
1 

 

ZÁVĚRY  

176. ZASEDÁNÍ PŘEDSEDNICTVA ČESKÉ KONFERENCE REKTORŮ 
 

17. 1. 2022, 13:00-14:30, on-line 
 
 

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. Informace předsedy a místopředsedů ČKR 
 

 Předseda ČKR M. Bareš informoval o svých jednáních, která vedl v mezidobí od posledního 
zasedání Pléna ČKR, které se konalo 2. prosince 2021. O většině aktivit předsedy ČKR jsou 
členové ČKR průběžně informováni a vše bude podrobně uvedeno ve zprávě předsedy ČKR pro 
164. zasedání Pléna ČKR, které se koná 17. února 2022. Všechny relevantní materiály jsou  
průběžně Kanceláří ČKR zpřístupňovány členům ČKR v úložišti materiálů pro členy ČKR. 
Těmito jednáními předsedy ČKR se podařilo dosáhnout pokroku zejména v těchto třech 
oblastech: (1) Testování antigenními testy na onemocnění COVID-19 je povinné dvakrát týdně 
pouze pro zaměstnance, nikoli pro studenty. (2) Jmenování rektorů prezidentem ČR se bude 
konat prezenčně 26. ledna 2022 na Pražském hradě. (3) Zatím se daří dosáhnout zachování 
původně plánovaného rozpočtu veřejných vysokých škol na vzdělávání i na vědu a výzkum.  

 

 Místopředsedkyně ČKR pro záležitosti legislativní a organizační J. Němcová se vyjádřila 
k těmto třem oblastem: (1) Poděkovala za všechny materiály, které se týkají jednání Pracovní 
skupiny MŠMT pro přípravu doktorského studia, v níž je ČKR zastoupena svými třemi zástupci 
(Z. Škvor, ČVUT, L. Bláha, MU, L. Berec, JU), tlumočila požadavek Komory B ČKR na 
zastoupení v této pracovní skupině a také to, aby byly soukromé vysoké školy, které mají 
akreditováno doktorské studium, zahrnuty mezi příjemce stipendia pro prezenční formu studia 
ve stejné výši jako veřejné vysoké školy. (2) Připomenula problém s možností čerpání 
prostředků z programů Národního plánu obnovy soukromými vysokými školami a dala 
Předsednictvu ČKR k dispozici materiál Komory B ČKR nazvaný „Národní plán obnovy – 
diskriminace soukromých vysokých škol“. (3) Upozornila na možný problém s pojetím 
postavení vyšších odborných škol jako součásti oblasti terciárního vzdělávání a navrhla do 
Usnesení 164. zasedání Pléna ČKR tento bod: „ČKR požaduje dodržování standardních postupů 
v rámci schvalování a realizace vzdělávacích programů, a to na všech stupních vzdělávací 
soustavy“. Přitom také připomenula potřebnost zakotvení problematiky nostrifikací do zákona  
o vysokých školách. K bodu 1 se Předsednictvo ČKR vyjádřilo tak, že se o tom bude jednat, 
konkrétně místopředseda ČKR pro oblast vzdělávání V. Sedlařík. K bodu 2 uvedl předseda 
ČKR, že hledá řešení v komunikaci s námětkem ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro 
vysoké školství, vědu a výzkum. K bodu 3 se Předsednictvo ČKR shodlo na tom, že je třeba 
sledovat všechny legislativní procesy, aby k poklesu úrovně vysokoškolského vzdělávání 
nemohlo bez vědomí ČKR dojít. 

 

 Místopředseda ČKR pro oblast vzdělávání V. Sedlařík přislíbil, že společně s místopředsedkyní 
ČKR pro záležitosti legislativní a organizační připraví k problematice týkající se vyšších 
odborných škol podkladový materiál pro možnou diskusi v Plénu ČKR; vedle připomínkování 
novely zákona o vysokých školách v oblasti doktorského studia včetně zohlednění specifik 
soukromých vysokých škol se budou společně zabývat i problematikou týkající se procesu 
nostrifikace středoškolského vzdělání. Objasnil také, že vše, co souvisí s jednáním Pracovní 
skupiny MŠMT pro přípravu doktorského studia, je ze strany ČKR korektní, a že je třeba  
o všem otevřeně jednat a řešit komplexně. Osobně se zasadí o to, aby se tak dělo i nadále. 
Informoval také o dalším jednání Pracovní skupiny ČKR pro oblast vzdělávání a pro spolupráci 
s NAÚ, které se uskuteční 28. ledna 2022. 
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 Místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností J. Málek informoval o svých aktivitách  

v mezidobí, s tím, že vše podstatné bude uvedeno ve zprávě předsedy ČKR pro 164. zasedání 

Pléna ČKR. Všechny důležité materiály, které se jeho aktivit týkají, jsou též členům ČKR 

dostupné v úložišti materiálů pro členy ČKR. Informoval také o dopisu rektorům, který 

připravuje Rada pro výzkum, vývoj a inovace (Š. Jurajda) ve věci pilotního ověření oborových 

kapacit.  
 

