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166. ZASEDÁNÍ PLÉNA ČESKÉ KONFERENCE REKTORŮ 

Praha, 2.6.2022  
________________________________________________________________________________________ 

 

Zpráva předsedy České konference rektorů 
 

01. 165. zasedání Pléna ČKR. Praha, 7.4.2022. Hostitelská vysoká škola Vysoká škola 

uměleckoprůmyslová v Praze; rektor-hostitel J. Vybíral. 

02. Kontaktní osoba pro Open Science za ČKR. Brno, 8.4.2022. Z rozhodnutí Předsednictva 

ČKR se kontaktní osobou pro Open Science stal místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích 

činností V. Snášel. Tajemnice ČKR M. Fojtíková o tom z pověření předsedy ČKR M. Bareše 

informovala zástupce ČKR v pracovní skupině Evropské univerzitní asociace Open Science / 

Science 2.0 T. Polívku, který o to, aby mohl s někým z ČKR v této věci přímo komunikovat, 

požádal na 165. zasedání Pléna ČKR, jehož se zúčastnil jako zvaný host. 

03. Úmrtí emeritního rektora TUL Vojtěcha Konopy. Liberec, 9.4.2022. Do Kanceláře ČKR 

došla 11.4.2022 zpráva o úmrtí emeritního rektora Technické univerzity v Liberci (TUL) 

V. Konopy. Předseda ČKR M. Bareš zaslal rektoru TUL M. Brzezinovi kondolenční dopis 

ČKR. Tajemnice ČKR M. Fojtíková informovala všechny členy ČKR a všechny emeritní 

rektory, bývalé členy ČKR. Poslední rozloučení se uskutečnilo 14.4.2022 v kostele sv. Antonína 

Velikého v Liberci. ČKR uctila památku zemřelého smutečním věncem. 

04. Scientific Council of the European Research Council – nominace ČKR. Brusel, 11.4.2022. 

Z pověření předsedy ČKR M. Bareše zaslala tajemnice ČKR M. Fojtíková žadateli z Evropské 

univerzitní asociace (EUA) tuto nominaci ČKR do Vědecké rady Evropské výzkumné rady 

(ERC Scientific Council): J. Hajšlová, VŠCHT, P. Tomančák, MU. 26.4.2022 došla z EUA 

zpráva, že P. Tomančák byl vybrán jako jeden z kandidátů EUA; v případě J. Hajšlové, již EUA 

považuje rovněž za kvalitní kandidátku, bylo doporučeno podání nominace ČKR přímo 

Evropské komisi. Tajemnice ČKR informovala o tomto úspěchu ČKR obratem všechny členy 

ČKR. Nominaci J. Hajšlové odeslala tajemnice ČKR z pověření předsedy ČKR 4.5.2022 

Evropské výzkumné radě, která příjem nominace obratem potvrdila. 

05. Reakce MŠMT na stanovisko RVVI k analýze socioekonomických přínosů a dopadů 

velkých výzkumných infrastruktur. Praha, 11.4.2022. Z pověření předsedy ČKR M. Bareše 

poskytla tajemnice ČKR M. Fojtíková 11.4.2022 pro informaci všem členům ČKR dokumenty 

týkající se reakce MŠMT na stanovisko RVVI k analýze socioekonomických přínosů a dopadů 

velkých výzkumných infrastruktur, které Kancelář ČKR obdržela týž den jako datovou zprávu. 

06. Monitorovací výbor Programu rozvoje venkova – nominace. Praha, 11.4.2022. Náměstek 

ministra zemědělství pro fondy EU P. Sekáč zaslal 11.4.2022 předsedovi ČKR M. Barešovi 

žádost o nominaci jednoho člena a jeho náhradníka za ČKR do Monitorovacího výboru 

Programu rozvoje venkova 2014-2020 (MV PRV), jehož fungování bylo prodlouženo do roku 

2025. Za ČKR dosud byla v MV PRV členkou emeritní rektorka MENDELU D. Nerudová a 

jejím náhradníkem emeritní rektor MENDELU L. Havel. Nově byli do MV PRV nominováni 

tito dva zástupci ČKR: J. Mareš, rektor MENDELU, člen, J. Soukup, děkan Fakulty 

agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU, náhradník člena. Z pověření předsedy 

ČKR zaslala tajemnice ČKR M. Fojtíková 13.4.2022 nominaci žadateli. 28.4.2022 obdržel 

předseda ČKR klasickou poštou pro informaci kopie jmenovacích a odvolacích dekretů pro 

všechny výše jmenované s průvodním dopisem ministra zemědělství Z. Nekuly. 

07. Open Ukrainian University – zapojení vysokých škol ČR. Brno, 12.4.2022. Z pověření 

předsedy ČKR M. Bareše poskytla tajemnice ČKR M. Fojtíková 12.4.2022 všem členům ČKR 

zprávu prorektorky Kyjevské národní univerzity Tarase Ševčenka (KNU) K. Smyrnova 
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s dotazem na zájem o zapojení se vysokých škol ČR do projektu Open Ukrainian University, 

která je reakcí na jednání (21.3.2022, on-line) Předsednictva ČKR s rektorem KNU 

V. Bugrovem, místopředsedou Ukrajinské konference rektorů. Členové ČKR byli požádáni 

o reakci do 20.4.2022. Zareagovalo celkem 28 členů ČKR, z toho 7 bez zájmu, resp. bez 

možnosti zapojení (AMU, UMPRUM, TUL, UO, VŠLG, VŠZ, MVŠO) a 21 se zájmem  

o (částečné) zapojení (po upřesnění detailů): UK, UP, VŠB-TUO, AVU, VUT, MU, 

MENDELU, JAMU, UPCE, VŠCHT, ČZU, VŠE, UHK, JU, OU, ZČU, UTB, VŠPJ, VŠTE, 

ŠAVŠ, UNICORN. Tajemnice ČKR poskytla seznam a komentáře reagujících 21.4.2022 

předsedovi ČKR. 25.4.2022 pak zaslala prorektorce KNU kontaktní údaje zástupců VŠ, které 

projevily o zapojení se do projektu zájem, spolu s obecnými komentáři a s dokumentem 

„Spolupráce s ukrajinskými univerzitami ve vzdělávacím procesu / Cooperation with Ukrainian 

universities in the educational process“ přijatým Plénem ČKR na jeho 165. zasedání  

(Praha, UMPRUM, 7.4.2022). 

