165. ZASEDÁNÍ PLÉNA ČESKÉ KONFERENCE REKTORŮ
Praha, 7.4.2022
________________________________________________________________________________________

Zpráva předsedy České konference rektorů
01. 164. zasedání Pléna ČKR (Výroční shromáždění ČKR). Brno, 17.2.2022. Hostitelská vysoká
škola Masarykova univerzita; rektor-hostitel M. Bareš. Zasedání se uskutečnilo hybridní
formou.
02. Regionální stálá konference JMK – nominace ČKR. Brno, 18.2.2022. Se souhlasem
Předsednictva ČKR nominoval předseda ČKR M. Bareš na uvolněnou pozici náhradníka člena
Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje (RSK JMK) po rezignujícím
V. Adamovi, MENDELU, prorektora pro studium VUT M. Doupovce. Z pověření předsedy
ČKR odeslala tajemnice ČKR M. Fojtíková 18.2.2022 nominaci ČKR vedoucímu Odboru
regionálního rozvoje Krajského úřadu JMK I. Minaříkovi.
03. Nominace ČKR do tří grémií (Poradní orgán MŠMT pro hodnocení výzkumných institucí
– člen, Pracovní skupina RVVI k problému byrokratizace vědy – člen, Pracovní skupina
MŠMT pro oblast výzkumu a vývoje OP JAK – náhradník člena). Brno, 21.2.2022.
Tajemnice ČKR M. Fojtíková zaslala 21.2.2022 předsedovi ČKR M. Barešovi, a pro informaci
Předsednictvu ČKR, připomínku nutnosti nových nominací ČKR za rezignujícího V. Adama,
MENDELU, a emeritní rektorku MENDELU D. Nerudovou do 25.2.2022. Jednalo se o tato tři
grémia, resp. pozice: (1) Poradní orgán MŠMT pro hodnocení výzkumných institucí – člen,
(2) Pracovní skupina RVVI k problému byrokratizace vědy – člen, (3) Pracovní skupina MŠMT
pro oblast výzkumu a vývoje Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) –
náhradník člena. Nominace ad (1) byla z rozhodnutí předsedy ČKR ponechána (D. Nerudová),
ad (2) byla odeslána nová nominace ČKR (viz bod č. 13), nominace ad (3) již nebyla potřebná
z důvodu ukončení činnosti pracovní skupiny.
04. EUA Public Funding Observatory 2021/2022 Part 1. Brno, 22.2.2022. V návaznosti na
výzvu, jež došla z Evropské univerzitní asociace (EUA) dne 16.2.2022, sdělila tajemnice ČKR
M. Fojtíková z pověření místopředsedy ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální P. Tuleji
zástupkyni ředitele Oddělení správy, financování a rozvoje veřejné politiky EUA E. Bennetot
Pruvot, že ČKR nemá k první části zprávy EUA „Public Funding Observatory 2021/2022“, jejíž
vydání je plánováno na konec února 2022, žádné připomínky.
05. Prohlášení ČKR k vývoji situace na Ukrajině. Brno, 22.2.2022. ČKR vydala 22.2.2022
prohlášení k dění na Ukrajině, v němž mj. uvedla, že je připravena podpořit ukrajinské studenty
a akademiky v případě dalšího vyhrocení situace. Prohlášení bylo péčí Kanceláře ČKR téhož
dne poskytnuto všem emeritním rektorům, bývalým členům ČKR, sdělovacím prostředkům a
všem obvyklým adresátům usnesení ČKR.
06. Vzkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy ukrajinským studentům v ČR.
Praha, 22.2.2022. Z pověření předsedy ČKR M. Bareše poskytla tajemnice ČKR M. Fojtíková
22.2.2022 všem členům ČKR odkaz na vzkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy
P. Gazdíka ukrajinským studentům v ČR, ve kterém odsoudil vyhrocení situace Ruskou federací
na Ukrajině a vyjádřil podporu všem ukrajinským studentům v ČR.
07. Zálohové faktury na úhradu provozních nákladů ČKR 2022. Brno, 22.2.2022.
Tajemnice ČKR M. Fojtíková informovala všechny členy ČKR, že 22.2.2022 byly péčí
Ekonomického odboru Rektorátu Masarykovy univerzity (v souladu se schváleným rozpočtem
ČKR 2022 a schválenými pravidly úhrady provozních nákladů ČKR 2022) vystaveny a
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následně klasickou poštou rozeslány zálohové faktury na úhradu provozních nákladů ČKR 2022
s dobou splatnosti do 8.3.2022. Péčí Kanceláře ČKR byly 23.2.2022 zálohové faktury rozeslány
všem členům ČKR také elektronicky. Všechny zálohové faktury byly následně uhrazeny.
08. Prohlášení ČKR k válce na Ukrajině. Brno, 24.2.2022. Vzhledem k eskalaci situace na
Ukrajině vydala ČKR 24.2.2022 prohlášení, v němž důrazně odsoudila postup Ruska, apelovala
na politickou reprezentaci ČR, aby se velmi aktivně a iniciativně podílela na celoevropské
reakci vůči jeho agresivním krokům, a potvrdila svou připravenost k zapojení do humanitární
pomoci ukrajinským občanům. Stanovisko bylo péčí Kanceláře ČKR téhož dne poskytnuto
všem emeritním rektorům, bývalým členům ČKR, sdělovacím prostředkům a všem obvyklým
adresátům usnesení ČKR.
09. Pomoc ukrajinským studentům ze strany VŠ – informace členů ČKR. Brno, 24.2.2022.
Z pověření předsedy ČKR M. Bareše a na přání náměstka ministra školství, mládeže a
tělovýchovy J. Millera požádala tajemnice ČKR M. Fojtíková 24.2.2022 všechny členy ČKR
o poskytnutí údajů stran možné pomoci ukrajinským studentům, jež by mohly být uplatněny na
schůzce MŠMT a Domu zahraničních služeb s prorektory VŠ k dané problematice dne 2.3.2022.
