164. ZASEDÁNÍ PLÉNA ČESKÉ KONFERENCE REKTORŮ
Brno, 17.2.2022
________________________________________________________________________________________

Zpráva předsedy České konference rektorů
01. 163. zasedání Pléna ČKR. Přerov, 2.12.2021, on-line. Hostitelská vysoká škola Vysoká škola
logistiky o.p.s.; rektor-hostitel V. Cempírek. Zasedání se uskutečnilo formou on-line.
02. Expertní skupina OECD pro vysoké školství – nominace ČKR. Brno, 3.12.2021. Z pověření
předsedy ČKR M. Bareše informovala tajemnice ČKR M. Fojtíková 29.11.2021 Předsednictvo
ČKR o nabídce náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství, vědu a
výzkum P. Dolečka na nominaci zástupce ČKR do expertní skupiny OECD pro vysoké školství
„Group of National Experts on Higher Education“ (GNE-HE). Zástupcem ČKR v této skupině
byl od června 2020 rektor Univerzity Palackého v Olomouci (UP) a místopředseda ČKR pro
oblast vzdělávání J. Miller. S ohledem na změnu jeho role požádal náměstek Doleček
o potvrzení, anebo o přehodnocení nominace. Předsednictvo ČKR nabídlo nominaci za ČKR
novému rektoru UP M. Procházkovi, který do expertní skupiny navrhl prorektora pro strategii a
vnější vztahy UP M. Malacku. Z pověření předsedy ČKR odeslala tajemnice ČKR 3.12.2021
novou nominaci žadateli.
03. Úmrtí emeritního rektora UJEP Jana Kopky. Ústí nad Labem, 5.12.2021. Dne 5.12.2021
zemřel emeritní rektor Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)
J. Kopka. Předseda ČKR M. Bareš zaslal rektoru UJEP M. Balejovi 6.12.2021 kondolenční
dopis ČKR. Tajemnice ČKR M. Fojtíková informovala všechny členy ČKR a všechny emeritní
rektory, bývalé členy ČKR. Poslední rozloučení se uskutečnilo 10.12.2021 v obřadní síni
Starého krematoria v Ústí nad Labem – Střekově. ČKR uctila památku zemřelého smutečním
věncem.
04. Koordinační výbor pro implementaci iniciativy EOSC v ČR – nominace ČKR.
Brno, 7.12.2021. Se souhlasem Předsednictva ČKR nominoval předseda ČKR jako členy
Koordinačního výboru pro implementaci iniciativy European Open Science Cloud (EOSC)
v ČR P. Matějku, rektora VŠCHT a L. Matysku, ředitele Ústavu výpočetní techniky MU.
Nominací náhradníků pověřil předseda ČKR T. Zimu, rektora UK, a B. Jirouška, rektora JU. Za
UK byl jako náhradník nominován J. Fontana, asistent Ústavu biochemie, buněčné a
molekulární biologie 3. lékařské fakulty UK, tajemník 3. LF UK, pracovník Centra pro přenos
poznatků a technologií UK, za JU byl jako náhradník nominován L. Berec, prorektor pro vědu a
výzkum JU. Z pověření předsedy ČKR odeslala tajemnice ČKR 7.12.2021 nominace žadateli,
jímž byl náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství, vědu a výzkum
P. Doleček.
05. Rada programů Erasmus+ a Evropský sbor solidarity pro období 2021-2027 – jmenovací
listina zástupce ČKR. Praha, 7.12.2021. P. Hasal, Ústav chemického inženýrství VŠCHT,
obdržel 7.12.2021 od náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro mezinárodní
vztahy, EU a Evropské strukturální a investiční fondy V. Velčovského jmenovací listinu do
Rady programů Erasmus+ a Evropský sbor solidarity pro období 2021-2027.
06. Výbor Národního plánu obnovy – nominace zástupce ČKR a jeho náhradníka.
Brno, 7.12.2021. Předseda ČKR M. Bareš zaslal 7.12.2021 prostřednictvím tajemnice ČKR
M. Fojtíkové náměstkyni ministra průmyslu a obchodu pro hospodářskou politiku a podnikání a
předsedkyni Výboru Národního plánu obnovy (NPO) S. Jirotkové dopis s žádostí o možnost
nominace zástupce ČKR do Výboru NPO. Žádosti bylo vyhověno s tím, že ČKR mohla
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nominovat jednoho svého zástupce a jednoho náhradníka. Z pověření předsedy ČKR a se
souhlasem Předsednictva ČKR odeslala tajemnice ČKR náměstku ministra průmyslu a obchodu
pro fondy EU M. Piechovi 14.12.2021 nominaci ČKR v této podobě: D. Póč, ředitel
Strategického projektu MU 2021+, člen; J. Baťková, vedoucí Odboru projektové podpory UK,
náhradnice člena.
07. Zasedání Pracovní skupiny ČKR pro internacionalizaci. Praha, 7.12.2021. První zasedání
Pracovní skupiny ČKR pro internacionalizaci, jejímž garantem je místopředseda ČKR pro
vnější záležitosti J. Vybíral, se uskutečnilo 7.12.2021 ve vazbě na zasedání Reprezentativní
komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol, které se konalo 9.12.2021. Jednání
pracovní skupiny se týkalo současných indikátorů internacionalizace a jejich dopadů na výši
finančních prostředků, které vysokým školám poskytuje na internacionalizaci MŠMT. Pracovní
skupina se usnesla, že by bylo dobré indikátory internacionalizace přehodnotit.
08. Zasedání Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol.
Praha, 9.12.2021. Vedoucí Oddělení podpory vysokých škol MŠMT P. Valášek zaslal
2.12.2021 jménem náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství, vědu
a výzkum P. Dolečka členům Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých
škol podkladové materiály pro zasedání, které se konalo 9.12.2021 v Praze. Tajemnice ČKR
M. Fojtíková poskytla podklady obratem pro informaci členům Komory rektorů veřejných a
státních vysokých škol ČKR. ČKR byla v komisi zastoupena těmito 6 rektory veřejných VŠ:
M. Bareš, M. Holeček, V. Sedlařík, P. Tuleja, J. Vybíral, T. Zima.
09. Projednání návrhu výzvy NPO pro oblast dětských skupin. 9.12.2021, on-line. Tajemnice
ČKR M. Fojtíková poskytla 10.12.2021 všem členům ČKR prezentaci, která odezněla na
on-line projednání návrhu výzvy Národního plánu obnovy komponenty 3.3 pro oblast dětských
skupin dne 9.12.2021. Jednání se za ČKR zúčastnil místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích
činností J. Málek.
10. Jednání expertní skupiny OECD pro vysoké školství. 9.-10.12.2021, on-line. Zástupce ČKR
v expertní skupině OECD „Group of National Experts on Higher Education“ (GNE-HE),
prorektor pro strategii a vnější vztahy UP M. Malacka, zaslal předsedovi ČKR M. Barešovi pro
potřebu ČKR prezentace, které odezněly na jednání GNE-HE, jež se uskutečnilo hybridní
formou ve dnech 9.-10.12.2021 a jehož se zástupce ČKR zúčastnil on-line. Jednání se zabývalo
tématy celoživotního učení a vzdělávání a digitalizace. Z pověření předsedy ČKR poskytla
tajemnice ČKR M. Fojtíková 14.12.2021 tyto materiály všem členům ČKR.