08. Komise expertů programu CEEPUS – nominace společného zástupce ČKR a RVŠ.  

Praha, 13.4.2022. Předseda ČKR M. Bareš obdržel od ředitelky Odboru vysokých škol MŠMT 

K. Gondkové žádost o nominaci jednoho nového společného zástupce ČKR a Rady vysokých 

škol (RVŠ) do Komise expertů programu CEEPUS (Central European Exchange Programme for 

University Studies). Navrhovaný odborník měl být zaměřen na oblast humanitních věd, a to 

z oborů filologie, filozofie či kulturologie. Dosud ČKR a RVŠ v komisi zastupoval P. Michálek, 

ČZU. Z pověření předsedy ČKR zaslala tajemnice ČKR M. Fojtíková 13.4.2022 žádost 

ředitelky Odboru vysokých škol MŠMT všem členům ČKR s požadavkem na návrhy kandidátů 

do 21.4.2022. Reagovalo celkem 6 členů ČKR, z toho 2 bez návrhu (VUT, ZČU) a 4 s návrhem 

celkem 6 kandidátů (UK – 1, JU – 1, OU – 3, UTB – 1). Tajemnice ČKR poskytla všechny 

došlé návrhy 22.4.2022 předsedovi ČKR. Z pověření předsedy ČKR a se souhlasem předsedy 

RVŠ M. Pospíšila zaslala 28.4.2022 tajemnice ČKR žadatelce nominaci společného zástupce 

ČKR a RVŠ: T. Machula, emeritní rektor JU, prorektor pro vnitřní hodnocení JU, profesor na 

Katedře filosofie a religionistiky Teologické fakulty JU. 

09. Spolupráce s ukrajinskými univerzitami ve vzdělávacím procesu – materiál ČKR.  

Brno, 14.4.2022. Z pověření předsedy ČKR M. Bareše poskytla tajemnice ČKR M. Fojtíková 

ministru školství, mládeže a tělovýchovy P. Gazdíkovi a jeho náměstkyni pro vysoké školství, 

vědu a výzkum R. Wildové materiál „Spolupráce s ukrajinskými univerzitami ve vzdělávacím 

procesu“ schválený Plénem ČKR na jeho 165. zasedání (Praha, UMPRUM, 7.4.2022). 

10. Novela zákona o pedagogických pracovnících – informace prezidenta Pedagogické 

komory, z.s. Praha, 14.4.2022. Na oficiální elektronickou adresu ČKR došla 14.4.2022 zpráva 

prezidenta spolku Pedagogická komora, z.s., R. Sárköziho, obsahující mj. připomínky spolku 

k novele zákona o pedagogických pracovnících, informace z jednání Podvýboru pro regionální 

školství Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PSP ČR, které se konalo týž 

den v Praze, a výzvu ke společnému jednání oslovených organizací stran novely s ministrem 

školství, mládeže a tělovýchovy P. Gazdíkem. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla uvedenou 

zprávu (se dvěma přílohami) z pověření předsedy ČKR M. Bareše všem členům ČKR. 

20.4.2022 zaslal prezident Pedagogické komory další informace o korespondenci s ministrem 

školství, mládeže tělovýchovy o projednávání novely zákona o pedagogických pracovnících. 

Z pověření předsedy ČKR zaslala tajemnice ČKR zprávu opět všem členům ČKR. 

11. Zasedání Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství.  

Litomyšl, 20.-21.4.2022. Předseda Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství (NAÚ)  

I. Barančík zaslal předsedovi ČKR M. Barešovi pozvánku na zasedání Rady NAÚ, které se 

uskutečnilo 20.-21.4.2022 v Litomyšli. Předseda ČKR se kvůli neodkladným pracovním 

povinnostem prostřednictvím tajemnice ČKR M. Fojtíkové z účasti na zasedání omluvil.  
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12. Setkání Pracovní skupiny MŠMT pro pomoc Ukrajině. 21.4.2022, on-line. Kancelář 

náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství, vědu a výzkum 

R. Wildové zaslala 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) 

8.4.2022 informace s odkazem na první setkání pracovní skupiny, které se uskutečnilo on-line 

21.4.2022. 

13. 11. zasedání Předsednictva RVŠ. Praha, 21.4.2022. Předseda ČKR M. Bareš obdržel od 

předsedy RVŠ M. Pospíšila 15.4.2022 pozvánku na 11. zasedání Předsednictva RVŠ, které se 

konalo 21.4.2022 v Praze hybridní formou. Předseda ČKR se kvůli jiným pracovním 

povinnostem nemohl zasedání zúčastnit. ČKR na zasedání zastupoval místopředseda ČKR pro 

vnější záležitosti J. Vybíral, jehož účast potvrdila tajemnice ČKR M. Fojtíková 19.4.2022. 

14. Řešení zahraničního vměšování v oblasti výzkumu a inovací – dopis náměstkyně 

R. Wildové. Praha, 21.4.2022. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla z pověření předsedy 

ČKR M. Bareše všem členům ČKR dopis náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy 

pro vysoké školství, vědu a výzkum R. Wildové týkající se nové publikace Evropské komise 

„Řešení zahraničního vměšování v oblasti výzkumu a inovací“, kterou předseda ČKR obdržel 

týž den datovou poštou. 

15. 1. online workshop ze série EUA „Towards an Agreement on Reforming Research 

Assessment“. 22.4.2022. Zástupce ČKR v pracovní skupině Evropské univerzitní asociace 

(EUA) Open Science / Science 2.0 T. Polívka zaslal 11.4.2022 prostřednictvím tajemnice ČKR 

M. Fojtíkové všem členům ČKR informace o prvním on-line workshopu „On Research 

Assesment Reform“ ze série workshopů EUA „Towards an Agreement on Reforming Research 

Assessment“, který se konal 22.4.2022. Registrace byla možná do 20.4.2022 a zúčastnit se 

mohli členové ČKR dle vlastního uvážení. Za ČKR se workshopu zúčastnil místopředseda ČKR 

pro oblast tvůrčích činností V. Snášel. 