Členové ČKR mohli zareagovat do 1.3.2022, 12:00. Do tohoto data zareagovalo 25 veřejných
VŠ, 1 státní VŠ a 11 soukromých VŠ. Z pověření předsedy ČKR odeslala tajemnice ČKR
2.3.2022 souhrn informací náměstku Millerovi a pro informaci všem členům ČKR.
10. Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných VŠ – nové zastoupení ČKR.
Brno, 24.2.2022. Předsednictvo ČKR rozhodlo o novém zastoupení ČKR v Reprezentativní
komisi pro rozpis rozpočtu veřejných VŠ takto (rektoři 6 veřejných VŠ jsou uvedeni
v abecedním pořadí): M. Bareš, rektor MU, předseda ČKR; M. Holeček, rektor ZČU;
M. Králíčková, rektorka UK; V. Sedlařík, rektor UTB, místopředseda ČKR pro oblast
vzdělávání; P. Tuleja, rektor SU, místopředseda ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální;
J. Vybíral, rektor UMPRUM, místopředseda ČKR pro vnější záležitosti. Tajemnice ČKR
M. Fojtíková zaslala informaci o zastoupení ČKR v Reprezentativní komisi 24.2.2022
náměstkyni ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství, vědu a výzkum
R. Wildové a pro informaci všem členům ČKR.
11. Programy pro ukrajinské studenty a akademiky – dopis předsedy ČKR. Brno, 25.2.2022.
Předseda ČKR M. Bareš zaslal 25.2.2022 dopis ministru školství, mládeže a tělovýchovy
P. Gazdíkovi s žádostí o vypsání speciálních programů pro studenty a akademické pracovníky
vysokých škol Ukrajiny. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla dopis pro informaci všem
členům ČKR.
12. Inaugurace rektora Univerzity Pardubice. Pardubice, 25.2.2022. Předseda ČKR M. Bareš
pronesl krátkou zdravici za ČKR na inauguraci rektora UPCE L. Čapka, která se uskutečnila
v Pardubicích dne 25.2.2022.
13. Pracovní skupina RVVI k problému byrokratizace vědy – nominace ČKR.
Brno, 25.2.2022. Se souhlasem Předsednictva ČKR nominoval předseda ČKR M. Bareš na
uvolněnou pozici člena Pracovní skupiny Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI)
k problému byrokratizace vědy po rezignujícím V. Adamovi, MENDELU, prorektora pro tvůrčí
činnost VUT M. Weitera. Z pověření předsedy ČKR odeslala tajemnice ČKR M. Fojtíková
25.2.2022 nominaci ČKR 1. místopředsedovi RVVI P. Baranovi.
14. Dopis ruským partnerským vysokým školám. Ostrava, 25.2.2022. Rektor OU J. Lata zaslal
25.2.2022 všem členům ČKR text dopisu, který mohli využít pro kontaktování svých ruských
partnerských vysokých škol, aby se obracely na ruskou vládu s požadavkem ukončení agrese na
Ukrajině. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla text také prezidentu Evropské univerzitní
asociace (EUA) M. Murphymu pro možnost kontaktování ruských univerzit, které jsou členy
EUA.
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15. Návrhy na podporu Ukrajiny a sankce vůči Rusku – žádost ministryně pro vědu, výzkum
a inovace. Praha, 25.2.2022. Na přání ministryně pro vědu, výzkum a inovace H. Langšádlové
tlumočila tajemnice ČKR M. Fojtíková všem členům ČKR její žádost o návrhy na podporu
ukrajinských akademiků, vědců a studentů a na reakce, které by bylo možno uplatnit vůči Rusku
(sankce, omezení vlivu). K žádosti byl připojen podnět předsedy Technologické agentury ČR
(TA ČR) P. Konvalinky: „Pokud by řešitelé podpořených projektů TA ČR přizvali k řešení
projektů do řešitelských kolektivů akademiky, vědce nebo studenty z Ukrajiny, TA ČR navýší
finanční podporu takových projektů.“
16. Vypovězení smluv s ruskými státními univerzitami. Brno, 26.2.2022. Předseda ČKR
M. Bareš, rektor MU, poskytl 26.2.2022 všem členům ČKR znění dopisů, jimiž byly okamžitě
vypovězeny smlouvy s ruskými státními univerzitami ze strany MU. Tajemnice ČKR
M. Fojtíková informovala o kroku MU prezidenta Evropské univerzitní asociace M. Murphyho.
17. Vystoupení předsedy ČKR na protestu proti ruské invazi na Ukrajinu. Brno, 27.2.2022.
Předseda ČKR M. Bareš vystoupil s projevem, v němž vyjádřil podporu Ukrajině a jejím
občanům, na protestu proti ruské invazi na Ukrajinu, který se uskutečnil na Dominikánském
náměstí v Brně dne 27.2.2022.
18. Novela zákona o pedagogických pracovnících a školského zákona – připomínky ČKR.
Brno, 28.2.2022. Z pověření předsedy ČKR M. Bareše zaslala tajemnice ČKR M. Fojtíková
28.2.2022 všem členům ČKR k připomínkám materiál, který do Kanceláře ČKR došel z Úřadu
Vlády ČR: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů. Členové ČKR mohli své připomínky zaslat do 21.3.2022, 10:00.