 Místopředseda ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální P. Tuleja zmínil, že příští zasedání 

Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol se bude konat v únoru 

2022 (posledního zasedání, které se konalo 9. prosince 2022, se nemohl kvůli časové kolizi 

s jiným dlouhodobě plánovaným pracovním programem zúčastnit). Rektoři veřejných vysokých 

škol, členové Komory A ČKR, mají všechny podkladové materiály k dispozici. 
 

 Místopředseda ČKR pro vnější záležitosti J. Vybíral informoval o zasedání Pracovní skupiny 

ČKR pro internacionalizaci, které se uskuteční počátkem února 2022 a které bude mít na 

programu především parametry internacionalizace vysokých škol ČR. Informoval také o tom, že 

se zúčastní Kulatého stolu k přípravě předsednictví ČR v Radě EU, který se koná péčí MŠMT 

v Praze v Národní technické knihovně 3. února 2022. V programu za ČKR na pozvání MŠMT 

vystoupí předseda ČKR M. Bareš (panel Výzkum a vývoj) a místopředseda ČKR pro oblast 

vzdělávání V. Sedlařík (panel Vysokoškolské vzdělávání). 

 

2. K aktuálním protiepidemickým opatřením ve vztahu k vysokým školám 
 

Předseda ČKR M. Bareš zopakoval to, co uvedl ve své vstupní informaci předsedy ČKR, že 

testování antigenními testy na onemocnění COVID-19 je povinné dvakrát týdně pouze pro 

zaměstnance, nikoli pro studenty. 

 

3. Stanovisko Předsednictva ČKR k dopisu Asociace děkanů filozofických fakult ČR 

k hodnocení humanitních oborů včetně jejich financování 
 

Stanovisko, které bude zahrnovat především způsob hodnocení humanitních oborů, připraví na 

základě diskuse Předsednictva ČKR místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností J. Málek. 

 

4. Stanovisko k vyhlášce o povinném očkování proti onemocnění COVID-19 pro osoby nad 

60 let a vybrané profese (vyhláška č. 466/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 537/2006 

Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů) 
 

Vzhledem k tomu, že vyhláška o povinném očkování může být novou vládou změněna, nezaujalo 

k ní Předsednictvo ČKR žádné konkrétní stanovisko. 

  

5. Příprava 164. zasedání Pléna ČKR (Brno, 17.2.2022) 
 

Předsednictvo ČKR vzhledem ke stávající epidemické situaci rozhodlo, že se 164. zasedání Pléna 

ČKR bude konat za hostitelství Mendelovy univerzity v Brně hybridní formou (rektor-hostitel, 

Předsednictvo ČKR a tajemnice ČKR prezenčně; ostatní on-line).  

 

6. Žádosti o členství v ČKR 
 

Předsednictvo ČKR rozhodlo o členství v ČKR rektora AKADEMIE STING, o.p.s., J. Koleňáka 

s účinností od 1. února 2022. 

 

7. Různé 
 

 Předsednictvo ČKR pověřilo předsedu ČKR M. Bareše, aby zaslal ministru pro evropské 

záležitosti M. Bekovi (na vědomí ministru zahraničí J. Lipavskému) dopis, jímž nabídne 
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možnou spolupráci ČKR při přípravě předsednictví ČR v Radě EU v oblasti vysokoškolského 

vzdělávání, vědy a výzkumu. 
 

 Předsednictvo ČKR navrhlo návrhovou komisi pro Usnesení 164. zasedání Pléna ČKR tohoto 

složení: H. Machková, VŠE, P. Mertlík, ŠAVŠ, M. Procházka, UP, V. Sedlařík, UTB, P. Tuleja, 

SU, J. Vybíral, UMPRUM. 
 

 Na žádost ministryně životního prostředí A. Hubáčkové rozhodlo Předsednictvo ČKR  

o nominaci zástupců ČKR do Rady vlády pro udržitelný rozvoj takto: P. Sklenička, rektor ČZU, 

člen; V. Bejček, děkan Fakulty životního prostředí ČZU, náhradník člena.  
 

 Předseda ČKR M. Bareš na závěr poděkoval za vše, co pro ČKR ve funkci místopředsedy ČKR 

pro oblast tvůrčích činností vykonal, rektoru J. Málkovi a popřál mu vše dobré ve všem jeho 

dalším konání. 
 

 Příští zasedání Předsednictva ČKR se bude konat v den 164. zasedání Pléna ČKR, tj. 17. února 

2022, cca hodinu před začátkem paralelních zasedání obou Komor ČKR. 

 

 

V Brně dne 17. ledna 2022 
 

Zapsala: M. Fojtíková, tajemnice ČKR 

Schválil: M. Bareš, předseda ČKR 