16. Odborné grémium Fondu vzdělávací politiky – nominace ČKR. Praha, 22.4.2022. 

Náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství, vědu a výzkum 

R. Wildová požádala 22.4.2022 předsedu ČKR M. Bareše o nominaci člena Odborného grémia 

Fondu vzdělávací politiky za ČKR (ČKR byla zastoupena bývalou prorektorkou pro koncepci a 

kvalitu vzdělávací činnosti UK, nynější náměstkyní R. Wildovou, a bývalým prorektorem pro 

vědu a výzkum VŠE, nyní děkanem Fakulty financí a účetnictví VŠE P. Musílkem, který jako 

člen grémia ve funkci zůstává). Zároveň náměstkyně informovala o současném složení grémia. 

Z pověření předsedy ČKR požádala tajemnice ČKR M. Fojtíková 27.4.2022 všechny členy 

ČKR o zasílání návrhů na člena tohoto grémia do 16.5.2022. Do tohoto data zareagovalo 5 

členů ČKR (MU, MENDELU, AMU, UPCE, VŠPJ) s návrhy celkem 4 kandidátů. O nominaci 

ČKR rozhodlo Předsednictvo ČKR na svém 180. zasedání (Praha, VŠZ, 23.5.2022) takto:  

J. Hančil, prorektor pro mezinárodní vztahy, uměleckou činnost a styk s absolventy a veřejností 

AMU. Z pověření předsedy ČKR odeslala tajemnice ČKR 24.5.2022 nominaci ČKR žadateli. 

17. Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství – nominace 2 členů.  

Praha, 22.4.2022. Předseda ČKR M. Bareš obdržel 22.4.2022 datovou poštou dopis ministra 

školství, mládeže a tělovýchovy P. Gazdíka s žádostí o nominaci 2 členů Rady Národního 

akreditačního úřadu pro vysoké školství (NAÚ): (1) po J. Petrovi (jemuž 31.8.2022 končí 

šestileté funkční období) na funkční období 1.9.2022-31.8.2028, a (2) po T. Knozovi (jenž se 

své funkce člena Rady NAÚ k 31.5.2022 vzdává) na funkční období 1.6.2022-31.8.2026. 

Z pověření předsedy ČKR požádala tajemnice ČKR M. Fojtíková všechny členy ČKR o zasílání 

návrhů na nominaci ČKR do 10.5.2022. V požadovaném termínu došlo do Kanceláře ČKR do 

obou funkcí po 3 návrzích, které tajemnice ČKR 11.5.2022 poskytla předsedovi ČKR. 

Z pověření předsedy ČKR požádala tajemnice ČKR 13.5.2022 zvlášť obě Komory ČKR  

o on-line hlasování prostřednictvím MS Forms o obou kandidátech výběrem z došlých návrhů. 
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Nejvyšší počet hlasů získali tito dva kandidáti: ad (1) profesorka Ústavu hygieny a technologie 

potravin živočišného původu a gastronomie VETUNI I. Steinhauserová, ad (2) profesor na 

Katedře sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filozofické fakulty UP D. Lužný. 

Z pověření předsedy ČKR odeslala tajemnice ČKR 16.5.2022 nominaci ČKR žadateli. 

18. Strategická skupina ke koordinaci řešení dopadů uprchlické vlny – pracovní tým Školství 

– nominace ČKR. Praha, 25.4.2022. Náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro 

řízení sekce ekonomické a legislativní P. Katzová zaslala 25.4.2022 předsedovi ČKR 

M. Barešovi žádost o nominaci jednoho zástupce ČKR do pracovního týmu Školství při 

Strategické skupině ke koordinaci řešení dopadů uprchlické vlny zřízené Vládou ČR 13.4.2022. 

Z pověření předsedy ČKR zaslala tajemnice ČKR M. Fojtíková 26.4.2022 náměstkyni Katzové 

tuto nominaci ČKR, o níž rozhodlo Předsednictvo ČKR: M. Králíčková, rektorka UK. První 

jednání pracovního týmu Školství se uskutečnilo v Praze na MŠMT 28.4.2022 hybridní formou. 

19. Ukrainian Global University. Praha, 28.4.2022. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla 

28.4.2022 všem členům ČKR zprávu zástupkyně CERGE-EI (Center for Economic Research 

and Graduate Education – Economics Institute) B. Kurylo s informacemi o iniciativě „Ukrainian 

Global University“, do níž se již zapojily 3 VŠ ČR (UK, UP, MU). V případě, že se v této věci 

budou chtít angažovat další členové ČKR, mohou se obracet na B. Kurylo prostřednictvím 

elektronické adresy bohdana.kurylo@cerge-ei.cz. 

20. Garant výzev pro oblast výzkumu a vývoje OP VVV/OP JAK – informace o volné 

pracovní pozici. Praha, 28.4.2022. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla 28.4.2022 všem 

členům ČKR k jejich vlastnímu využití zprávu z MŠMT o volné pracovní pozici „Garant výzev 

pro oblast výzkumu a vývoje OP VVV / OP JAK“. 

21. Možnosti zapojení soukromých VŠ do OP JAK – jednání na MŠMT. Praha, 2.5.2021. 

Předsedkyně Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR (Komora B ČKR) J. Němcová a 

další zástupci Komory B ČKR se setkali s náměstkem ministra školství, mládeže a tělovýchovy 

pro mezinárodní vztahy, EU a evropské strukturální a investiční fondy V. Velčovským na jeho 

pozvání v Praze na MŠMT. Předmětem jednání byly možnosti zapojení soukromých vysokých 

škol do Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK). Jednání tak navázalo na jednání 

před 3 lety, kdy náměstek Velčovský vyjednával výklad "de minimis". 