Zareagovalo celkem 15 členů ČKR, z toho 2 bez připomínek (VETUNI, VŠLG) a 13
s konkrétními připomínkami (UK, UP, MU, UPCE, TUL, UHK, JU, OU, SU, UJEP, ZČU,
UTB, UJAK). Tajemnice ČKR poskytla všechny došlé připomínky včetně přílohy „Rozdíly
v profilu absolventa a ve studijních plánech na příkladu dvou studijních programů“, kterou
poskytli 4 členové ČKR, 22.3.2022 předsedovi ČKR. 24.3.2022 zaslala tajemnice ČKR
z pověření předsedy ČKR všechny připomínky ministru školství, mládeže a tělovýchovy
P. Gazdíkovi a pro informaci všem členům ČKR.
19. EUA Statement on Ukraine. Brusel, 28.2.2022. Generální tajemnice Evropské univerzitní
asociace (EUA) A. Crowfoot zaslala všem členům Rady EUA a tajemníkům národních
Konferencí rektorů, jež jsou kolektivními členy EUA, návrh prohlášení EUA k situaci na
Ukrajině, s žádostí o připomínky (do 1.3.2022). Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla zprávu
obratem Předsednictvu ČKR. Na základě pozitivního vyjádření všech členů Předsednictva ČKR
sdělila tajemnice ČKR 1.3.2022 generální tajemnici EUA, že ČKR s prohlášením souhlasí bez
připomínek.
20. Předsednictvo ČKR v úplném složení. Ostrava, 1.3.2022. Předsednictvo ČKR funguje od
1.3.2022 opět v úplném složení – ve funkci místopředsedy ČKR pro oblast tvůrčích činností je
doplnil rektor VŠB – Technické univerzity Ostrava V. Snášel. Ten se stal současně garantem
Pracovní skupiny ČKR pro spolupráci s Komisí pro hodnocení výzkumných organizací a
ukončených programů a Pracovní skupiny ČKR pro problematiku Evropských strukturálních
fondů.
21. Prostředky uvolněné MŠMT na podporu ukrajinských studentů. Praha, 1.3.2022.
Tajemnice ČKR M. Fojtíková sdílela se všemi členy ČKR zprávu MŠMT s informací, že
vysokým školám bude poskytnuto celkem 150 mil. Kč na podporu ukrajinských studentů.
22. Pracovní setkání na Úřadu Vlády ČR a aktuální informace k situaci na Ukrajině.
Praha, 1.3.2022. Z pověření předsedy ČKR M. Bareše poskytla tajemnice ČKR M. Fojtíková
4.3.2022 všem členům ČKR aktuální informace týkající se situace na Ukrajině (pomoc
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ukrajinským studentům a vědcům v ČR, pomoc lidem z Ukrajiny postiženým válkou, situace
ruských a běloruských studentů a vědců na území ČR, řešení spolupráce v oblasti vědy a
výzkumu s ruskými a běloruskými institucemi), které vzešly z pracovního setkání ministra
školství, mládeže a tělovýchovy P. Gazdíka a ministryně pro vědu, výzkum a inovace
H. Langšádlové se zástupci ČKR, Rady vysokých škol, Akademie věd ČR, Grantové agentury
ČR, Technologické agentury ČR a Asociace výzkumných organizací, které se uskutečnilo
1.3.2022 na Úřadu Vlády ČR. Předsedu ČKR, který se musel kvůli akutním zdravotním
problémům omluvit, na setkání zastoupila prorektorka pro výzkum a doktorské studium MU
Š. Pospíšilová. 4.3.2022 došlo do Kanceláře ČKR společné prohlášení aktérů schůzky, které
tajemnice ČKR rovněž obratem poskytla pro informaci všem členům ČKR.
23. Zajištění zdravotní péče pro uprchlíky z Ukrajiny a pravidla humanitární pomoci – dopis
ministra zdravotnictví. Praha, 2.3.2022. Předseda ČKR M. Bareš obdržel 2.3.2022 dopis
ministra zdravotnictví V. Válka s prosbou o součinnost poskytovatelů zdravotní péče při
zajištění zdravotní péče pro uprchlíky z Ukrajiny a s informacemi o pravidlech poskytování
oficiální humanitární pomoci pro Ukrajinu. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla dopis
z pověření předsedy ČKR pro informaci všem členům ČKR.
24. Jmenovací dekrety do odborných platforem OP JAK. Praha, 2.3.2022. Do Kanceláře ČKR
došly 2.3.2022 datovou poštou jmenovací dekrety podepsané náměstkem ministra školství,
mládeže a tělovýchovy pro mezinárodní vztahy, EU a evropské strukturální a investiční fondy
V. Velčovským do Plánovacích komisí Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK),
tzv. dílčích plánovacích komisí: (1) pro Prioritu 1 zaměřenou na výzkum a vývoj (J. Baťková,
UK, členka za ČKR, a L. Baláš, VŠB-TUO, náhradník členky za ČKR), (2) pro Prioritu 2
zaměřenou na vzdělávání (P. Tuleja, místopředseda ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální,
člen za ČKR, a J. Němcová, místopředsedkyně ČKR pro záležitosti legislativní a organizační,
náhradnice člena za ČKR). 3.3.2022 došly jmenovací dekrety do Plánovací komise hlavní
OP JAK (D. Póč, MU, člen za ČKR, a L. Hanák, VUT, náhradník člena za ČKR) a 4.3.2022
jmenovací dekrety do Monitorovacího výboru OP JAK (J. Lata, rektor OU, člen za ČKR, a
V. Sedlařík, místopředseda ČKR pro oblast vzdělávání, náhradník člena za ČKR).
25. Setkání vysokých škol s MŠMT a DZS k situaci na Ukrajině. 2.3.2022, on-line. Setkání
vysokých škol s MŠMT a Domem zahraniční spolupráce (DZS) k situaci na Ukrajině se
uskutečnilo on-line 2.3.2022. Zápis z jednání poskytla tajemnice ČKR M. Fojtíková 10.3.2022
pro informaci všem členům ČKR.