11. Pracovní skupina MŠMT pro přípravu reformy doktorského studia – nominace ČKR.
Praha, 9.12.2021. Náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství, vědu
a výzkum P. Doleček požádal 9.12.2021 předsedu ČKR M. Bareše o nominaci 3 zástupců ČKR
do Pracovní skupiny MŠMT pro přípravu reformy doktorského studia. Po konzultaci s rektory
V. Petráčkem, ČVUT, a B. Jirouškem, JU, navrhl předseda ČKR na nominaci Z. Škvora,
prorektora pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium ČVUT, L. Bláhu, proděkana pro
výzkum, zahraniční vztahy a doktorské studium Přírodovědecké fakulty MU, a L. Berce,
prorektora pro vědu a výzkum a statutárního zástupce rektora JU. Předsednictvo ČKR mohlo na
návrh předsedy ČKR reagovat do 17.12.2021, 10:00. Z pověření předsedy ČKR odeslala
tajemnice ČKR M. Fojtíková týž den uvedenou nominaci ČKR žadateli a pro informaci všem
členům ČKR.
12. Monitorovací výbor OP TAK 2021-2027 – nominace ČKR. Brno, 10.12.2021. Předseda ČKR
M. Bareš obdržel 30.11.2021 klasickou poštou žádost náměstka ministra průmyslu a obchodu
M. Piechy o nominaci jednoho zástupce ČKR a jeho náhradníka do připravovaného
Monitorovacího výboru Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost
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2021-2027 (OP TAK). Se souhlasem Předsednictva ČKR pověřil předseda ČKR nominací
rektory V. Petráčka, ČVUT, a P. Štěpánka, VUT. Za ČVUT byl jako člen nominován J. Máca,
děkan Fakulty stavební ČVUT, za VUT byl jako náhradník nominován M. Weiter, děkan
Fakulty chemické VUT. Z pověření předsedy ČKR odeslala tajemnice ČKR M. Fojtíková
10.12.2021 nominaci ČKR žadateli.
13. EUA Statement on Swiss Association to EU Programmes. Brusel, 10.12.2021. Tajemnice
ČKR M. Fojtíková informovala 10.12.2021 všechny členy ČKR a rovněž ministra školství,
mládeže a tělovýchovy R. Plagu, jeho náměstka pro vysoké školství, vědu a výzkum P. Dolečka
a ředitelku Odboru koncepce a vedení OP MŠMT A. Caithamlovou o zveřejnění prohlášení
Evropské univerzitní asociace (EUA) k přidružení Švýcarska k programům EU Horizon Europe
a Erasmus+, které podpořila i ČKR prostřednictvím předsedy ČKR M. Bareše a místopředsedy
ČKR pro vnější záležitosti J. Vybírala.
14. EUA Learning & Teaching Thematic Peer Groups. Brusel, 10.12.2021. Tajemnice ČKR
M. Fojtíková poskytla 10.12.2021 všem členům ČKR zprávu generální tajemnice Evropské
univerzitní asociace (EUA) A. Crowfoot s upozorněním na možnost podávání žádostí o členství
v „Learning & Teaching Thematic Peer Groups“, jež EUA přijímala do 28.1.2022.
15. Pracovní skupina ČKR pro problematiku ESF. Pardubice, 10.12.2021. Místopředseda ČKR
pro oblast tvůrčích činností J. Málek požádal Předsednictvo ČKR o stanovisko k návrhu nového
složení Pracovní skupiny ČKR pro problematiku Evropských strukturálních fondů. Na základě
jednomyslného souhlasu Předsednictva ČKR poskytla tajemnice ČKR M. Fojtíková informaci
o novém složení pracovní skupiny, které bylo péčí Kanceláře ČKR zveřejněno na webu ČKR na
stránce „Pracovní skupiny“, 14.12.2021 všem členům ČKR.
16. Povinné očkování studentů absolvujících klinickou nebo praktickou výuku
u poskytovatele zdravotních nebo sociálních služeb. Brno, 12.12.2021. Z pověření předsedy
ČKR M. Bareše poskytla tajemnice ČKR M. Fojtíková všem členům ČKR informace, o jejichž
distribuci byl předseda ČKR požádán náměstkem ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro
vysoké školství, vědu a výzkum P. Dolečkem, týkající se novely vyhlášky č. 537/2006 Sb.
o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů. Novela kromě jiného
v novém ustanovení § 10a upravuje zvláštní očkování proti nemoci covid-19 u vybraných
skupin fyzických osob, mezi které jsou také zařazeny osoby připravující se na výkon
zdravotnického povolání u poskytovatele zdravotních služeb nebo osoby připravující se na
výkon odborné činnosti podle § 115 zákona o sociálních službách, pokud konají praktickou
výuku u poskytovatele sociálních služeb. Povinnost podrobit se očkování je u těchto osob
stanovena do 28.2.2022. 19.1.2022 obdržel předseda ČKR na vědomí dopis rektora UK T. Zimy
ministru zdravotnictví V. Válkovi s žádostí o sdělení, zda bude tato část vyhlášky zrušena, jak
bylo novou Vládou ČR a ministrem zdravotnictví avizováno.
17. Žádost Asociace děkanů filozofických fakult. Ústí nad Labem, České Budějovice,
13.12.2021. Předsedající děkanka a děkan Asociace děkanů filozofických fakult (ADFF)
M. Hrubá, UJEP, a O. Pešek, JU, zaslali předsedovi ČKR M. Barešovi žádost o setkání a
projednání dvou usnesení ADFF týkajících se hodnocení humanitních věd, podfinancování
filozofických fakult a nerovných platových podmínek akademických pracovníků. Záležitostí se
zabývalo Předsednictvo ČKR na svém 176. zasedání (17.1.2022, on-line). Dne 21.1.2021 zaslal
předseda ČKR předsedající děkance a děkanovi ADFF dopis s informací o Pracovní skupině
ČKR pro spolupráci s Komisí pro hodnocení výsledků a ukončených programů, která se
problematikou aktivně zabývá a zahrne proto náměty ADFF do svých dalších diskusí a jednání.
18. Národní rada pro vodík – nominace ČKR. Brno, 14.12.2021. Předseda ČKR M. Bareš
obdržel 14.12.2021 klasickou poštou žádost místopředsedy Vlády ČR K. Havlíčka o nominaci
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jednoho zástupce ČKR do Národní rady pro vodík. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
zpracovalo dokument nazvaný „Vodíková strategie České republiky“, který byl Vládou ČR
schválen 26.7.2021. V souladu s touto strategií zřídilo MPO Národní radu pro vodík, jejíž statut
a jednací řád byl k žádosti přiložen. Z pověření předsedy ČKR oslovil místopředseda ČKR pro
oblast tvůrčích činností J. Málek s žádostí o návrhy na nominaci rektory V. Petráčka (ČVUT),
V. Snášela (VŠB–TUO), P. Štěpánka (VUT), P. Matějku (VŠCHT), M. Brzezinu (TUL),
M. Holečka (ZČU) a V. Sedlaříka (UTB), kteří mohli zasílat své návrhy do 5.1.2022. Tajemnice
ČKR M. Fojtíková odeslala 6.1.2022 tři návrhy na nominaci, které poskytli rektoři VUT,
VŠCHT (s podporou ČVUT) a UTB, místopředsedovi ČKR pro oblast tvůrčích činností.
Z pověření místopředsedy ČKR pro oblast tvůrčích činností požádala tajemnice ČKR 7.1.2022
Předsednictvo ČKR o stanovisko k tomuto jeho návrhu na nominaci ČKR: K. Bouzek, děkan
Fakulty chemické technologie VŠCHT. Z pověření předsedy ČKR a se souhlasným
stanoviskem Předsednictva ČKR odeslala tajemnice ČKR týž den nominaci ČKR žadateli.
19. Výzva Národního plánu obnovy pro vysoké školy. Praha, 14.12.2021. Náměstek ministra
školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství, vědu a výzkum P. Doleček informoval
předsedu ČKR M. Bareše 14.12.2021 o zveřejnění Výzvy k předkládání projektů v rámci
Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022–2024 na webových stránkách
MŠMT. Současně upozornil na webinář s představením výzvy, který se uskutečnil 15.12.2021.