22. Zákon 130 a členství v Radě pro výzkum, vývoj a inovace – připomínky a nominace ČKR. 

Praha, 2.5.2022. Předseda ČKR M. Bareš byl ministryní pro vědu, výzkum a inovace 

H. Langšádlovou, předsedkyní Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), požádán o návrh 

ideových záměrů či změn týkajících se zákona o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných 

prostředků (zákon 130) a o návrhy kandidátů na členství v RVVI. Z pověření předsedy ČKR 

požádala tajemnice ČKR M. Fojtíková 2.5.2022 o připomínky a návrhy všechny členy ČKR 

s termínem reakce do 9.5.2022. 10.5.2022 poskytla tajemnice ČKR všechny došlé reakce 

předsedovi ČKR. Celkem zareagovalo 19 členů ČKR a navíc Komora rektorů soukromých 

vysokých škol ČKR jako celek. Náměty k zákonu 130 zaslali 3 členové ČKR (VETUNI, MU, 

JAMU), na členství v RVVI bylo navrženo 17 kandidátů (J. Bořil, UO; P. Doleček, UK; 

S. Hronová, VŠE; L. Hynčík, ZČU; S. Kapounek, MENDELU; L. Krištoufek, UK; J. Lach, UP; 

J. Lata, OU; J. Macháček, MU; J. Málek, UPCE; V. Matyáš, MU; Š. Pospíšilová, MU; 

L. Rabušic, MU; K. Ronovská, MU; M. Strnad, UP; M. Weiter, VUT; T. Zima, UK). Všechny 

náměty a všechny kandidáty (bez priorit) poskytla tajemnice ČKR z pověření předsedy ČKR týž 

den ministryni pro vědu, výzkum a inovace; bylo to v souladu s její žádostí navrhnout kandidátů 

více, bez dalšího omezení.  

23. Cena Milady Paulové v oblasti neurověd. Praha, 3.5.2022. Předseda ČKR M. Bareš obdržel 

datovou poštou dopis náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství, 

vědu a výzkum R. Wildové s výzvou k zasílání nominací na Cenu Milady Paulové pro rok 2022 

v oblasti neurověd. Nominace je možné předkládat zasláním na elektronickou adresu 

mailto:bohdana.kurylo@cerge-ei.cz
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cena@soc.cas.cz do 20.7.2022. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla potřebné informace 

4.5.2022 všem členům ČKR k jejich individuálnímu využití. 

24. Vědecká rada Grantové agentury ČR – nominace. Praha, 4.5.2022. Tajemnice ČKR 

M. Fojtíková informovala 4.5.2022 všechny členy ČKR o možnosti zasílat návrhy na 

člena/členku Vědecké rady Grantové agentury ČR. Členové ČKR mohli své návrhy zasílat 

prostřednictvím nominačního formuláře dostupného na stránkách Rady pro výzkum, vývoj a 

inovace do 1.6.2022. 

25. Monitorovací výbor OP VVV – nová nominace 1 člena za ČKR. Praha, 4.5.2022. 

Z rozhodnutí Předsednictva ČKR došlo k nové nominaci jednoho z členů Monitorovacího 

výboru Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) za ČKR: emeritního 

prorektora pro rozvoj UK J. Hálu nahradil stávající prorektor pro strategickou spolupráci a 

rozvoj UK P. Doleček. Z pověření předsedy ČKR M. Bareše zaslala tajemnice ČKR  

M. Fojtíková 4.5.2022 novou nominaci náměstku ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro 

mezinárodní vztahy, EU a evropské strukturální a investiční fondy V. Velčovskému. 9.5.2022 

došla do Kanceláře ČKR jmenovací listina nového člena za ČKR, 10.5.2022 pak odvolací listina 

člena, který byl nahrazen. 

26. EUA Research and Innovation Strategy Group – nominace ČKR. Brusel, 4.5.2022. 

Generální tajemnice Evropské univerzitní asociace (EUA) A. Crowfoot zaslala 4.5.2022 všem 

členům Rady EUA a tajemníkům národních Konferencí rektorů, jež jsou kolektivními členy 

EUA, žádost o nominace do nové pracovní skupiny EUA „Research and Innovation Strategy 

Group (RISG)“. Nominace mohly být EUA zasílány do 31.5.2022 prostřednictvím on-line 

formuláře s přiloženým CV navrhovaných. Z rozhodnutí Předsednictva ČKR byl za ČKR 

31.5.2022 nominován místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností V. Snášel.  

27. 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 P. Doleček, 

prorektor pro strategické plánování a rozvoj UK (4.5.2022 nahradil J. Hálu, emeritního 

prorektora pro rozvoj UK), jako členové a V. Žítek, vedoucí Katedry regionální ekonomie a 

správy Ekonomicko-správní fakulty MU, jako náhradník, obdrželi 11.4.2022 podkladové 

materiály pro 24. zasedání MV OP VVV, které se uskutečnilo 5.5.2022 v Praze. 27.4.2022 

obdrželi členové MV OP VVV upřesňující informaci o místu konání zasedání a 3.5.2022 

finální, doplněné podkladové materiály. 23.5.2022 obdrželi členové MV OP VVV návrh zápisu 

z jednání. 

28. Náměty pro zasedání Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých 

škol. Opava, 6.5.2022. Z pověření místopředsedy ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální 

P. Tuleji požádala tajemnice ČKR M. Fojtíková 6.5.2022 členy Komory rektorů veřejných a 

státních vysokých škol ČKR (Komora A ČKR) o jejich stanoviska k těmto dvěma bodům, jimiž 

se bude zabývat Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol:  

(1) Aktualizace podílů fixní části rozpočtu vysokých škol (ukazatel A), (2) Užití jednotlivých 

ukazatelů kvality a výkonu v rámci ukazatele K rozpočtu vysokých škol, případně jejich vah 

v rámci jednotlivých segmentů. Své reakce mohli zasílat přímo na adresu pavel.tuleja@slu.cz 

do 19.5.2022. Souhrn námětů 11 členů Komory A ČKR (MU, MENDELU, 

AVU+AMU+JAMU+UMPRUM, UPCE, VŠE, JČU, ZČU, UTB) a členů Pracovní skupiny 

ČKR pro ekonomické a sociální záležitosti poskytl místopředseda ČKR pro záležitosti 

ekonomické a sociální 20.5.2022 Předsednictvu ČKR. Z pověření místopředsedy ČKR pro 

záležitosti ekonomické a sociální zaslala tajemnice ČKR M. Fojtíková 24.5.2022 reakci ČKR 

žadateli na MŠMT. 

mailto:cena@soc.cas.cz
mailto:pavel.tuleja@slu.cz
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29. Příprava prvních výzev OP JAK – materiály z Plánovací komise OP JAK. Brno, 9.5.2022. 