26. EUA Research Policy Working Group – nový zástupce ČKR. Brusel, 4.3.2022. Tajemnice
ČKR M. Fojtíková zaslala řediteli Oddělení pro výzkum a inovace Sekretariátu Evropské
univerzitní asociace (EUA) S. Berghmansovi novou nominaci ČKR do pracovní skupiny EUA
Research Policy: V. Snášel, místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností, rektor VŠB-TUO.
Ředitel Oddělení pro výzkum a inovace Sekretariátu EUA přivítal místopředsedu ČKR pro
oblast tvůrčích činností 15.3.2022 jako člena pracovní skupiny, poskytl mu základní informace
o pracovní skupině a o nadcházejících zasedáních v Bruselu (20.5.2022, 14.10.2022) a požádal
ho o návrh termínu on-line bilaterálního jednání v nejbližší době, které by zafungovalo jako
vstupní předběžná příprava na květnové zasedání pracovní skupiny.
27. Speciální zákon „Lex Ukrajina“. Praha, 7.3.2022. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla na
přání náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy J. Millera všem členům ČKR
informaci o přípravě speciálního zákona „Lex Ukrajina“, který by měl rektorům a vedení
vysokých škol ČR rozvázat ruce v přijímání ukrajinských studentů do studia a jenž by měl být
Vládou ČR přijat co nejdříve.
28. EUA University Autonomy Scorecard Update 2022 – rozhovor EUA s místopředsedou
ČKR pro oblast vzdělávání. 7.3.2022, on-line. Rozhovor EUA s místopředsedou ČKR pro
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oblast vzdělávání V. Sedlaříkem, který byl druhou částí procesu pro aktualizaci dokumentu
EUA „University Autonomy Scorecard“, se konal on-line 7.3.2022. 10.3.2022 obdržel
místopředseda ČKR pro oblast vzdělávání návrh zprávy z tohoto rozhovoru k vyjádření.
Dokument s vyznačenými opravami odeslal místopředseda ČKR pro oblast vzdělávání žadateli
z EUA 16.3.2022.
29. Podpora ukrajinských vědců – dopis ministra školství, mládeže a tělovýchovy a ministryně
pro vědu, výzkum a inovace. Praha, 8.3.2022. Předseda ČKR M. Bareš obdržel 8.3.2022 dopis
ministra školství, mládeže a tělovýchovy P. Gazdíka a ministryně pro vědu, výzkum a inovace
H. Langšádlové týkající se podpory ukrajinských vědců a vědkyň s žádostí o postoupení členům
ČKR. Cílem MŠMT a Sekce pro vědu, výzkum a inovace Úřadu Vlády ČR je vytvoření
koordinovaného přehledu studijních a pracovních příležitostí pro výzkumné pracovníky
přicházející z Ukrajiny. Vysoké školy jsou proto žádány o poskytnutí aktuálních dat
o nabízených pracovních příležitostech a o případné další pomoci pro ukrajinské vědecké
pracovníky. Z pověření předsedy ČKR poskytla tajemnice ČKR M. Fojtíková 9.3.2022 dopis
všem členům ČKR.
30. Dotazník EUA „European Universities Initiative, New EU Instruments & Related
National Reforms“. Brusel, 8.3.2022. Tajemníci národních Konferencí rektorů, které jsou
řádnými kolektivními členy Evropské univerzitní asociace (EUA), obdrželi z EUA 8.3.2022
dotazník s otázkami týkajícími se pohledu národních Konferencí rektorů na dopad Evropské
iniciativy univerzit na systémové reformy a na nové nástroje EU. Dotazník, vyplněný za ČKR
předsedou ČKR M. Barešem, odeslala tajemnice ČKR M. Fojtíková žadatelce z EUA
22.3.2022.
31. Žádost o členství v ČKR budoucího rektora Vysoké školy ekonomické v Praze.
Praha, 9.3.2022. P. Dvořák, který byl jmenován novým rektorem Vysoké školy ekonomické
v Praze s účinností od 1.4.2022, zaslal Předsednictvu ČKR 9.3.2022 žádost o členství v ČKR.
32. 8. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR.
Praha, 10.3.2022. 8. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR
se uskutečnila 10.3.2022 v Praze v PS PČR. Na programu schůze byl jediný bod: Vládní návrh
zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny
vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (sněmovní tisk 172). Tajemnice ČKR M. Fojtíková
poskytla pozvánku 10.3.2022 k eventuálnímu využití Předsednictvu ČKR.
33. Veřejná soutěž Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky. Praha, 10.3.2022. Předseda
správní rady a prezidia Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových V. Pavlíček zaslal
10.3.2022 klasickou poštou předsedovi ČKR M. Barešovi žádost o možnost prezentace Veřejné
soutěže Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky (NÚJH) na 165. zasedání Pléna ČKR
(Praha, 7.4.2022) se sdělením, že prezentace se ujme rektor VŠEM M. Žák z pozice
místopředsedy Rady NÚJH. Předseda ČKR zařadil prezentaci do programového bodu Různé.
34. Zasedání Rady Evropské univerzitní asociace (EUA Council). 14.3.2022, on-line.
Zvláštní zasedání Rady Evropské univerzitní asociace (EUA Council) na téma pomoci Ukrajině
se uskutečnilo on-line 14.3.2022 v době 14:00-16:00. Zasedání se za ČKR zúčastnil předseda
ČKR M. Bareš. Týž den obdrželi členové Rady EUA a tajemníci národních Konferencí rektorů,
které jsou řádnými kolektivními členy EUA, od generální tajemnice EUA A. Crowfoot
dokument s výstupy jednání – návrhy kroků ke zvýšení kapacity pro podporu ukrajinských
studentů a zaměstnanců v exilu ze strany vysokých škol – pro potřebu jednání ministrů pro
vysoké školství na úrovni EU. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla dokument z pověření
předsedy ČKR obratem ministru školství, mládeže a tělovýchovy P. Gazdíkovi, jeho
náměstkyni pro vysoké školství, vědu a výzkum R. Wildové a jeho náměstku pro mezinárodní
vztahy, EU a evropské strukturální a investiční fondy V. Velčovskému. Náměstek Velčovský
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následně Kancelář ČKR informoval, že Česká republika prostřednictvím MŠMT již reagovala a
podpořila opatření přes BFUG (The Bologna Follow-up Group). Náměstek Velčovský osobně
prezentoval opatření day-by-day na výboru CULT (Commitee on Culture and Education)
Evropského parlamentu. Jeho zprávu poskytla tajemnice ČKR generální tajemnici EUA a
prezidentu EUA M. Murphymu.