Z pověření předsedy ČKR poskytla tajemnice ČKR M. Fojtíková zprávu náměstka Dolečka
všem členům ČKR. 15.12.2021 bylo vyjasněno, že výzva je určena pouze veřejným vysokým
školám a pozvánky na webinář byly zaslány pouze rektorům a prorektorům VVŠ.
20. Zápis z 23. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Výzkum, vývoj a
inovace. Praha, 14.12.2021. Členové Monitorovacího výboru Operačního programu Výzkum,
vývoj a inovace (MV OP VVV), v němž ČKR zastupují Z. Kůs, emeritní rektor TUL, a J. Hála,
prorektor pro rozvoj UK (náhradníkem členů za ČKR je V. Žítek, vedoucí Katedry regionální
ekonomie a správy Ekonomicko-správní fakulty MU), obdrželi 14.12.2021 návrh zápisu
z 23. zasedání MV OP VVV, které se uskutečnilo on-line 2.12.2021. 28.12.2021 obdrželi
členové MV OP VVV finální verzi zápisu.
21. Podklady z 1. jednání Podvýboru pro zaměstnanost, vědu, výzkum a vzdělávání NPO.
Praha, 14.12.2021. Členové Podvýboru pro zaměstnanost, vědu, výzkum a vzdělávání
Národního plánu obnovy (za ČKR předseda ČKR M. Bareš) obdrželi z Ministerstva práce a
sociálních věcí 14.12.2021 zápis a prezenční listinu z prvního jednání, které proběhlo on-line
24.11.2021 a na němž předsedu ČKR, který se musel omluvit, zastupoval ředitel Strategického
projektu MU 2021+ D. Póč. Tajemnice ČKR M. Fojtíková dala podklady z pověření předsedy
ČKR k dispozici všem členům ČKR.
22. 3. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR.
Praha, 15.12.2021. 3. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR
se uskutečnila 15.12.2021 v Praze v PS PČR. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla pozvánku
3.12.2021 Předsednictvu ČKR.
23. Infoday MPO k aktuálním výzvám nového programu Digitální Evropa.
15.12.2021, on-line. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla 6.12.2021 všem členům ČKR
pozvánku Ministerstva průmyslu a obchodu na „Infoday MPO k aktuálním výzvám nového
programu Digitální Evropa“, který se konal on-line 15.12.2021 a týkal se prvních sedmi výzev
Evropské komise obsahujících 28 témat programu Digitální Evropa. Členové ČKR se mohli
zúčastnit dle vlastního uvážení. Účast bylo nutné potvrdit do 13.12.2021 prostřednictvím
registračního formuláře MPO.
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24. Výroční zpráva ČKR 2021. Brno, 15.12.2021. Z pověření předsedy ČKR M. Bareše požádala
tajemnice ČKR M. Fojtíková 15.12.2021 stávající místopředsedy ČKR a místopředsedy ČKR za
období 1.1.2021-31.7.2021 (J. Hančil – vnější záležitosti, J. Miller – oblast vzdělávání, a
P. Štěpánek – záležitosti ekonomické a sociální) o zaslání podkladů pro Výroční zprávu ČKR
2021 (do 20.1.2022). Z pověření předsedy ČKR poskytla tajemnice ČKR 14.2.2022 všem
členům ČKR návrh Výroční zprávy ČKR 2021, který předseda ČKR na základě podkladů
jednotlivých místopředsedů ČKR předložil jako podkladový materiál pro 164. zasedání Pléna
ČKR, Výroční shromáždění ČKR (Brno, 17.2.2022, hybridní formou).
25. Dotazník Evropské studentské unie pro studenty prvního semestru vysokých škol ČR.
Brusel, 14.12.2021. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla všem členům ČKR (a rovněž
ředitelce Agentury RVŠ M. Schwarzové a předsedovi Studentské komory RVŠ M. Farníkovi)
žádost Evropské studentské unie (ESU), která má zájem na tom, aby studenti prvních ročníků
VŠ vyplnili do 1.3.2022 dotazník na téma důvody brzkého zanechání studia.
26. Zahájení registrace hostitelských institucí v rámci programu Dioscuri. Praha, 15.12.2021.
Na přání náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství, vědu a
výzkum P. Dolečka poskytla tajemnice ČKR M. Fojtíková všem členům ČKR zprávu referentky
Oddělení řízení mezinárodních programů VaVaI MŠMT V. Konečné, informující, že
15.12.2021 byla zahájena registrace výzkumných institucí, které chtějí působit jako hostitelské
instituce pro Dioscuri centra v rámci programu Dioscuri. Cílem programu je podpořit vynikající
začínající výzkumné pracovníky při zakládání inovativních výzkumných skupin v zemích
střední a východní Evropy. Zájemci se mohli zúčastnit informačních webinářů ve dnech
24.1.2022, 8.2.2022 a 17.2.2022.
27. Výběrové řízení JSPS Postdoctoral Fellowship for Overseas Researchers 2022.
Praha, 15.12.2021. Na přání předsedkyně Akademie věd ČR (AV ČR) E. Zažímalové poskytla
tajemnice ČKR M. Fojtíková všem členům ČKR informaci o možnosti podávání přihlášek do
výběrového řízení do programu Japan Society for the Promotion of Science (JSPS)
„Postdoctoral Fellowship for Research in Japan“ pro rok 2022. Uzávěrka výběrového řízení na
straně AV ČR je 31.3.2022.
28. 8. zasedání Předsednictva RVŠ. 16.12.2021, on-line. Předseda ČKR M. Bareš obdržel
9.12.2021 od předsedy RVŠ M. Pospíšila pozvánku na 8. zasedání Předsednictva RVŠ, které se
konalo on-line 16.12.2021. Tajemnice ČKR M. Fojtíková potvrdila týž den účast předsedy ČKR
na zasedání.
29. EUA Research Policy Working Group – zástupce ČKR. Brno, 16.12.2021. Tajemnice ČKR
M. Fojtíková informovala ředitele Oddělení pro výzkum a inovace Evropské univerzitní
asociace (EUA) S. Berghmanse o ukončení působení místopředsedy ČKR pro oblast tvůrčích
činností J. Málka, rektora UPCE, jako zástupce ČKR v pracovní skupině EUA Research Policy.
Důvodem je konec rektorského funkčního období a tím také místopředsednické funkce v ČKR
k 31.1.2022. Novou nominaci poskytne tajemnice ČKR EUA, jakmile o ní bude rozhodnuto.
30. Vánoční koncert Univerzity Karlovy. Praha, 21.12.2021. Předseda ČKR M. Bareš se na
pozvání rektora UK T. Zimy zúčastnil Vánočního koncertu Univerzity Karlovy, který se
uskutečnil 21.12.2021 v Praze ve Velké aule Karolina.
31. EUA University Autonomy Scorecard Update 2022. Brusel, 21.12.2021. Ředitel Oddělení
správy, financování a rozvoje veřejné politiky Evropské univerzitní asociace (EUA)
T. Estermann zaslal tajemnici ČKR M. Fojtíkové 21.12.2021 podklad pro aktualizaci
dokumentu EUA „University Autonomy Scorecard“ s žádostí o komentáře ČKR do 28.1.2022.
Tajemnice ČKR předala materiál k okomentování a doplnění místopředsedovi ČKR pro oblast
vzdělávání V. Sedlaříkovi. Formulář vyplněný za ČKR místopředsedou ČKR pro oblast
vzdělávání zaslala tajemnice ČKR žadateli v uvedeném termínu. Týž den obdržela tajemnice
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ČKR z EUA žádost o realizaci druhé části procesu, kterou je on-line rozhovor. Rozhovor, jehož
se za ČKR zúčastní rovněž místopředseda ČKR pro oblast vzdělávání, proběhne 7.3.2022.