Z pověření předsedy ČKR M. Bareše poskytla tajemnice ČKR M. Fojtíková všem členům ČKR 

zprávu jednoho ze zástupců ČKR v Plánovací komisi Operačního programu Jan Amos 

Komenský (OP JAK) D. Póče, MU, s materiály k prvním připravovaným výzvám OP JAK. 

30. Národní cena vlády Česká hlava – výzva k podávání návrhů. Praha, 10.5.2022. Tajemnice 

ČKR M. Fojtíková poskytla 10.5.2022 všem členům ČKR výzvu Rady pro výzkum, vývoj a 

inovace (RVVI) k podávání návrhů kandidátů na udělení Národní ceny vlády Česká hlava. 

Členové ČKR mohou své návrhy zasílat v listinné podobě přímo na adresu RVVI nebo 

elektronicky prostřednictvím datové schránky RVVI do 30.6.2022. 

31. Cena ministra školství za mimořádné výsledky výzkumu 2022 – dopis náměstkyně 

R. Wildové. Praha, 10.5.2022. Předseda ČKR M. Bareš obdržel 10.5.2022 datovou poštou 

dopis náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství, vědu a výzkum 

R. Wildové s informací o výzvě k předkládání návrhů na udělení Ceny ministra školství, 

mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 

v roce 2022. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla informace z pověření předsedy ČKR týž 

den všem členům ČKR, kteří mohou své návrhy zasílat prostřednictvím datové schránky MŠMT 

do 31.8.2022, 16:00.  

32. 9. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR.  

Praha, 11.5.2022. 9. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR 

se uskutečnila 11.5.2022 v Praze v PS PČR. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla pozvánku 

27.4.2022 k eventuálnímu využití Předsednictvu ČKR. Na programu byly tyto body: 

(1) Usnesení k žádostem o udělení práva užívat znak a vlajku. (2) Zpráva o činnosti kontrolní 

rady TA ČR za rok 2021. (3) Návrh na stanovení výše odměn členům kontrolní rady TA ČR. 

(4) Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském. 

33. Projektový/finanční administrátor projektů vysokých škol – informace o volné pracovní 

pozici na MŠMT/OP VVV. Brno, 11.5.2022. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla 11.5.2022 

všem členům ČKR k jejich eventuálnímu využití zprávu o volné pracovní pozici na MŠMT / OP 

VVV „Projektový/finanční administrátor projektů vysokých škol do oddělení projektů vysokých 

škol“. Přihlášky bylo možno podávat do 16.5.2022. 

34. EUA-CDE (EUA Council for Doctoral Education) Vision Paper. Brusel, 11.5.2022. 

Z pověření předsedy ČKR M. Bareše požádala tajemnice ČKR M. Fojtíková Předsednictvo 

ČKR o připomínky či náměty k materiálu „EUA-CDE Vision Paper“, který došel z Evropské 

univerzitní asociace (EUA), v termínu do 20.5.2022, 16:00. Následně 25.5.2022 informovala 

tajemnice ČKR generální tajemnici EUA A. Crowfoot, že ČKR nemá k dokumentu žádné 

připomínky. 

35. Monitorovací výbor Operačního programu Spravedlivá transformace 2021-2027 – 

nominace ČKR. Praha, 12.5.2022. Předseda ČKR M. Bareš obdržel 12.5.2022 klasickou 

poštou dopis náměstka ministryně životního prostředí pro řízení sekce ekonomiky životního 

prostředí J. Kříže s žádostí o nominaci jednoho zástupce ČKR a jeho náhradníka do 

Monitorovacího výboru Operačního programu Spravedlivá transformace 2021-2027 (do 

13.5.2022). Z pověření předsedy ČKR a po konzultaci předsedy ČKR s rektorem ČZU 

P. Skleničkou zaslala tajemnice ČKR M. Fojtíková 18.5.2022 (pozdější termín pro zaslání 

nominace ČKR se podařilo vyjednat v mezidobí) náměstku Křížovi nominaci ČKR v této 

podobě: P. Sklenička, rektor ČZU, člen, V. Zdražil, tajemník Fakulty životního prostředí ČZU, 

náhradník. 

36. Pracovní skupina pro analýzu a další rozvoj Modulu 1 hodnocení podle Metodiky 2017+ – 

nominace ČKR. Praha, 12.5.2022. Předseda ČKR M. Bareš obdržel 12.5.2022 prostřednictvím 
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datové schránky dopis náměstka ministryně pro vědu, výzkum a inovace Š. Jurajdy s žádostí 

o nominaci dvou zástupců ČKR a jednoho náhradníka do Pracovní skupiny pro analýzu a další 

rozvoj Modulu 1 hodnocení podle Metodiky 2017+ (do 31.5.2022). Z pověření předsedy ČKR 

požádala tajemnice ČKR M. Fojtíková všechny členy ČKR o zaslání návrhů do 20.5.2022, 

12:00. Do tohoto data zareagovalo 11 rektorů VVŠ (VUT, VETUNI, MU, MENDELU, 

VŠCHT, TUL, VŠE, JČU, OU, SU, ZČU) a 1 rektor SVŠ (UNICORN) s 14 návrhy a za 

Komoru rektorů soukromých vysokých škol ČKR (Komora B ČKR) předložila předsedkyně 

Komory B ČKR J. Němcová jeden návrh. Předsednictvo ČKR rozhodlo o nominaci ČKR takto: 

V. Snášel, rektor VŠB-TUO, místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností, člen; 

M. Urbanová, VŠCHT, členka; A. Ključnikov, rektor VŠPP, náhradník členů. Uvedenou 

nominaci zaslala tajemnice ČKR 25.5.2022 žadateli. 

