v pozvánce a vybraným pracovníkům Kanceláře  

PS PČR. Pro veřejnost bude jednání přenášeno živě prostřednictvím kanálu STREAM 3. 

Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla pozvánku 28.5.2021 Předsednictvu ČKR. 

49. Webinář „Promoting Quality af Academic Teaching and Management“. 14.6.2021, on-line. 

Předseda ČKR P. Sklenička obdržel 2.6.2021 pozvánku Evropské federace zaměstnavatelů ve 

vzdělávání (European Federation of Education Employers, EFEE) na webinář k projektu 

„Promoting Quality af Academic Teaching and Management“, který je plánován na 14.6.2021. 

50. Fórum Magna Charta Universitatum 2020. 16.-17.6.2021, on-line. Předseda ČKR 

P. Sklenička obdržel 6.5.2021 pozvání na fórum u příležitosti připomenutí prvního podpisu 

Magna Charta Universitatum, které se uskuteční on-line 16.-17.6.2021. Tajemnice ČKR 

M. Fojtíková poskytla pozvánku z pověření předsedy ČKR všem členům ČKR, kteří se mohou 

zaregistrovat nejpozději 16.6.2021, 9:00. 18.5.2021 obdržel předseda ČKR další informace 
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k fóru včetně pořadí řečníků. Z pověření předsedy ČKR poskytla tajemnice ČKR i tyto 

informace všem členům ČKR k jejich dalšímu využití. 

51. Seminář pro instituce k podpoře žadatelů ve výzvách ERC. 17.6.2021, on-line. Předseda 

ČKR P. Sklenička obdržel 13.5.2021 pozvánku Technologického centra Akademie věd ČR na 

on-line seminář pro instituce k podpoře žadatelů ve výzvách Evropské výzkumné rady (ERC) 

určený vedoucím pracovníkům institucí a jejich projektových oddělení, který se uskuteční 

17.6.2021. Předseda ČKR se nebude moci semináře zúčastnit a musel se omluvit. Zastoupí ho 

místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností J. Málek, jehož účast potvrdila tajemnice ČKR 

M. Fojtíková 21.5.2021. 

52. European Social Dialogue in Education Working Group on Higher Education and 

Research. 17.6.2021, on-line. Předseda ČKR P. Sklenička obdržel 2.6.2021 pozvánku Evropské 

federace zaměstnavatelů ve vzdělávání (European Federation of Education Employers, EFEE) 

na on-line akci s názvem „European Social Dialogue in Education Working Group on Higher 

Education and Research“, která proběhne 17.6.2021. 

53. 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. 

54. Slavnostní zahájení akademického roku 2021/2022 vysokých škol ČR.  

Mladá Boleslav, 7.10.2021. Hostitelská vysoká škola ŠKODA AUTO Vysoká škola, o.p.s., 

rektor-hostitel P. Mertlík. Na tuto akci jsou zváni emeritní rektoři a další četní tuzemští hosté. 

55. 162. zasedání Pléna ČKR. Mladá Boleslav, 7.-8.10.2021. Hostitelská vysoká škola ŠKODA 

AUTO Vysoká škola, o.p.s., rektor-hostitel P. Mertlík. Hostem 162. zasedání Pléna ČKR bude 

kromě obvyklých hostů z MŠMT (R. Plaga, P. Doleček, V. Velčovský) předseda TA ČR  

P. Konvalinka.  

56. 163. zasedání Pléna ČKR. Přerov, 2.12.2021. Hostitelská vysoká škola Vysoká škola logistiky 

o.p.s., rektor-hostitel V. Cempírek. Hostem 163. zasedání Pléna ČKR bude kromě obvyklých 

hostů z MŠMT (R. Plaga, P. Doleček, V. Velčovský) předseda NAÚ I. Barančík. 

57. Společné zasedání Slovenské rektorské konference a ČKR. Přerov, 2.-3.12.2021. Hostitelská 

vysoká škola Vysoká škola logistiky o.p.s., rektor-hostitel V. Cempírek. Na posunu termínu 

zasedání, které se mělo původně uskutečnit ve dnech 3.-4.6.2021 péčí VUT v Brně, se v dubnu 

2021 kvůli stávající pandemické situaci dohodli prezident SRK R. Kropil a předseda ČKR 

P. Sklenička. 

58. 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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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. června 2021 

 

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

Schválil: P. Sklenička, předseda ČKR 