32. Studie EUA „National Developments in Learning and Teaching in Europe“.
Brusel, 22.12.2021. Ředitel Oddělení politiky vysokoškolského vzdělávání Evropské univerzitní
asociace (EUA) M. Gaebel zaslal 22.12.2021 tajemnici ČKR M. Fojtíkové návrh studie EUA
o národních iniciativách v oblasti učení a výuky v Evropě, založené na rozhovorech s experty
z 30 evropských zemí včetně ČR, s žádostí o stanovisko ČKR. Tajemnice ČKR požádala
o připomínky k materiálu místopředsedu ČKR pro oblast vzdělávání V. Sedlaříka a expertku,
která se na studii podílela za ČKR, prorektorku pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti UK
R. Wildovou. Připomínky ČKR zpracované místopředsedou ČKR pro oblast vzdělávání a
odsouhlasené prorektorkou Wildovou odeslala tajemnice ČKR 7.1.2022 žadateli.
33. Programové prohlášení Vlády ČR v oblasti působnosti Ministerstva zahraničních věcí.
Praha, 28.12.2021. Ministr zahraničních věcí J. Lipavský zaslal 28.12.2021 předsedovi ČKR
M. Barešovi dopis, jímž požádal o podněty ČKR k programovému prohlášení Vlády ČR
v oblasti působnosti MZV v mimořádně krátkém termínu, do 30.12.2021. Předseda ČKR na
dopis v požadovaném termínu zareagoval.
34. Informace předsedy ČKR k aktuálním protiepidemickým opatřením. Brno, 6.1.2022.
Z pověření předsedy ČKR M. Bareše poskytla tajemnice ČKR M. Fojtíková 6.1.2022 všem
členům ČKR informaci k aktuálním protiepidemickým opatřením zprostředkovanou Právním
odborem Rektorátu MU týkající se testování zaměstnanců na onemocnění COVID-19 od
17.1.2022. 7.1.2022 informoval předseda ČKR všechny členy ČKR o tom, že plošné testování
je Ministerstvem zdravotnictví plánováno po dobu 2 či 3 týdnů, tj. do 31.1.2022, případně do
7.2.2022.
35. Stanovisko MZ k testování studentů. Brno, 6.1.2022. Předseda ČKR M. Bareš zaslal ministru
zdravotnictví V. Válkovi dopis s žádostí o stanovisko Ministerstva zdravotnictví k testování
studentů vysokých škol na onemocnění COVID-19. Po jednání s příslušnými orgány informoval
předseda ČKR 7.1.2022 všechny členy ČKR o tom, že plošné testování studentů v době
probíhajícího zkouškového období není nařízeno a testy pro studenty nebudou propláceny.
Jednotlivé VŠ si mohou zpřísnit režim vstupu do budov dle místních epidemiologických
podmínek. 12.1.2022 vydalo MZ tiskovou zprávu s uvedeným obsahem, o němž bylo
rozhodnuto mj. na základě jednání s ČKR. Od 17. ledna 2022 se tak na VŠ povinně testovali
pouze zaměstnanci. Z pověření předsedy ČKR poskytla tajemnice ČKR M. Fojtíková 13.1.2022
odkaz na tiskovou zprávu všem členům ČKR. Oficiální odpověď ministra zdravotnictví byla
předsedovi ČKR doručena jako datová zpráva 21.1.2022. I tuto zprávu poskytla tajemnice ČKR
pro informaci všem členům ČKR.
36. Stanovisko MZ k nároku VŠ na proplácení příspěvku na nákup testů na COVID-19.
Brno, 7.1.2022. Předseda ČKR M. Bareš zaslal ministru zdravotnictví V. Válkovi dopis
s žádostí o stanovisko Ministerstva zdravotnictví k nároku vysokých škol na proplácení
příspěvku na nákup samoodběrových testů na COVID-19 zaměstnavatelům. Po jednání
s příslušnými orgány informoval předseda ČKR týž den všechny členy ČKR o tom, že testy pro
zaměstnance budou zpětně proplaceny. 14.1.2022 zaslal ministr zdravotnictví předsedovi ČKR
dopis, v němž uvedl, že od 17.1.2022 je možné nechat proplatit až 5 testů na jednoho
zaměstnance měsíčně. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla dopis ministra zdravotnictví pro
informaci všem členům ČKR.
37. Zasedání Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR. Praha, 11.1.2022. Zasedání se
konalo hybridní formou v Praze péčí Unicorn Vysoké školy s.r.o. s tímto programem:
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(1) Informace předsedkyně a místopředsedů Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR.
(2) Jednání s vedením Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství o různých formách
výuky na soukromých vysokých školách. (3) Diskuse k aktuální epidemiologické situaci ve
vztahu k vysokým školám. (4) Různé.
38. Děkovné dopisy předsedy ČKR. Brno, 11.1.2022. Předseda ČKR M. Bareš zaslal
prostřednictvím tajemnice ČKR M. Fojtíkové 11.1.2022 elektronicky i klasickou poštou dopisy
s poděkováním za spolupráci v rámci ČKR rektorům, jejichž funkční období skončilo 31.1.2022
– T. Zima, UK; T. Vaněk, AVU; P. Štěpánek, VUT; D. Nerudová, MENDELU; P. Oslzlý,
JAMU; J. Málek, UPCE.
39. Zasedání Pracovní skupiny MŠMT pro přípravu reformy doktorského studia.
13.1.2022, on-line. Zasedání Pracovní skupiny MŠMT pro přípravu reformy doktorského studia
se uskutečnilo on-line 13.1.2022. L. Bláha, MU, který v pracovní skupině zastupuje ČKR spolu
se Z. Škvorem, ČVUT, a L. Bercem, JU, poskytl 7.1.2022 předsedovi ČKR M. Barešovi a
místopředsedovi ČKR pro oblast vzdělávání V. Sedlaříkovi svůj návrh připomínek/komentářů
k dokumentu „Koncepce legislativních změn studia v doktorských studijních programech“
s žádostí o případná další doporučení a podněty. 11.1.2022 poskytl své komentáře
místopředseda ČKR pro oblast vzdělávání. 14.1.2022 poskytl L. Bláha krátkou zprávu
z jednání, kterou tajemnice ČKR M. Fojtíková z pověření místopředsedy ČKR pro oblast
vzdělávání zaslala pro informaci všem členům ČKR.
40. Magna Charta Observatory – pozvání k účasti na webinářích. Boloňa, 13.1.2022.
Generální tajemník Magna Charta Observatory D. J. Lock zaslal 13.1.2021 tajemnici ČKR
M. Fojtíkové pozvání k účasti na sérii webinářů, na kterých se svými příspěvky
i doporučeními mohou podílet národní konference rektorů. O stanovisko (do 31.1.2022)
požádala tajemnice ČKR místopředsedu ČKR pro vnější záležitosti J. Vybírala a poskytla
zprávu také všem členům Předsednictva ČKR. Místopředseda ČKR pro vnější záležitosti zatím
bez konkrétních doporučení vyjádřil za ČKR o webináře zájem. Jeho stanovisko odeslala
tajemnice ČKR 31.1.2022 generálnímu tajemníkovi Magna Charta Observatory a pro informaci
Předsednictvu ČKR.
41. Informace MŠMT z oblasti výzkumu a vývoje. Praha, 13.1.2022. Tajemnice ČKR
M. Fojtíková poskytla 13.1.2022 všem členům ČKR nabídku MŠMT k zasílání všech zásadních
dokumentů týkajících se oblasti výzkumu, vývoje a vzdělávání, které jsou projednávány na
pracovních skupinách Rady EU pro příslušné oblasti, schvalovány Radou EU či předkládány ke
schválení na Výboru pro Evropskou unii Úřadu Vlády ČR. K dokumentům je možné písemnou
formou zasílat připomínky, návrhy na úpravu či konzultovat předložené dokumenty s gesčními
útvary MŠMT. Každá VŠ měla možnost jmenovat jednoho svého zástupce, příjemce zpráv,
sdělením na adresu Lucie.Nunez@msmt.cz do 31.1.2022.