37. Návštěva generálního ředitele Evropské komise pro výzkum a inovace J.-E. Paqueta. 

Praha, 13.5.2022. Předseda ČKR M. Bareš obdržel 5.5.2022 od ředitele Odboru výzkumu a 

vývoje MŠMT L. Leváka pozvánku na setkání s generálním ředitelem Evropské komise pro 

výzkum a inovace Jeanem-Ericem Paquetem a s delegací Evropské komise, která ho bude 

doprovázet. Setkání, na něž byli pozváni představitelé více institucí, se konalo 13.5.2022 v době 

13:00-14:45 na MŠMT v Praze. Účast předsedy ČKR potvrdila týž den tajemnice ČKR 

M. Fojtíková. 9.5.2022 obdrželi účastníci z MŠMT podkladové materiály pro jednání. 

38. Schůzka k výhledu rozpočtu na rok 2023, okruhům novely zákona 130 a k nominacím na 

členy RVVI. Praha, 13.5.2022. Předseda ČKR M. Bareš se 13.5.2022 zúčastnil schůzky 

s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy P. Gazdíkem, jejímž obsahem byl mimo jiné  

i výhled rozpočtu na rok 2023. Následně předseda ČKR jednal s ministryní pro vědu, výzkum a 

inovace H. Langšádlovou o novele zákona 130 a o nominacích na členy Rady pro výzkum, 

vývoj a inovace (RVVI). Předseda ČKR se ujistil, že ministryně požadovala od ČKR více 

návrhů, tzv. pool, ze kterého bude možno následně členy RVVI vybrat. 

39. Projekt MŠMT na podporu ukrajinských uprchlíků. Praha, 13.5.2022. Do Kanceláře ČKR 

došla zpráva s informacemi o připravovaném projektu MŠMT pro veřejné vysoké školy ČR na 

podporu ukrajinských uprchlíků. Tajemnice ČKR M. Fojtíková požádala rektory VVŠ, členy 

ČKR, o sdělení stran zájmu jejich VŠ o projekt do 17.5.2022. Zareagovalo celkem 21 rektorů 

VVŠ, z toho 19 s pozitivním stanoviskem, 1 s negativním stanoviskem a 1 s nejasným 

stanoviskem, ale s podrobným komentářem. Z pověření předsedy ČKR M. Bareše poskytla 

tajemnice ČKR 18.5.2022 všechny reakce žadateli z MŠMT. 

40. Setkání pracovní skupiny MŠMT pro pomoc Ukrajině. 16.5.2022, on-line. Setkání pracovní 

skupiny MŠMT pro pomoc Ukrajině se uskutečnilo on-line 16.5.2022. Členové této pracovní 

skupiny (za ČKR M. Bareš, MU, M. Králíčková, UK, V. Sedlařík, UTB, P. Tuleja, SU, 

J. Vybíral, UMPRUM) obdrželi 9.5.2022 pozvánku na setkání s odkazem na on-line připojení 

přes MS Teams. Předseda ČKR M. Bareš se kvůli jiným pracovním povinnostem nemohl 

setkání zúčastnit a pověřil svým zastupováním prorektora pro internacionalizaci MU 

B. Dančáka. 

41. Schůzka k okruhům novely zákona 130 a k nominacím na členy RVVI. Praha, 17.5.2022. 

Předseda ČKR M. Bareš obdržel 27.4.2022 pozvání ministryně pro vědu, výzkum a inovace 

H. Langšádlové na schůzku k novele zákona 130 a k nominacím na členy Rady pro výzkum, 

vývoj a inovace, která se uskutečnila 17.5.2022 v Praze. Kromě předsedy ČKR byli zváni 

zástupci AV ČR, AVO a RVŠ. Účast předsedy ČKR potvrdila tajemnice ČKR M. Fojtíková 

12.5.2022. 

42. Platforma pro přípravu výzev OP TAK 2021-2027 – nominace ČKR. Praha, 17.5.2022. Do 

Kanceláře ČKR došel 17.5.2022 klasickou poštou dopis náměstka ministra průmyslu a obchodu 
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pro sekci fondů EU M. Piechy s žádostí o nominaci jednoho zástupce ČKR a jeho náhradníka 

do Platformy pro přípravu výzev Operačního programu Technologie a aplikace pro 

konkurenceschopnost (OP TAK 2021-2027) do 27.5.2022. Tajemnice ČKR M. Fojtíková 

požádala z pověření předsedy ČKR M. Bareše všechny členy ČKR o jejich návrhy do 

24.5.2022. Do tohoto data zareagovalo s celkově 10 návrhy 12 členů Komory A ČKR (UK, 

ČVUT, VUT, MU, MENDELU, UPCE, TUL, JČU, SU, ZČU, UTB, VŠPJ), 13 členů Komory 

B ČKR se společným návrhem (zasláno prostřednictvím předsedkyně Komory B ČKR,  

J. Němcové), a jeden člen Komory B ČKR bez návrhu (VŠMVV). Z pověření předsedy ČKR 

požádala tajemnice ČKR 25.5.2022 zvlášť obě Komory ČKR o on-line hlasování 

prostřednictvím MS Forms o zástupcích ČKR (člen, náhradník) výběrem z došlých návrhů. 

Každý hlasující měl možnost označit nejvýše 2 kandidáty z navrhovaných 11. Nejvyšší počet 

hlasů získali tito 2 kandidáti: Z. Horák, prorektor pro tvůrčí a projektovou činnost VŠPJ,  

P. Doleček, prorektor pro strategickou spolupráci a rozvoj UK. Z pověření předsedy ČKR 

odeslala tajemnice ČKR uvedenou nominaci (zástupce ČKR Z. Horák a jeho náhradník  

P. Doleček) 27.5.2022 žadateli. 

43. Mezinárodní konference UNESCO „World Higher Education Conference“.  

Barcelona, 18.-20.5.2022, hybridní formou. Místopředseda ČKR pro vnější záležitosti J. Vybíral 

se on-line zúčastnil mezinárodní konference UNESCO „World Higher Education Conference“, 

která se konala v Barceloně ve dnech 18.-20.5.2022 hybridní formou. Pozvánku na konferenci 

obdržel předseda ČKR M. Bareš od ředitelky Odboru vysokých škol MŠMT K. Gondkové 

23.2.2022, účast místopředsedy ČKR pro vnější záležitosti potvrdila tajemnice ČKR 

M. Fojtíková 28.2.2022. 

44. 12. zasedání Předsednictva RVŠ. Praha, 19.5.2022. Předseda ČKR M. Bareš obdržel od 

předsedy RVŠ M. Pospíšila 16.5.2022 pozvánku na 12. zasedání Předsednictva RVŠ, které se 

konalo 19.5.2022 v Praze hybridní formou. Předseda ČKR, který se kvůli jiným pracovním 

povinnostem nemohl zasedání zúčastnit (stejně jako místopředsedové ČKR), omluvila týž den 

tajemnice ČKR M. Fojtíková. 