35. Jednání Výboru Národního plánu obnovy. Praha, 14.3.2022. Zástupce ČKR ve Výboru
Národního plánu obnovy D. Póč, MU, zaslal Kanceláři ČKR se souhlasem předsedy ČKR
M. Bareše 14.3.2022 poznámky z jednání výboru, které se uskutečnilo týž den v Praze.
Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla poznámky obratem všem členům ČKR.
36. Zasedání Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol.
Praha, on-line, 16.3.2022. Vedoucí Oddělení podpory vysokých škol MŠMT P. Valášek zaslal
23.2.2022 jménem náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství,
vědu a výzkum R. Wildové členům Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných
vysokých škol informace k dalšímu plánovanému jednání. 4.3.2022 došlo ke změně termínu a
formy jednání, které se nakonec konalo 16.3.2022 v Praze hybridní formou. Oficiální pozvánku
obdrželi členové komise 7.3.2022. 13.3.2022 poskytl předseda ČKR M. Bareš členům komise
dokumenty projednané na pracovní schůzce svolané náměstkyní Wildovou (4.3.2022, on-line) a
týkající se DKRVO. 14.3.2022 poskytla tajemnice ČKR M. Fojtíková z pověření předsedy ČKR
informace k zasedání všem členům Komory A ČKR. 17.6.2022 poskytla tajemnice ČKR
z pověření předsedy ČKR členům Komory A ČKR pracovní verzi rozpisu rozpočtu veřejných
VŠ na rok 2022, reflektující jednomyslně přijaté závěry proběhlého zasedání. ČKR je v komisi
zastoupena těmito 6 rektory veřejných VŠ: M. Bareš, MU, M. Holeček, ZČU, M. Králíčková,
UK, V. Sedlařík, UTB, P. Tuleja, SU, J. Vybíral, UMPRUM.
37. 10. zasedání Předsednictva RVŠ. Praha, 17.3.2022. Předseda ČKR M. Bareš obdržel od
předsedy RVŠ M. Pospíšila 11.3.2022 pozvánku na 10. zasedání Předsednictva RVŠ, které se
konalo v Praze 17.3.2022. Tajemnice ČKR M. Fojtíková potvrdila 13.3.2022 účast
místopředsedy ČKR pro vnější záležitosti J. Vybírala, zastupujícího předsedu ČKR, který se
kvůli jiným pracovním povinnostem nemohl zasedání zúčastnit.
38. Pracovní skupina MŠMT pro pomoc Ukrajině. Praha, 17.3.2022. Náměstkyně ministra
školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství, vědu a výzkum R. Wildová požádala
předsedu ČKR M. Bareše o nominaci zástupců ČKR do pracovní skupiny zaměřené na oblast
vysokého školství, vědy a výzkumu pro koordinaci činností a výměnu informací o aktivitách
týkajících se řešení současné situace způsobené invazí Ruska na Ukrajinu. ČKR mohla
nominovat 5 svých zástupců. O nominaci jednalo Předsednictvo ČKR, po konzultaci předsedy
ČKR s předsedou Rady vysokých škol, na svém 178. zasedání (21.3.2022, on-line). 22.3.2022
zaslala tajemnice ČKR M. Fojtíková z pověření předsedy ČKR náměstkyni Wildové tuto
nominaci ČKR: M. Bareš, MU, M. Králíčková, UK, V. Sedlařík, UTB, P. Tuleja, SU,
J. Vybíral, UMPRUM.
39. 178. zasedání Předsednictva ČKR. 21.3.2022, on-line. Zasedání se konalo on-line s tímto
programem: (1) Informace předsedy a místopředsedů ČKR. (2) K aktuálním opatřením
vysokých škol ČR na pomoc Ukrajině. (3) Příprava 165. zasedání Pléna ČKR (Praha,
UMPRUM, 7.4.2022). (4) Žádosti o členství v ČKR. (5) Různé.
40. Usnesení Předsednictva ČKR ke spolupráci s Ukrajinskou konferencí rektorů.
Brno, 21.3.2022. Na základě jednání s místopředsedou Ukrajinské konference rektorů
V. Bugrovem, rektorem Kyjevské národní univerzity Tarase Ševčenka, k němuž došlo v rámci
on-line 178. zasedání Předsednictva ČKR, přijalo Předsednictvo ČKR usnesení, v němž
formulovalo problémy týkající se oblasti vysokého školství Ukrajiny a zavázalo se vytvořit
seznam problémů, které je třeba řešit ze strany VŠ ČR, a jejich načasování. Návrh
Předsednictva ČKR bude předložen Plénu ČKR na jeho nejbližším zasedání (Praha, 7.4.2022).
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Následně se předpokládá další on-line jednání předsednictev obou Konferencí rektorů. Usnesení
bylo péčí Kanceláře ČKR rozesláno všem členům ČKR, emeritním rektorům, sdělovacím
prostředkům a všem dalším obvyklým adresátům, bylo zveřejněno na webu ČKR a na
sociálních sítích ČKR. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla usnesení rovněž prezidentu
Evropské univerzitní asociace (EUA) M. Murphymu a generální tajemnici EUA A. Crowfoot.