42. Rada vlády pro udržitelný rozvoj – nominace ČKR. Praha, 14.1.2022. Ministryně životního
prostředí A. Hubáčková zaslala 14.1.2022 předsedovi ČKR M. Barešovi dopis týkající se
agendy udržitelného rozvoje Ministerstva životního prostředí s žádostí o (re)nominaci zástupce
ČKR a jeho náhradníka do Rady vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR). Zástupcem ČKR
v RVUR byl od 1.7.2014 B. Moldan, zástupce ředitele Centra pro otázky životního prostředí
UK. Z rozhodnutí Předsednictva ČKR byli do RVUR nominováni tito dva zástupci ČKR:
P. Sklenička, rektor ČZU, člen; V. Bejček, děkan Fakulty životního prostředí ČZU, náhradník.
Z pověření předsedy ČKR zaslala tajemnice ČKR M. Fojtíková 19.1.2022 nominaci žadatelce.
43. Vyúčtování skutečných provozních nákladů ČKR za rok 2021. Brno, 14.1.2022. Péčí
Ekonomického odboru Rektorátu Masarykovy univerzity, hostitelské vysoké školy Kanceláře
ČKR, byly 14.1.2022 všem vysokým školám ČR, jejichž rektoři byli v roce 2021 členy ČKR,
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vystaveny faktury s vyúčtováním podílu na skutečných provozních nákladech ČKR za rok 2021,
které jim byly rozeslány klasickou poštou i elektronicky. Tajemnice ČKR M. Fojtíková o tom
týž den všechny členy ČKR informovala prostřednictvím elektronické pošty a požádala je
o dodržení doby splatnosti – do 29.1.2022 – obdržené faktury. Všechny faktury byly následně
uhrazeny.
44. 176. zasedání Předsednictva ČKR. 17.1.2022, on-line. Zasedání se konalo on-line s tímto
programem: (1) Informace předsedy a místopředsedů ČKR. (2) K aktuálním protiepidemickým
opatřením ve vztahu k vysokým školám. (3) Stanovisko Předsednictva ČKR k dopisu Asociace
děkanů filozofických fakult ČR k hodnocení humanitních oborů včetně jejich financování.
(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). (5) Příprava 164. zasedání
Pléna ČKR (Brno, 17.2.2022). (6) Žádosti o členství v ČKR. (7) Různé. Místopředsedkyně
ČKR pro záležitosti legislativní a organizační J. Němcová poskytla Předsednictvu ČKR jako
podkladový materiál za Komoru rektorů soukromých vysokých škol ČKR text, v němž rektoři
SVŠ předkládají nesouhlasné stanovisko s vyčleněním SVŠ z Národního plánu obnovy. Závěry
zasedání poskytla tajemnice ČKR M. Fojtíková 20.1.2022 všem členům ČKR.
45. Členství v ČKR rektora AKADEMIE STING, o.p.s. Brno, 17.1.2022. Předseda ČKR
M. Bareš zaslal rektoru AKADEMIE STING, o.p.s., J. Koleňákovi dopis se sdělením, že se
z rozhodnutí Předsednictva ČKR stává s účinností od 1.2.2022 členem ČKR.
46. Strategické dokumenty Evropské komise pro oblast vysokých škol. Praha, 19.1.2022.
Z pověření předsedy ČKR M. Bareše poskytla tajemnice ČKR M. Fojtíková všem členům ČKR
informaci náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství, vědu a
výzkum P. Dolečka o zveřejnění strategických dokumentů Evropské komise pro oblast
vysokých škol (European strategy for universities; Proposal for a Council Recommendation on
building bridges for effective European higher education cooperation).
47. Schůzka předsedy ČKR s ministryní pro vědu, výzkum a inovace. Praha, 20.1.2022.
Předseda ČKR M. Bareš obdržel 3.1.2022 od ministryně pro vědu, výzkum a inovace
H. Langšádlové pozvání na schůzku, která se uskutečnila 20.1.2022 v Praze. Účast předsedy
ČKR potvrdila tajemnice ČKR M. Fojtíková týž den.
48. 9. zasedání Předsednictva RVŠ. 20.1.2022, on-line. 9. zasedání Předsednictva RVŠ se
uskutečnilo on-line 20.1.2022. Předseda ČKR M. Bareš obdržel pozvánku na jednání 14.1.2022.
Z pověření předsedy ČKR potvrdila tajemnice ČKR M. Fojtíková 16.1.2022 jeho účast.
49. 5. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR.
Praha, 25.1.2022. 5. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR
se uskutečnila 25.1.2022 v Praze v PS PČR. Na programu byl jediný bod, který se týkal
vládního návrhu zákona o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání
distančním způsobem pro období epidemie onemocnění COVID-19 a o změně zákona
č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými
opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla
pozvánku 21.1.2022 Předsednictvu ČKR.
50. Stanovisko Předsednictva ČKR k situaci na Mendelově univerzitě v Brně. Brno, 26.1.2022.
Předsednictvo ČKR vydalo 26.1.2022 stanovisko k informacím týkajícím se výsledků zjištění
expertní etické komise na Mendelově univerzitě v Brně (MENDELU). Stanovisko bylo péčí
Kanceláře ČKR téhož dne poskytnuto všem členům ČKR, všem emeritním rektorům, bývalým
členům ČKR, sdělovacím prostředkům a všem obvyklým adresátům usnesení ČKR. Členové
ČKR byli zároveň informováni o změně hostitelství nejbližšího zasedání Pléna ČKR
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(Brno, 17.2.2022), jehož se z rozhodnutí Předsednictva ČKR místo MENDELU ujímá
Masarykova univerzita.
51. Jmenování nových rektorů vysokých škol ČR. Praha, 26.1.2022. Předseda ČKR M. Bareš
zaslal ministru školství, mládeže a tělovýchovy P. Gazdíkovi 5.1.2022 dopis s dotazem na
termín a organizaci procesu jmenování nových rektorů vysokých škol ČR, jejichž funkční
období začíná 1.2.2022. 7.1.2022 předal předseda ČKR všem členům ČKR informaci ministra
Gazdíka: předání jmenovacích dekretů proběhne pravděpodobně v posledním lednovém týdnu
roku 2022 prezidentem ČR. O přesném termínu akce, která se uskutečnila 26.1.2022 na
Pražském hradě, byli členové Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR
informováni 18.1.2022.
52. Žádost o členství v ČKR budoucího rektora Univerzity Pardubice. Pardubice, 27.1.2022.
L. Čapek, který byl jmenován novým rektorem Univerzity Pardubice s účinností od 1.2.2022,
zaslal 27.1.2022 Předsednictvu ČKR žádost o členství v ČKR.
53. Zasedání Rady Evropské univerzitní asociace (EUA Council). 28.1.2022, on-line.
Lednové zasedání Rady Evropské univerzitní asociace (EUA Council) se uskutečnilo on-line
28.1.2021 v době 10:00-13:00. Zástupce ČKR v Radě EUA předseda ČKR M. Bareš se nemohl
zúčastnit a musel se omluvit. Zastupováním ČKR pověřil místopředsedu ČKR pro vnější
záležitosti J. Vybírala. Zasedání se dále za ČKR zúčastnila tajemnice ČKR M. Fojtíková.
Zasedání Rady EUA předcházelo 27.1.2021 on-line zasedání Výkonného výboru EUA
(EUA Board) a 20.1.2021 on-line zasedání tajemníků národních Konferencí rektorů, které jsou
řádnými kolektivními členy EUA, jehož se zúčastnila tajemnice ČKR.
54. Rezignace budoucího rektora Mendelovy univerzity v Brně. Brno, 31.1.2022. V. Adam, jenž
byl prezidentem ČR jmenován do funkce rektora Mendelovy univerzity v Brně (MENDELU)
s účinností od 1.2.2022, na tuto svoji funkci 31.1.2022 rezignoval. Tajemnice ČKR
M. Fojtíková o tom z pověření předsedy ČKR M. Bareše týž den s odkazem na oficiální
vyjádření V. Adama a stávající rektorky MENDELU D. Nerudové informovala všechny členy
ČKR a všechny emeritní rektory, bývalé členy ČKR.