45. Žádost předsedy Asociace univerzit třetího věku ČR o podporu ČKR ve věci dotace na 

činnost. Praha, 19.5.2022. Prezident Asociace univerzit třetího věku ČR (AU3V) P. Helan 

zaslal předsedovi ČKR M. Barešovi 19.5.2022 žádost o podporu ČKR ve věci dotace MŠMT na 

činnost AU3V. Předsednictvo ČKR se věcí zabývalo na svém 180. zasedání (Praha, 23.5.2022) 

se závěrem, že se věcí bude zabývat Plénum ČKR na svém 166. zasedání 2.6.2022 v Praze na 

VŠE. 

46. EUA Task Force on Ukraine. Brusel, 19.5.2022. Generální tajemnice Evropské univerzitní 

asociace (EUA) A. Crowfoot požádala členy Rady EUA a tajemníky národních Konferencí 

rektorů, kolektivních členů EUA, o návrhy na členy expertní skupiny „EUA Task Force to 

support the reconstruction of the Ukrainian Higher Education System“. Tajemnice ČKR 

M. Fojtíková požádala z pověření předsedy ČKR M. Bareše 22.5.2022 všechny členy ČKR 

o zasílání návrhů do 6.6.2022. 

47. EUA Research Policy Working Group Meeting. Brusel, 20.5.2022, hybridní formou. 

Ředitel Oddělení pro výzkum a inovace Sekretariátu Evropské univerzitní asociace (EUA) 

S. Berghmans zaslal 3.5.2022 informace k zasedání pracovní skupiny EUA „Research Policy“, 

které proběhlo 20.5.2022 v Bruselu hybridní formou. 13.5.2022 poskytl ředitel Oddělení pro 

výzkum a inovace Sekretariátu EUA další informace a dokumenty k zasedání včetně odkazu 

k on-line připojení pro ty, kteří se nemohou zúčastnit prezenčně. Zasedání se zúčastnil 

místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností V. Snášel, který je členem této pracovní 

skupiny za ČKR. 24.5.2022 obdrželi členové pracovní skupiny od ředitele Oddělení pro výzkum 

a inovace Sekretariátu EUA prezentace a další informace z proběhlého zasedání. 
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48. Jednání Rady pro výzkum, vývoj a inovace pod vedením ministryně Langšádlové.  

Praha, 20.5.2022. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla 19.5.2022 všem členům ČKR pro 

informaci zprávu z Úřadu Vlády ČR o jednání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), které 

se konalo v Praze 20.5.2022 pod vedením ministryně pro vědu, výzkum a inovace  

H. Langšádlové. Hlavními body jednání byly: (1) Rámec nového zákona o podpoře VaVaI,  

(2) Návrh výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace 2023 

s výhledy, (3) Návrh na jmenování členů a předsedy Komise pro hodnocení výzkumných 

organizací, (4) Vědecká spolupráce s Izraelem, (5) Výzva k podávání návrhů na 9 členů 

výzkumné rady Technologické agentury ČR. 24.5.2022 poskytla tajemnice ČKR všem členům 

ČKR tiskovou zprávu z jednání. 

49. Strategický záměr 2023 a Centrální rozvojový program 2023. Praha, 22.5.2021. Předseda 

ČKR M. Bareš obdržel od náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké 

školství, vědu a výzkum R. Wildové k připomínkám ČKR dokumenty (1) Plán realizace 

Strategického záměru pro oblast vysokých škol pro rok 2023 a (2) Vyhlášení Centralizovaného 

rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2023. Z pověření předsedy ČKR 

požádala tajemnice ČKR M. Fojtíková 22.5.2021 všechny členy ČKR o zaslání připomínek 

k uvedeným materiálům nejpozději 27.5.2022 ve 12:00. Všechny připomínky, které zaslalo 

v případě ad (1) 6 členů ČKR (UK, VŠB-TUO, UPCE, UHK, UTB, VŠFS) a v případě ad (2) 

11 členů ČKR (UK, VŠB-TUO, MU, JAMU, UPCE, UHK, JU, OU, UJEP, ZČU, UTB), 

poskytla tajemnice ČKR 30.5.2022 předsedovi ČKR. Z pověření předsedy ČKR zaslala 

tajemnice ČKR týž den připomínky členů ČKR žadatelce. 31.5.2022 zaslala tajemnice ČKR 

náměstkyni R. Wildové konečnou verzi připomínek doplněnou v případě materiálu ad (2) 

o opožděnou připomínku UP. 

50. 180. zasedání Předsednictva ČKR. Praha, 23.5.2022. Zasedání se konalo v Praze péčí Vysoké 

školy zdravotnické, o.p.s., s tímto programem: (1) Informace předsedy a místopředsedů ČKR. 

(2) K aktuálním opatřením vysokých škol ČR na pomoc Ukrajině. (3) Příprava 166. zasedání 

Pléna ČKR (Praha, 2.6.2022). (4) Příprava Společného zasedání Slovenské rektorské konference 

a ČKR (Praha, 2.-3.6.2022). (5) Žádosti o členství v ČKR. (6) Různé. 