Generální tajemnice EUA zaslala 24.3.2022 všem členům Rady EUA a tajemníkům národních
Konferencí rektorů, které jsou řádnými kolektivními členy EUA, vedle dalších příkladů
pozitivních kroků v pomoci Ukrajině také uvedené usnesení Předsednictva ČKR. Tajemnice
ČKR poskytla zprávu obratem všem členům ČKR. O všem byl též neprodleně informován
rektor V. Bugrov, místopředseda Ukrajinské konference rektorů.
41. Scientific Council of the European Research Council. Brno, 22.3.2022. Z pověření předsedy
ČKR M. Bareše požádala tajemnice ČKR M. Fojtíková všechny členy ČKR o zasílání návrhů na
nominaci ČKR do Vědecké rady Evropské výzkumné rady (ERC Scientific Council).
O nominace byly národní Konference rektorů požádány Evropskou univerzitní asociací.
Členové ČKR mohli zareagovat nejpozději 31.3.2022. Tajemnice ČKR zaslala 1.4.2022
předsedovi ČKR 2 návrhy (VUT, MU), které došly do Kanceláře ČKR ve stanoveném termínu.
Později 1.4.2022 došel návrh ZČU, který tajemnice ČKR poskytla předsedovi ČKR 4.4.2022.
Vzhledem k tomu, že požadavek EUA byl, aby ČKR nominovala 2 kandidáty – 1 muže, 1 ženu
– vyzval předseda ČKR 4.4.2022 všechny členy ČKR, aby do 8.4.2022 zaslali své návrhy
kandidátek-žen, aby mohla být nominace ČKR (1 muž, 1 žena) zaslána EUA nejpozději
11.4.2022.
42. Členství v ČKR budoucího rektora Vysoké školy ekonomické v Praze – dopis předsedy
ČKR. Brno, 23.3.2022. Předseda ČKR M. Bareš zaslal prorektoru Vysoké školy ekonomické
v Praze (VŠE) P. Dvořákovi, který byl jmenován rektorem VŠE s účinností od 1.4.2022, dopis
se sdělením, že se z rozhodnutí Předsednictva ČKR stává s účinností od 1.4.2022 členem ČKR.
43. Možnosti pomoci Ukrajině ze strany vysokých škol zemí, které nesousedí s Ukrajinou –
dotaz redaktora Times Higher Education. Londýn, 23.3.2022. Redaktor Times Higher
Education B. Upton oslovil Kancelář ČKR s dotazy na téma, jak mohou univerzity, které
nejsou na hranici s Ukrajinou, pomoci. Odpovědi poskytl místopředseda ČKR pro vnější
záležitosti J. Vybíral po konzultaci s náměstkem ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro
mezinárodní vztahy, EU a evropské strukturální a investiční fondy V. Velčovským. Tajemnice
ČKR M. Fojtíková zaslala redaktoru Uptonovi odkazy na všechna usnesení a aktivity ČKR
související s ukrajinskou krizí.
44. Pomoc Ukrajině – seznam problémů, které je třeba řešit. Brno, 25.3.2022. V souladu
s Usnesením Předsednictva ČKR ke spolupráci s Ukrajinskou konferencí rektorů požádala
tajemnice ČKR M. Fojtíková místopředsedy ČKR o zaslání seznamu problémů, které je třeba
řešit, za jednotlivé místopředsednické oblasti do 30.3.2022. Souhrn námětů, které poskytli
místopředseda ČKR pro oblast vzdělávání a předseda ČKR M. Bareš, poskytla tajemnice ČKR
5.4.2022 všem členům ČKR jako podkladový materiál k diskusi na zasedání Komory A ČKR a
na 165. zasedání Pléna ČKR (Praha, UMPRUM, 7.4.2022).
45. Jednání Komory B ČKR s ministryní pro vědu, výzkum a inovace. Praha, 28.3.2022.
Členové Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR (Komora B ČKR) jednali 28.3.2022
s ministryní pro vědu, výzkum a inovace H. Langšádlovou (mj. o možnostech podpory
doktorandů soukromých vysokých škol).
46. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání – veřejné připomínkování.
Brno, 28.3.2022. Z pověření předsedy ČKR M. Bareše poskytla tajemnice ČKR M. Fojtíková
všem členům ČKR zprávu ředitelky Odboru vysokých škol MŠMT K. Gondkové s informací
o možnosti připomínkovat připravovanou revizi Rámcového vzdělávacího programu pro
základní vzdělávání. Připomínky je možné zasílat přímo na MŠMT do 21.4.2022.
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47. Komise expertů programu CEEPUS – nominace společného zástupce ČKR a RVŠ.
Praha, 28.3.2022. Předseda ČKR M. Bareš obdržel od ředitelky Odboru vysokých škol MŠMT
K. Gondkové 28.3.2022 datovou poštou dopis s žádostí o nominaci jednoho nového společného
zástupce ČKR a Rady vysokých škol do Komise expertů programu CEEPUS (Central European
Exchange Programme for University Studies). Jmenovaný odborník by měl být nominován
prostřednictvím ČKR a RVŠ a měl by být zaměřen na oblast humanitních věd, a to z oborů
filologie, filozofie či kulturologie. Nyní ČKR a RVŠ v komisi zastupuje P. Michálek, ČZU.
Nová nominace je na MŠMT očekávána nejpozději 29.4.2022; jednat o ní bude Předsednictvo
ČKR na svém 179. zasedání (Praha, UMPRUM, 7.4.2022).
48. Možnost spolupráce s Oles Honchar Dnipro National University. Dnipro, 28.3.2022.
Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla 28.3.2022 všem členům ČKR zprávu z Oles Honchar
Dnipro National University (DNU), univerzity v Dnipru na Ukrajině, s nabídkou spolupráce
s českými VŠ v těchto oblastech: (1) mobilita studentů DNU, (2) výměny, virtuální interakce a
budování kapacit v rámci vzdělávacích programů DNU, (3) výzkumné granty, spolupráce a
mobilita pro výzkumníky, profesory a lektory DNU, (4) další vzdělávací a výzkumné aktivity.