55. Protokol z jednání tripartity. Praha, 31.1.2022. Účastníci jednání tzv. tripartity
(poskytovatel/zřizovatel – MŠMT, MV, MO, RVVI/Odbor RVVI, za účasti zástupců
Odborných panelů) obdrželi 31.1.2022 ke schválení Protokol z projednání výsledků Hodnocení
2020 podle M17+. Jednání, jehož se za ČKR zúčastnili předseda ČKR M. Bareš a
místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností J. Málek, se uskutečnilo on-line 20.12.2021.
56. Žádost o členství v ČKR budoucí rektorky Univerzity Karlovy. Praha, 31.1.2022.
M. Králíčková, která byla jmenována novou rektorkou Univerzity Karlovy s účinností od
1.2.2022, zaslala 31.1.2022 Předsednictvu ČKR žádost o členství v ČKR.
57. Předsednictví ČR v Radě EU – dopis předsedy ČKR ministru pro evropské záležitosti.
Brno, 1.2.2022. Předseda ČKR M. Bareš zaslal ministru pro evropské záležitosti M. Bekovi
1.2.2022 dopis s nabídkou spolupráce ČKR na přípravě předsednictví ČR v Radě Evropské unie
v oblasti vysokoškolského vzdělávání, vědy a výzkumu.
58. Členství v ČKR rektora Univerzity Pardubice. Brno, 1.2.2022. Předseda ČKR M. Bareš
zaslal rektoru Univerzity Pardubice L. Čapkovi dopis se sdělením, že se z rozhodnutí
Předsednictva ČKR stává s účinností od 1.2.2022 členem ČKR.
59. Členství v ČKR rektorky Univerzity Karlovy. Brno, 1.2.2022. Předseda ČKR M. Bareš zaslal
rektorce Univerzity Karlovy M. Králíčkové dopis se sdělením, že se z rozhodnutí Předsednictva
ČKR stává s účinností od 1.2.2022 členkou ČKR.
60. Dopis děkana Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy předsedovi ČKR.
Brno, 1.2.2022. Předseda ČKR M. Bareš obdržel 1.2.2022 klasickou poštou dopis děkana
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Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy (KTF UK) V. Novotného týkající se volby
děkana a poměrů na fakultě s přiloženým prohlášením předsednictva Akademického senátu
KTF UK. Prostřednictvím tajemnice ČKR M. Fojtíkové sdělil předseda ČKR děkanu KTF UK,
že informace v dopisu obsažené bere na vědomí.
61. Dopis emeritního rektora JAMU P. Oslzlého členům ČKR. Brno, 2.2.2022. Na přání
emeritního rektora JAMU P. Oslzlého poskytla tajemnice ČKR M. Fojtíková 2.2.2022 všem
členům ČKR včetně emeritních rektorů, jejichž funkční období skončilo 31.1.2022, jeho dopis
na rozloučenou a s poděkováním za spolupráci.
62. Žádost o členství v ČKR rektora Vysokého učení technického v Brně. Brno, 2.2.2022.
L. Janíček, který se stal 1.2.2022 novým rektorem Vysokého učení technického v Brně, zaslal
2.2.2022 Předsednictvu ČKR žádost o členství v ČKR.
63. Rezignace V. Adama na členství v pracovní skupině ČKR a na pozici zástupce ČKR
v jiných grémiích. Brno, 2.2.2022. Z pověření předsedy ČKR M. Bareše informovala tajemnice
ČKR M. Fojtíková 2.2.2022: (1) tajemníka Pracovní skupiny ČKR pro spolupráci s Komisí pro
hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů (KHV) L. Čapka, UPCE,
o rezignaci V. Adama, MENDELU, na členství v této pracovní skupině ČKR; (2) vedoucího
Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje I. Minaříka o rezignaci
V. Adama na pozici náhradníka člena Regionální stálé konference Jihomoravského kraje (RSK
JMK); (3) prvního místopředsedu Rady pro výzkum, vývoj a inovace P. Barana o rezignaci
V. Adama na pozici člena Pracovní skupiny k problému byrokratizace vědy; (4) náměstka
ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro mezinárodní vztahy, EU a Evropské strukturální a
investiční fondy V. Velčovského o rezignaci V. Adama na pozici náhradníka člena Pracovní
skupiny pro oblast výzkumu a vývoje Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK).
Současně tajemnice ČKR v případech ad 2 až ad 4 požádala o možnost nových nominací ČKR
do 28.2.2022. O konkrétních nominacích bude jednat Předsednictvo ČKR na svém
177. zasedání (Brno, 17.2.2022).
64. 4. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR –
ZRUŠENO. 2.2.2022, on-line. 4. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a
tělovýchovu PS PČR se měla uskutečnit 2.2.2022 v Praze v PS PČR, z důvodu nepříznivé
epidemické situace pro veřejnost pouze on-line. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla
pozvánku 13.1.2022 Předsednictvu ČKR, aktualizované informace o přesunu do on-line
prostoru pro veřejnost pak 26.1.2022. Kvůli prodlouženému jednání PS PČR byla schůze
2.2.2022 nakonec zrušena.
65. Žádost o členství v ČKR rektorky Akademie výtvarných umění v Praze. Praha, 3.2.2022.
M. Topolčanská, která se stala 1.2.2022 novou rektorkou Akademie výtvarných umění v Praze,
zaslala 3.2.2022 Předsednictvu ČKR žádost o členství v ČKR.
66. Členství v ČKR rektora Vysokého učení technického v Brně. Brno, 3.2.2022. Předseda ČKR
M. Bareš zaslal rektoru Vysokého učení technického v Brně L. Janíčkovi dopis se sdělením, že
se z rozhodnutí Předsednictva ČKR stává členem ČKR s účinností od 1.2.2022. Zpětnou
platnost členství v ČKR, o níž bylo rozhodnuto, zdůvodnil předseda ČKR užitečností kontinuity
členství rektora dané univerzity v ČKR.
67. Členství v ČKR rektorky Akademie výtvarných umění v Praze. Brno, 3.2.2022. Předseda
ČKR M. Bareš zaslal rektorce Akademie výtvarných umění v Praze M. Topolčanské dopis se
sdělením, že se z rozhodnutí Předsednictva ČKR stává členkou ČKR s účinností od 1.2.2022.
Zpětnou platnost členství v ČKR, o níž bylo rozhodnuto, zdůvodnil předseda ČKR užitečností
kontinuity členství rektora dané vysoké školy v ČKR.
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68. Vyjádření užšího předsednictva RVŠ k porušení zásad vědecké etiky. Praha, 3.2.2022.
Kancelář ČKR obdržela 3.2.2022 vyjádření, v němž užší předsednictvo Rady vysokých škol vítá
rezignaci V. Adama na pozici rektora Mendelovy univerzity v Brně, upozorňuje na nutnost
dodržování a respektování etických zásad ve všech oblastech činnosti VŠ a vyzývá k realizaci
aktivit ke zvyšování erudice v otázkách etiky v oblasti vědy a vzdělávání. Tajemnice ČKR
M. Fojtíková poskytla vyjádření obratem všem členům ČKR.
69. Kulatý stůl MŠMT k přípravě předsednictví ČR v Radě EU. Praha, 3.2.2022. Předseda ČKR
M. Bareš obdržel pozvání náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké
školství, vědu a výzkum P. Dolečka ke Kulatému stolu MŠMT k přípravě předsednictví ČR
v Radě EU, který se konal v Praze 3.2.2022. Předseda ČKR se kvůli neodkladným pracovním
povinnostem zúčastnil panelu „Výzkum a vývoj“ on-line. K účasti na panelu „Vysokoškolské
vzdělávání“ byl pozván místopředseda ČKR pro oblast vzdělávání V. Sedlařík, jehož on-line
účast potvrdila tajemnice ČKR M. Fojtíková 12.1.2022. 14.1.2022 poskytla tajemnice ČKR
pozvánku na akci pro informaci a k případnému využití všem členům ČKR.
