
1 

 

ZÁVĚRY  

172. ZASEDÁNÍ PŘEDSEDNICTVA ČESKÉ KONFERENCE REKTORŮ 
 

Brno, 1. 9. 2021, 15:00-17:30 
 
 

Účastníci: M. Bareš, předseda ČKR, V. Sedlařík, místopředseda ČKR pro oblast vzdělávání,  

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

ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální, J. Vybíral, místopředseda ČKR pro 

vnější záležitosti, J. Němcová, místopředsedkyně ČKR pro záležitosti legislativní a 

organizační, M. Fojtíková, tajemnice ČKR. 

 
 

1. Předseda ČKR M. Bareš informoval o svém jednání týkajícím se  státního rozpočtu pro oblast 

výzkumu a vzdělávání na vysokých školách s ministryní financí A. Schillerovou a zdůraznil, že 

pozitivních výsledků, o nichž byli všichni členové ČKR předsedou ČKR informováni, nebylo 

dosaženo pouze na tomto jednání, ale že je to výsledek společného úsilí předchozího vedení 

ČKR, RVŠ a dalších aktérů. 

  

2. Předsednictvo ČKR provedlo revizi pracovních skupin a komisí ČKR, které jsou uvedeny na 

webu ČKR, a rozhodlo o zrušení těch, které už splnily svůj účel. Vzhledem k tomu, že  

u některých pracovních skupin, které zůstanou zachovány, bude třeba, aby garanti, jimiž jsou 

jednotliví místopředsedové ČKR, vyjasnili členství zástupců jednotlivých vysokých škol, popř. 

aby se mírně upravily jejich názvy, bude konečná sestava upravována na webu ČKR, 

http://crc.muni.cz/struktura/pracovni-skupiny, postupně. Až bude hotova konečná verze, budou 

všichni členové ČKR Kanceláří ČKR informováni. Současný stav je zachycen v příloze.   

 

3. Předsednictvo ČKR na návrh místopředsedy ČKR pro oblast tvůrčích činností J. Málka 

revidovalo dřívější rozhodnutí o zastoupení ČKR v Reprezentativní komisi pro rozpis rozpočtu 

veřejných vysokých škol takto: Všichni členové Předsednictva ČKR, rektoři veřejných 

vysokých škol, s výjimkou J. Málka, který svoji pozici uvolňuje, aby mohla být zastoupena UK 

jako v minulosti, a dříve Komorou A ČKR zvolený rektor ZČU – jmenovitě (v abecedním 

pořadí) M. Bareš, J. Holeček, V. Sedlařík, P. Tuleja, J. Vybíral, T. Zima. Tajemnice ČKR  

M. Fojtíková byla pověřena, aby jménem předsedy ČKR informovala náměstka ministra 

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

  

4. Předsednictvo ČKR potvrdilo dosavadní přístup k rozhodování o vedení Komor ČKR. 

Předsedou Komory A ČKR se stal podle dosavadních zvyklostí předseda ČKR, rektor veřejné 

vysoké školy, místopředsedové ČKR, kteří jsou rektory veřejných vysokých škol, se stali 

místopředsedy Komory A ČKR; předsedkyní Komory B ČKR by měla zůstat místopředsedkyně 

ČKR, rektorka soukromé vysoké školy, místopředsedy Komory B ČKR by měli být rektoři 

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

 

5. Předsednictvo ČKR apeluje na všechny členy ČKR, aby se zúčastnili v hojném počtu setkání 

s prezidentem EUA M. Murphym, které se uskuteční v pátek dne 24. září 2021 v Praze péčí UK. 

Nebudou-li se moci zúčastnit osobně, mohou pověřit účastí své prorektory. Účast je třeba 

potvrdit Kanceláři ČKR na elektronickou adresu kalandrikova@muni.cz nejpozději v pondělí 

dne 6. září 2021. Tajemnice ČKR M. Fojtíková, která je v permanentním kontaktu 

s prezidentem EUA, se s ním dohodla, že ve spolupráci s Předsednictvem ČKR připraví návrh 

prohlášení, které by mohlo být v závěru setkání přijato a prezentováno na závěrečné tiskové 

konferenci. Předsednictvo ČKR pověřilo tajemnici ČKR, aby prvotní návrh připravila ve 

spolupráci s místopředsedou ČKR pro oblast tvůrčích činností J. Málkem.  
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6. Předsednictvo ČKR pověřilo předsedu ČKR M. Bareše, aby 2. září 2021 zaslal jménem ČKR 

dopis ministru školství, mládeže a tělovýchovy R. Plagovi, jímž ho požádá o vyjasnění 

interpretace Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, jež nabylo účinnosti 1. září 

2021, ve vztahu k vysokým školám. Z další diskuse k aktuální epidemiologické situaci 

vyplynulo, že Předsednictvo ČKR bude na změny reagovat operativně podle potřeby, aby 

všechny vysoké školy, jejichž rektoři jsou členy ČKR, mohly při rozhodování o aplikaci 

konkrétních protiepidemických opatření postupovat stejně.   

 

7. Předsednictvo ČKR pověřilo předsedu ČKR M. Bareše, aby při komunikaci s ministrem 

školství, mládeže a tělovýchovy R. Plagou a s jeho náměstkem pro vysoké školství, vědu a 

výzkum P. Dolečkem apeloval na to, aby vždy, kdy ČKR na žádost MŠMT poskytne své 

připomínky ke konkrétním materiálům, obdržela ČKR z MŠMT vypořádání těchto připomínek. 

Tajemnice ČKR M. Fojtíková byla pověřena, aby kontaktovala ředitelku Odboru vysokých škol 

MŠMT K. Gondkovou se žádostí o zaslání vypořádání připomínek ČKR ke dvěma materiálům, 

k nimž ČKR poskytla své připomínky 25. června 2021: (1) Plán realizace Strategického záměru 

pro oblast vysokých škol pro rok 2022. (2) Vyhlášení Centralizovaného rozvojového programu 

pro veřejné vysoké školy pro rok 2022. 

 

8. 173. zasedání Předsednictva ČKR se uskuteční ve čtvrtek dne 7. října 2021 v Mladé Boleslavi 

péčí ŠKODA AUTO Vysoké školy, a.s., 174. zasedání Předsednictva ČKR se uskuteční ve 

středu dne 3. listopadu 2021 v Pardubicích péčí Univerzity Pardubice. 

 

Příloha: Pracovní skupiny ČKR (stav k 1.9.2021). 

 

V Brně dne 1. září 2021 
 

Zapsala: M. Fojtíková, tajemnice ČKR 

Schválil: M. Bareš, předseda ČKR 