Členové ČKR se podle vlastního uvážení mohou zkontaktovat s vedoucí Oddělení
mezinárodních projektů DNU T. Dubovyk, tetyana.dubovyk@gmail.com.
49. EUA Research Policy Working Group Meeting – zápis. Brusel, 29.3.2022. Ředitel Oddělení
pro výzkum a inovace Sekretariátu Evropské univerzitní asociace (EUA) S. Berghmans zaslal
29.3.2022 návrh zápisu zasedání pracovní skupiny EUA „Research Policy“, které se konalo
18.2.2022 formou videokonference. ČKR nebyla v únoru 2022 v této pracovní skupině
zastoupena. Do konce ledna 2022 byl jejím členem tehdejší místopředseda ČKR pro oblast
tvůrčích činností J. Málek, od 1.2.2022 emeritní rektor UPCE. Květnového zasedání se již za
ČKR zúčastní nově jmenovaný člen, kterým je od 1.3.2022 místopředseda ČKR pro oblast
tvůrčích činností V. Snášel, rektor VŠB-TUO.
50. Workshop pro jihovýchodní Evropu „Expanding Support for Researchers at Risk“.
Thessaloniki, on-line, 31.3.2022. Zástupkyně evropské sítě Scholars at Risk (SAR) D. Roche
zaslala tajemnici ČKR M. Fojtíkové aktuální informace o aktivitách a prohlášeních SAR a jí
koordinovaného projektu Inspieurope na podporu vysokoškolské komunity Ukrajiny. Zprávu,
která obsahovala pozvánku na workshop pro jihovýchodní Evropu na téma rozšiřování podpory
výzkumníkům v ohrožení, jenž se uskutečnil 31.3.2022 v Thessaloniki v Řecku hybridní formou
(prezenčně + on-line), poskytla tajemnice ČKR 30.3.2022 všem členům ČKR, kteří se mohli
zúčastnit dle vlastního uvážení.
51. Žádost o členství v ČKR rektora Mendelovy univerzity v Brně. Brno, 31.3.2022. J. Mareš,
který se stal 31.3.2022 novým rektorem Mendelovy univerzity v Brně, zaslal Předsednictvu
ČKR týž den žádost o členství v ČKR.
52. Členství v ČKR rektora Mendelovy univerzity v Brně – dopis předsedy ČKR.
Brno, 31.3.2022. Předseda ČKR M. Bareš zaslal rektoru Mendelovy univerzity v Brně
J. Marešovi dopis se sdělením, že se z rozhodnutí Předsednictva ČKR stává s účinností od
1.4.2022 členem ČKR.
53. Kulatý stůl MZV k novým prioritám v oblastech ekonomické diplomacie a VVI.
Praha, 5.4.2022. Předseda ČKR M. Bareš obdržel 14.3.2022 pozvání náměstka ministra
zahraničních věcí J. Kozáka k účasti na „Kulatém stole k novým prioritám v oblasti ekonomické
diplomacie a vědy, výzkumu a inovací“, který se uskutečnil dne 5.4.2022 v Praze v Černínském
paláci. Předseda ČKR, který se jednání nemohl zúčastnit a musel se omluvit, požádal
o zastupování ČKR místopředsedu ČKR pro oblast tvůrčích činností V. Snášela, jehož účast
potvrdila tajemnice ČKR M. Fojtíková 15.3.2022.
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54. Open Ukrainian University – dotaz prorektorky KNU Tarase Ševčenka. Kyjev, 5.4.2022.
Prorektorka Kyjevské národní univerzity Tarase Ševčenka K. Smyrnova zaslala tajemnici ČKR
M. Fojtíkové 5.4.2022 zprávu s dotazem na zájem o zapojení univerzit ČR do projektu Open
Ukrainian University. 6.4.2022 poskytla tajemnice ČKR zprávu Předsednictvu ČKR, které se
touto problematikou zabývalo na svém 179. zasedání (Praha, UMPRUM, 7.4.2022).
55. 7. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR.
Praha, 6.4.2022. 7. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR
se uskutečnila 6.4.2022 v Praze v PS PČR. Na programu schůze byl mj. tento bod: Informace
zástupce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o aplikaci Zákona o opatřeních v oblasti
školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk
Ruské federace v praxi. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla pozvánku 23.3.2022
Předsednictvu ČKR.
56. Pracovní skupina MŠMT pro pomoc Ukrajině. Praha, 6.4.2022. Kancelář náměstkyně
ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství, vědu a výzkum R. Wildové
zaslala 6.4.2022 členům pracovní skupiny MŠMT pro pomoc Ukrajině (členy za ČKR jsou
M. Bareš, MU, M. Králíčková, UK, V. Sedlařík, UTB, P. Tuleja, SU, J. Vybíral, UMPRUM)
mimo jiné informaci o propojení v MS TEAMS a vytvořených tematických uzlech pro sdílení
podkladů a dokumentů k následujícím jednáním.
57. 179. zasedání Předsednictva ČKR. Praha, 7.4.2022. Zasedání se konalo v Praze péčí Vysoké
školy uměleckoprůmyslové v Praze s tímto programem: (1) Informace předsedy a
místopředsedů ČKR. (2) K aktuálním opatřením vysokých škol ČR na pomoc Ukrajině.
(3) Příprava 165. zasedání Pléna ČKR (Praha, 7.4.2022). (4) Žádosti o členství v ČKR.
(5) Různé.
58. Zasedání Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR. Praha, 7.4.2022.
Zasedání se konalo v Praze péčí Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze s tímto
programem: (1) Informace předsedy a místopředsedů Komory rektorů veřejných a státních
vysokých škol ČKR. (2) Diskuse k aktuálním opatřením vysokých škol ČR na pomoc Ukrajině.