70. Dopis rektorů univerzit vzdělávajících lékaře rektoru MUP. Praha, Olomouc, Brno,
Ostrava, 7.2.2022. Čtyři členové ČKR, rektoři univerzit vzdělávajících lékaře, M. Králíčková,
UK, M. Procházka, UP, M. Bareš, MU, a J. Lata, OU, zaslali 7.2.2022 rektoru MUP
M. Klímovi jako reakci na jeho informace poskytnuté všem členům ČKR a na jeho vystoupení
v médiích dopis, v němž se ohrazují vůči jeho výrokům a požadují, aby se nevyjadřoval
k lékařské problematice, resp. k problematice mimo jeho specializaci. Rektor Klíma odpověděl
pisatelům 14.2.2022 dopisem, zaslaným pro informaci rovněž všem členům ČKR a tajemnici
ČKR.
71. Žádost o členství v ČKR rektora Janáčkovy akademie múzických umění. Brno, 7.2.2022.
P. Michálek, který se stal 1.2.2022 novým rektorem Janáčkovy akademie múzických umění,
zaslal 7.2.2022 Předsednictvu ČKR žádost o členství v ČKR.
72. Členství v ČKR rektora Janáčkovy akademie múzických umění. Brno, 7.2.2022. Předseda
ČKR M. Bareš zaslal rektoru Janáčkovy akademie múzických umění P. Michálkovi dopis se
sdělením, že se z rozhodnutí Předsednictva ČKR stává členem ČKR s účinností od 1.2.2022.
Zpětnou platnost členství v ČKR, o níž bylo rozhodnuto, zdůvodnil předseda ČKR užitečností
kontinuity členství rektora dané vysoké školy v ČKR.
73. Výzva „Stick to Science Initiative“ podepsána za ČKR. Brno, 7.2.2022. Z pověření předsedy
ČKR M. Bareše a se souhlasem Předsednictva ČKR podepsala tajemnice ČKR M. Fojtíková za
ČKR on-line výzvu „Stick to Science Initiative“ apelující na zapojení Velké Británie a
Švýcarska do projektů EU.
74. Revize hospodaření ČKR 2021. Brno, 9.2.2022. Z rozhodnutí místopředsedkyně ČKR pro
záležitosti legislativní a organizační J. Němcové se revize hospodaření ČKR za rok 2021
uskutečnila 9. února 2022 v Kanceláři ČKR. Revizory účtů byli rektorka UO Z. Kročová
(prezenčně) a rektor VETUNI A. Nečas (distančně). Revize proběhla úspěšně s tímto závěrem:
Revizoři účtů ČKR konstatují, že příjmy i výdaje jsou řádně doloženy, účetnictví Kanceláře
ČKR je řádně a v souladu s platnými předpisy vedeno (a) v operativě tajemnice ČKR,
(b) v účetní agendě Rektorátu MU, a že výdaje byly vynaloženy účelně, efektivně a hospodárně.
Rozsahem aktivit, jimiž Kancelář ČKR zajišťuje činnost ČKR, je stávající tříčlenné personální
obsazení plně vytíženo.
75. Tajné doplňující volby místopředsedy ČKR – návrhová část. 9.-10.2.2022, elektronicky.
Návrhová část voleb na jedno uvolněné místo místopředsedy ČKR (funkční období 1.3.2022 až
31.7.2023) proběhla elektronicky 9.2.2022 v režii volební komise (M. Holeček, rektor ZČU,
předseda; V. Stehel, rektor VŠTE; M. Mannová, rektorka AMBIS) ve spolupráci s tajemnicí
ČKR M. Fojtíkovou. Podkladové materiály k návrhové části voleb byly tajemnicí ČKR zaslány
členům ČKR 6.2.2022. Bylo navrženo 24 kandidátů (v pořadí podle počtu získaných hlasů:
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V. Snášel, M. Králíčková, V. Petráček, M. Brzezina, M. Klíma, P. Sklenička,
M. Holeček, B. Jiroušek, V. Báča, P. Matějka, I. Radok Žádná, M. Balej, H. Březinová, J. Čadil,
L. Čapek, L. Janíček, K. Kuča, J. Lata, P. Mertlík, A. Nečas, V. Stehel, B. Šenkýřová,
M. Topolčanská, J. Zimmermannová), kteří mohli svůj souhlas/nesouhlas se zařazením na
kandidátku vyjádřit do 10.2.2022, 24:00. Se zařazením souhlasili 4 kandidáti (V. Snášel,
M. Králíčková, V. Petráček, M. Klíma). Samotná volba místopředsedy ČKR proběhne
v návaznosti na diskusi s kandidáty elektronicky během 164. zasedání Pléna ČKR (Brno,
17.2.2022, hybridní formou). 16.2.2022 zaslal M. Klíma předsedovi volební komise ČKR
M. Holečkovi zprávu se sdělením, že se rozhodl na pozici místopředsedy ČKR pro oblast
tvůrčích činností nekandidovat.
76. 4. zasedání Sněmu Rady vysokých škol. 10.2.2022, on-line. Zasedání Sněmu RVŠ se
uskutečnilo on-line 10.2.2022. Předseda ČKR M. Bareš obdržel pozvánku na jednání 9.2.2022.
ČKR na zasedání zastupoval místopředseda ČKR pro vnější záležitosti J. Vybíral, předseda
ČKR se nemohl zúčastnit kvůli časové kolizi s jiným pracovním programem.
77. Schválení návrhu státního rozpočtu pro rok 2022. Praha, 10.2.2022. Předseda ČKR M. Bareš
informoval všechny členy ČKR o schválení návrhu státního rozpočtu pro rok 2022 Vládou ČR.
V rámci rozpočtu se podařilo uhájit pro vysoké školy nárůst příspěvku na vzdělávací činnost ve
výši 1,2 mld. Kč. Přesná čísla pro vědu, zejména pak DKRVO, se upřesňují, ale jsou rovněž
prorůstová.
78. Jednání předsedy ČKR s náměstkyní ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké
školství, vědu a výzkum. Praha, 10.2.2022. Předseda ČKR M. Bareš jednal 10.2.2022 na
MŠMT s náměstkyní ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství, vědu a
výzkum R. Wildovou.
79. Jednání předsedy ČKR s náměstkem ministryně pro vědu, výzkum a inovace.
Praha, 10.2.2022. Předseda ČKR M. Bareš jednal 10.2.2022 na Úřadu Vlády ČR s náměstkem
ministryně pro vědu, výzkum a inovace Š. Jurajdou.
80. Kalendář ČKR 2022-2024. Brno, 14.2.2022. Tajemnice ČKR M. Fojtíková zaslala z pověření
místopředsedkyně ČKR pro záležitosti legislativní a organizační J. Němcové všem členům ČKR
návrh Kalendáře ČKR 2022, 2023 a 2024, s výzvou k nabídkám hostitelství tří hostitelsky
neobsazených akcí v letech 2023 a 2024. 15.2.2022 poskytla tajemnice ČKR všem členům ČKR
hostitelsky plně obsazené kalendáře 2022-2024 jako podkladové materiály pro 164. zasedání
Pléna ČKR, Výroční shromáždění ČKR (Brno, 17.2.2022, hybridní formou).
