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ZÁVĚRY  

171. ZASEDÁNÍ PŘEDSEDNICTVA ČESKÉ KONFERENCE REKTORŮ 
 

Praha, 2. 7. 2021, 10:00-13:00 
 
 

Účastníci: P. Sklenička, předseda ČKR, J. Málek, místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích 

činností, P. Štěpánek, místopředseda ČKR pro záležitosti legislativní a organizační,  

J. Vybíral, místopředseda ČKR pro vnější záležitosti, J. Němcová, místopředsedkyně 

ČKR pro záležitosti legislativní a organizační, M. Fojtíková, tajemnice ČKR. 

Hosté: M. Bareš, předseda ČKR od 1.8.2021, V. Sedlařík, místopředseda ČKR pro oblast 

vzdělávání od 1.8.2021, P. Tuleja, místopředseda ČKR pro záležitosti ekonomické a 

sociální od 1.8.2021.   

 

1. Na návrh předsedy ČKR P. Skleničky a místopředsedy ČKR pro oblast tvůrčích činností  

J. Málka schválilo Předsednictvo ČKR nominaci ČKR do Řídicího výboru projektu sdílených 

činností „Strategická inteligence pro výzkum a inovace“ (STRATIN+) v této podobě:  

V. Sedlařík, rektor UTB, zástupce ČKR; L. Palko, vedoucí Odboru výzkumu Rektorátu MU, 

expert. Navrhovatelé čerpali z dosud neuplatněných návrhů na nominaci ČKR, které v poslední 

době v případě obdobných projektů podali jednotliví členové ČKR. O tuto nominaci předsedu 

ČKR požádal ředitel Technologického centra AV ČR K. Klusáček.  
 

2. Místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností J. Málek informoval o své účasti na on-line 

semináři k podpoře žadatelů ve výzvách ERC, který se konal 17.6.2021 a na němž zastupoval 

předsedu ČKR. Prezentace, které na semináři odezněly, poskytl prostřednictvím Kanceláře ČKR 

23.6.2021 všem členům ČKR. Na žádost předsedy ČKR se stal místopředseda ČKR pro oblast 

tvůrčích činností kontaktní osobou ČKR pro ERC. 
 

3. Místopředseda ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální P. Štěpánek informoval o přerušeném  

projednávání metodického výkladu k zákonu o dani z přidané hodnoty v souvislosti s dopadem 

na veřejné VŠ. Jednání bylo přerušeno 9.12.2020 a bude pokračovat 8.9.2021 na 58. schůzi 

Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu 

ČR.  
 

4. Místopředseda ČKR pro vnější záležitosti J. Vybíral připomenul, že 21.6.2021 byly ředitelce 

Odboru vysokých škol MŠMT K. Gondkové zaslány připomínky ČKR k materiálu „Státní 

kulturní politika 2021-2025+“, které operativně zpracovali rektoři všech čtyř veřejných 

uměleckých VŠ. Konstatoval přitom, že úroveň materiálu předloženého ČKR k připomínkám je 

bohužel velmi nízká. 
 

5. Místopředsedkyně ČKR pro záležitosti legislativní a organizační J. Němcová informovala  

o neadekvátním koncepčním přístupu MZ k zabezpečení potřebného počtu zdravotnických 

pracovníků v jednotlivých profesích, zejména v profesích regulovaných EU. Výstupy MZ  

v podobě nové Koncepce ošetřovatelství, včetně reakce MZ na výzvu děkanů fakult 

vzdělávajících studenty pro tyto profese, jsou naprosto alibistické, vedoucí pouze k odsunutí 

problému a nedůstojné této instituce. 
 

6. Z diskuse s hosty, jimiž byli nově zvolení členové Předsednictva ČKR, vzešly tyto závěry: 
 

(a) Nově zvolené Předsednictvo ČKR, jehož funkční období začíná 1.8.2021, si rozdělilo 

místopředsednické funkce takto: místopředseda ČKR pro oblast vzdělávání V. Sedlařík, 

místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností J. Málek, místopředseda ČKR pro 

záležitosti ekonomické a sociální P. Tuleja, místopředseda ČKR pro vnější záležitosti  

J. Vybíral, místopředsedkyně ČKR pro záležitosti legislativní a organizační J. Němcová.  
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(b) Vedení Komor ČKR by se mělo zachovat v podobě podle dosavadních zvyklostí – pokud je 

předsedou ČKR rektor veřejné či státní VŠ, měl by se stát i předsedou Komory A ČKR, 

podobně místopředsedové ČKR, kteří jsou rektory veřejných či státních VŠ, by se měli stát 

místopředsedy Komory A ČKR; předsedou Komory B ČKR by měl být místopředseda 

ČKR, který je rektorem soukromé VŠ, místopředsedy by měli být rektoři soukromých VŠ, 

na nichž se Komora B ČKR dohodne, resp. které si zvolí. 
 

(c) Zastoupení ČKR v Reprezentativní komisi pro rozpis rozpočtu veřejných VŠ by mělo být 

zachováno podle dosavadních zvyklostí – všichni členové Předsednictva ČKR, kteří jsou 

rektory veřejných VŠ, a zbytek do potřebných šesti zástupců zvolí Komora A ČKR. 
 

(d) V Radě Evropské univerzitní asociace (EUA Council) bude od 1.8.2021 ČKR zastupovat 

předseda ČKR M. Bareš, stejně jako tomu bylo v uplynulých dvou letech, kdy ČKR 

zastupoval předseda ČKR P. Sklenička. 
 

(e) Pokud jde o nové pracovní skupiny ČKR, byly zatím dohodnuty dvě: (1) Pracovní skupina 

ČKR pro spolupráci s Komisí pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených 

programů (KHV), jejímž garantem je místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností  

J. Málek a která již 1.7.2021 absolvovala své první jednání. (2) Pracovní skupina ČKR pro 

spolupráci s Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství (NAÚ), jejímž garantem od 

1.8.2021 bude místopředseda ČKR pro oblast vzdělávání V. Sedlařík. 
 

7. Z diskuse, která se týkala návrhu státního rozpočtu pro oblast výzkumu a epidemiologické 

situace ve vztahu k VŠ, nevzešly žádné konkrétní závěry.   
 

8. Nově zvolený předseda ČKR M. Bareš poděkoval stávajícímu předsedovi ČKR P. Skleničkovi 

za jeho práci v uplynulých dvou nelehkých „pandemických“ letech ve prospěch vysokého 

školství ČR a deklaroval, že bude stejně jako jeho předchůdce předsedou pro všechny a bude se 

vždy snažit o konsensus. Předseda ČKR P. Sklenička popřál nově zvolenému Předsednictvu 

ČKR, aby se vše dařilo ke spokojenosti všech. 
 

9. 172. zasedání Předsednictva ČKR, už v nové sestavě, se uskuteční ve středu dne 1. září 2021 

v Brně péčí Masarykovy univerzity.  

 

V Brně dne 2. července 2021 
 

Zapsala: M. Fojtíková, tajemnice ČKR 

Schválil: P. Sklenička, předseda ČKR 