(3) Příprava na diskusi s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy a s jeho náměstky.
(4) Příprava na diskusi se zástupcem ČKR v pracovní skupině Evropské univerzitní asociace
Open Science / Science 2.0, členem Rady pro výzkum, vývoj a inovace. (5) Příprava na diskusi
s předsedou Vlády ČR. (6) Různé.
59. Zasedání Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR. Praha, 7.4.2022. Zasedání se
konalo v Praze péčí Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze s tímto programem: (1) Jednání
s náměstkyní a náměstkem ministra školství, mládeže a tělovýchovy R. Wildovou a J. Millerem
o aktuálních problémech soukromých vysokých škol ČR a o připravované novele zákona
o vysokých školách. (2) Informace předsedkyně a místopředsedů Komory rektorů soukromých
vysokých škol ČKR. (3) Příprava na 165. zasedání Pléna ČKR (Praha, 7.4.2022). (4) Různé.
60. 165. zasedání Pléna ČKR. Praha, 7.4.2022. Zasedání se konalo v Praze péčí Vysoké školy
uměleckoprůmyslové v Praze s tímto programem: (1) Paralelní zasedání Komor ČKR.
(2) Informace o Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. (3) Zprávy předsedy,
místopředsedů a tajemnice ČKR; zprávy předsedů Komor ČKR. (4) Aktuální problematika
vysokého školství ČR – diskuse s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy a s jeho náměstky.
(5) Oblast vědy a výzkumu nejen v ČR – diskuse se zástupcem ČKR v pracovní skupině
Evropské univerzitní asociace Open Science / Science 2.0, členem Rady pro výzkum, vývoj a
inovace. (6) Různé. (7) Vládní priority ve vztahu k vysokým školám ČR – diskuse s předsedou
Vlády ČR. (8) Usnesení 165. zasedání Pléna ČKR. (9) Tisková konference.
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Plánované akce:
61. 59. zasedání Sněmu Akademie věd ČR. Praha, 20.4.2022. Předseda ČKR M. Bareš obdržel
1.3.2022 pozvání předsedkyně Akademie věd ČR (AV ČR) E. Zažímalové na 59. zasedání
Akademického sněmu AV ČR, které se uskuteční v Praze dne 20.4.2022. Předseda ČKR, který
se zasedání nebude moci kvůli jinému dlouhodobě plánovanému pracovnímu programu
zúčastnit, požádal o zastupování ČKR místopředsedu ČKR pro vnější záležitosti J. Vybírala,
jehož účast potvrdila tajemnice ČKR M. Fojtíková 7.3.2022.
62. 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. 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.
63. 24. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Výzkum, vývoj a inovace.
Praha, 5.5.2022. Členové Monitorovacího výboru Operačního programu Výzkum, vývoj a
inovace (MV OP VVV), v němž ČKR zastupují Z. Kůs, emeritní rektor TUL, a J. Hála, do
31.2.2022 prorektor pro rozvoj UK (náhradníkem členů za ČKR je V. Žítek, vedoucí Katedry
regionální ekonomie a správy Ekonomicko-správní fakulty MU), obdrželi 4.4.2022 návrh
programu 24. zasedání MV OP VVV, které se uskuteční v Praze 5.5.2022. Připomínky k návrhu
programu mohli členové MV OP VVV zasílat do 7.4.2022.
64. Mezinárodní konference UNESCO „World Higher Education Conference“.
Barcelona, 18.-20.5.2022. Ředitelka Odboru vysokých škol MŠMT K. Gondková zaslala
předsedovi ČKR M. Barešovi 23.2.2022 pozvánku na mezinárodní konferenci UNESCO
„World Higher Education Conference“, která se bude konat v Barceloně ve dnech
18.-20.5.2022. Předseda ČKR pověřil účastí na konferenci za ČKR místopředsedu ČKR pro
vnější záležitosti J. Vybírala, jehož účast potvrdila tajemnice ČKR M. Fojtíková 28.2.2022.
65. 22. ročník konference Hodnocení kvality vysokých škol. Telč, 26.-27.5.2022. Z pověření
předsedy ČKR M. Bareše poskytla tajemnice ČKR M. Fojtíková 6.4.2022 všem členům ČKR
pozvánku na 22. ročník konference Hodnocení kvality vysokých škol, která se uskuteční
26.-27.5.2022 v Telči, k jejich vlastnímu využití.
66. Delegace MŠMT a Senátu PČR do Kanady a USA. 31.5.-4.6.2022. Předseda ČKR M. Bareš
obdržel z MŠMT nabídku účasti na zahraniční cestě ministra školství, mládeže a tělovýchovy
P. Gazdíka a předsedy Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR
J. Drahoše do Kanady a USA, která proběhne ve dnech 31.5.-4.6.2022. Předseda ČKR se
nebude moci cesty zúčastnit a musel se omluvit. ČKR bude v delegaci zastoupena rektorem
TUL M. Brzezinou.
67. 166. zasedání Pléna ČKR. Praha, 2.6.2022. Hostitelská vysoká škola Vysoká škola
ekonomická v Praze, rektor-hostitel P. Dvořák.
68. Společné zasedání Slovenské rektorské konference a ČKR. Praha, 2.-3.6.2022.
Hostitelská vysoká škola Vysoká škola ekonomická v Praze, rektor-hostitel P. Dvořák.
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
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ČKR na základě informací o akcích, které si členové ČKR přejí zveřejnit. Tato stránka je dostupná
všem členům ČKR.
V Brně dne 7. dubna 2022
Zpracovala: M. Fojtíková, tajemnice ČKR, za pomoci asistentek Kanceláře ČKR
Schválil: M. Bareš, předseda ČKR
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