81. Žádost „pověřeného rektora“ MENDELU. Brno, 15.2.2022. Předseda ČKR M. Bareš obdržel
žádost R. Plagy, pověřeného k výkonu působnosti rektora Mendelovy univerzity v Brně,
o zvážení jeho účasti na zasedáních ČKR jako hosta a o zasílání informativní korespondence,
jež je zajišťována péčí Kanceláře ČKR. Předsednictvo ČKR z podnětu předsedy ČKR rozhodlo
v této věci takto: Pověřený rektor MENDELU R. Plaga a pověřený rektor CEVRO Institutu,
z.ú., A. Kazda budou pozváni na část 164. zasedání Pléna ČKR, v době 14:00-15:30, v níž
vystoupí ministr školství, mládeže a tělovýchovy P. Gazdík, ministryně pro vědu, výzkum a
inovace H. Langšádlová, ministr zdravotnictví V. Válek a předseda TA ČR P. Konvalinka.
82. 177. zasedání Předsednictva ČKR. Brno, 17.2.2022. Zasedání se konalo v Brně péčí
Masarykovy univerzity s tímto programem: (1) Informace předsedy a místopředsedů ČKR.
(2) K aktuálním protiepidemickým opatřením ve vztahu k vysokým školám. (3) Příprava
164. zasedání Pléna ČKR (Brno, 17.2.2022). (4) Žádosti o členství v ČKR. (5) Různé.
83. Zasedání Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR. Brno, 17.2.2022.
Zasedání se konalo v Brně péčí Masarykovy univerzity hybridní formou s tímto programem:
(1) Informace předsedy a místopředsedů Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol
ČKR. (2) Příprava na doplňující volby ČKR na jedno uvolněné místo místopředsedy ČKR pro
funkční období 1.3.2022 až 31.7.2023. (3) Diskuse ke stávajícím protiepidemickým opatřením
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ve vztahu k vysokým školám. (4) Příprava na diskusi s ministrem školství, mládeže a
tělovýchovy a s ministryní pro vědu, výzkum a inovace. (5) Příprava na diskusi s ministrem
zdravotnictví. (6) Příprava na diskusi s předsedou Technologické agentury ČR. (7) Různé.
84. Zasedání Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR. Brno, 17.2.2022. Zasedání se
konalo v Brně péčí Masarykovy univerzity hybridní formou s tímto programem: (1) Informace
předsedkyně a místopředsedů Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR. (2) Příprava na
164. zasedání Pléna ČKR (Brno, 17.2.2022). (3) Různé.
85. 164. zasedání Pléna ČKR (Výroční shromáždění ČKR). Brno, 17.2.2022. Zasedání se konalo
v Brně péčí Masarykovy univerzity hybridní formou s tímto programem: (1) Paralelní zasedání
Komor ČKR. (2) Doplňující volby ČKR na jedno uvolněné místo místopředsedy ČKR pro
funkční období 1.3.2022 až 31.7.2023 – vstupní informace předsedy volební komise a diskuse
s navrženými kandidáty. (3) Informace o Masarykově univerzitě. (4) Zprávy předsedy,
místopředsedů a tajemnice ČKR; zprávy předsedů Komor ČKR. (5) Výroční zpráva ČKR 2021.
(6) Revize hospodaření ČKR 2021. Rozpočet ČKR 2022. Kalendář ČKR 2023 a 2024.
(7) Vzdělávání, věda, výzkum a inovace na vysokých školách ČR – diskuse s ministrem
školství, mládeže a tělovýchovy a s ministryní pro vědu, výzkum a inovace. (8) Připravenost
vysokých škol ČR na aktuální i budoucí epidemiologické situace – diskuse s ministrem
zdravotnictví. (9) Aplikovaný výzkum v ČR – informace předsedy Technologické agentury ČR.
(10) Výsledek doplňujících voleb. Různé. (11) Usnesení 164. zasedání Pléna ČKR.
Plánované akce:
86. U4E Workshop on university security. Leden až březen 2022. Tajemnice ČKR M. Fojtíková
obdržela z Německé konference rektorů (HRK), která je aktuálně předsednickou Konferencí
rektorů v rámci iniciativy Universities for Enlightenment (U4E), 3.12.2021 zprávu s návrhem na
nominaci zástupce UK, jejíž nedávno vydané opatření nazvané „Zvyšování institucionální
odolnosti Univerzity Karlovy“ považuje HRK za významné v kontextu akademických svobod.
Zástupce UK by vystoupil jako úvodní řečník v rámci plánovaného workshopu HRK na
uvedené téma, jenž by se uskutečnil v první čtvrtině roku 2022 a byl by určen všem zájemcům
z řad členských Konferencí rektorů. Tajemnice ČKR potvrdila z pověření místopředsedy ČKR
pro vnější záležitosti J. Vybírala souhlas ČKR s akcí a poskytla žadateli kontakt na řečníka
nominovaného rektorem UK T. Zimou: M. Prášil, kancléř UK.
87. EUA Research Policy Working Group Meeting. 18.2.2022, on-line. Ředitel Oddělení pro
výzkum a inovace Sekretariátu Evropské univerzitní asociace (EUA) S. Berghmans zaslal
11.2.2022 informace o zasedání pracovní skupiny EUA „Research Policy“, které proběhne
18.2.2022 formou videokonference. ČKR je aktuálně bez zastoupení v této pracovní skupině.
88. Inaugurace rektora Technické univerzity v Liberci. Praha, 22.2.2022. Předseda ČKR M.
Bareš, rektor MU, obdržel 14.2.2022 pozvánku na inauguraci rektora TUL M. Brzeziny.
Vzhledem k tomu, že se nemůže této akce z neodkladných pracovních důvodů zúčastnit, pověřil
svým zastupováním místopředsedkyni ČKR pro záležitosti legislativní a organizační
J. Němcovou, která na inauguraci vystoupí s krátkou zdravicí za ČKR.
89. Inaugurace rektorky Univerzity Karlovy. Praha, 3.3.2022. Předseda ČKR M. Bareš, rektor
MU, obdržel 14.2.2022 pozvánku na inauguraci rektorky UK M. Králíčkové, která se uskuteční
3.3.2022 v Praze. Účast na akci potvrdil předseda ČKR týž den prostřednictvím svého
rektorského sekretariátu.
90. Akce projektu NEWLEAD. Barcelona, 31.3.-1.4.2022; Reykjavík, 2.-3.6.2022. Tajemnice
ČKR M. Fojtíková obdržela od tajemníka Vlámské konference rektorů K. Verlaeckt informace
o akcích projektu NEWLEAD, jehož cílem je budování kapacit pro vedení vysokých škol coby
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klíčové aktivátory post-pandemické institucionální adaptace a transformace. První z akcí, na něž
se bylo možno přihlásit do 31.1.2022, se uskuteční ve dnech 31.3.-1.4.2022 v Barceloně, druhá
2.-3.6.2022 v Reykjavíku. Tajemnice ČKR dala zprávu k dispozici všem členům ČKR.
91. 165. zasedání Pléna ČKR. Praha, 7.4.2022. Hostitelská vysoká škola Vysoká škola
uměleckoprůmyslová v Praze, rektor-hostitel J. Vybíral.
92. Výroční konference Evropské univerzitní asociace (EUA). Budapešť, 27.-29.4.2022. Výroční
konferenci EUA 2022 otevře 27.4.2022 zasedání Výkonného výboru EUA (EUA Board).
Zasedání Rady EUA (EUA Council), které se koná týž den odpoledne, se zúčastní předseda
ČKR M. Bareš jako člen Rady EUA a tajemnice ČKR M. Fojtíková. Následovat bude zasedání
generálních tajemníků národních Konferencí rektorů, jež jsou řádnými kolektivními členy EUA,
kterého se zúčastní tajemnice ČKR. Na tato zasedání navazuje 28.4.2022 Valné shromáždění
EUA a 29.4.2022 další akce v rámci Výroční konference EUA 2022. Hostitelskou univerzitou
všech uvedených akcí EUA je Technologická a hospodářská univerzita v Budapešti.
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 17. února 2022
Zpracovala: M. Fojtíková, tajemnice ČKR, za pomoci asistentek Kanceláře ČKR
Schválil: M. Bareš, předseda ČKR
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