51. Vypořádání zásadních připomínek k novele zákona o pedagogických pracovnících.  

Praha, 24.5.2022. Tajemnice ČKR M. Fojtíková informovala 3.5.2022 Předsednictvo ČKR  

o pozvánce MŠMT pro zástupce připomínkových míst k vypořádání zásadních připomínek 

k novele zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, 

které se konalo v Praze 24.5.2022. Případnou účast zástupce ČKR bylo nutné potvrdit do 

20.5.2022. Vypořádání se za ČKR zúčastnila prorektorka pro studijní záležitosti UK 

M. Martínková. 16.5.2022 došly do Kanceláře ČKR podklady k jednání včetně vypořádání 

připomínek, které tajemnice ČKR obratem poskytla zástupkyni ČKR na jednání a Předsednictvu 

ČKR. 27.5.2022 zaslala tajemnice ČKR z pověření předsedy ČKR M. Bareše na MŠMT 

stanovisko ČKR k nevypořádaným zásadním připomínkám ČKR (připomínková místa, resp. 

účastníci proběhlého jednání byli ze strany MŠMT 25.5.2022 vyzváni, aby tak v uvedeném 

termínu učinili). 

52. Program občanská společnost. Praha, 25.5.2022. Dne 25.5.2022 byl ČKR z Úřadu Vlády ČR 

pro informaci zaslán program s názvem „Program občanská společnost“ schválený Vládou ČR 

pro osoby v ohrožení z důvodu politické perzekuce v zemi původu – Rusku či Bělorusku – za 

účelem poskytnutí možnosti jejich pobytu na území ČR, v souladu se zákonem č. 326/1999 Sb., 

o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o pobytu cizinců“) 

a ostatními právními normami. 

53. Oborová portfolia – dopis předsedy ČKR náměstku ministryně pro vědu, výzkum a 

inovace. Brno, 25.5.2022. Předseda ČKR M. Bareš zaslal 25.5.2022 náměstku ministryně pro 



10 

 

vědu, výzkum a inovace, předsedovi Komise pro hodnocení výzkumných organizací a 

ukončených programů Š. Jurajdovi dopis s žádostí o prodloužení termínu pro sdělení oborových 

portfolií jednotlivých vysokých škol, jejichž rektoři jsou členy ČKR (o něž náměstek Š. Jurajda 

žádal v termínu do 1.6.2022), a o jasné sdělení cíle, k němuž má poskytnutí oborových portfolií 

sloužit. 30.5.2022 informovala tajemnice ČKR z pověření předsedy ČKR všechny členy ČKR, 

že k posunu termínu určitě dojde (o konkrétním termínu bude ještě předseda ČKR s náměstkem 

Š. Jurajdou jednat). 

54. Výzva k podávání návrhů na 9 členů Výzkumné rady TA ČR. Praha, 26.5.2022. Tajemnice 

ČKR M. Fojtíková upozornila 26.5.2022 všechny členy ČKR na výzvu Rady pro výzkum, vývoj 

a inovace (RVVI) k podávání návrhů kandidátů na 9 členek/členů Výzkumné rady 

Technologické agentury ČR. ČKR jako instituce k podání návrhu v dané době vyzvána nebyla. 

Návrhy musejí být doručeny nejpozději 31.7.2022 v listinné podobě nebo datovou schránkou na 

adresu RVVI. 

55. Student Survey on Academic Freedom. Brusel, 27.5.2022. Z pověření předsedy ČKR 

M. Bareše, na základě zprávy, kterou předseda ČKR obdržel z Evropské studentské unie, 

požádala tajemnice ČKR M. Fojtíková 27.5.2022 všechny členy ČKR o rozšíření on-line 

dotazníku týkajícího se akademických svobod mezi studenty jejich vysokých škol. 

56. Návrhová komise pro Usnesení 166. zasedání Pléna ČKR. Brno, 30.5.2022. Předsednictvo 

ČKR do Návrhové komise pro Usnesení 166. zasedání Pléna ČKR navrhlo tyto kandidáty:  

P. Dvořák (VŠE), V. Krajčík (VŠO), Z. Kročová (UO), V. Sedlařík (UTB), V. Snášel 

(VŠB-TUO), P. Tuleja (SU), J. Vybíral (UMPRUM), kteří s návrhem souhlasili. 

57. Návrh nových hodnotitelů Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství. Praha, 

31.5.2022. Předseda ČKR M. Bareš obdržel od předsedy Národního akreditačního úřadu pro 

vysoké školství (NAÚ) I. Barančíka návrh nových hodnotitelů NAÚ, schválených na 

květnovém zasedání Rady NAÚ, s žádostí o připomínky ČKR. Tajemnice ČKR M. Fojtíková 

poskytla seznam z pověření předsedy ČKR týž den všem členům ČKR, kteří mohli zasílat své 

připomínky do 8.6.2022. 

58. Cena Františka Běhounka. Praha, 31.5.2022. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla 

31.5.2022 z pověření předsedy ČKR M. Bareše všem členům ČKR dopis náměstkyně ministra 

školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství, vědu a výzkum R. Wildové s žádostí 

o nominaci na držitele Ceny Františka Běhounka. Členové ČKR mohli své návrhy zasílat 

MŠMT do 31.8.2022. 

59. Metodické materiály Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství. Praha, 

31.5.2022. Předseda ČKR M. Bareš obdržel od předsedy Národního akreditačního úřadu pro 

vysoké školství (NAÚ) I. Barančíka návrh revize některých metodických materiálů NAÚ 

s žádostí o připomínky ČKR. 

60. Delegace MŠMT a Senátu PČR do Kanady a USA – ZRUŠENA. 31.5.-4.6.2022. Tajemnice 

ČKR M. Fojtíková obdržela 29.4.2022 informaci, že zahraniční cesta 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 byla plánována na 31.5.-4.6.2022 (ČKR 

měla být v delegaci zastoupena rektorem TUL M. Brzezinou), se kvůli změně v pracovním 

programu ministra školství, mládeže a tělovýchovy ruší. Tajemnice ČKR obratem informovala 

Předsednictvo ČKR. 

61. Zasedání Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol.  

Praha, 1.6.2022. Náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství, 

vědu a výzkum R. Wildová požádala 6.5.2022 členy Reprezentativní komise pro rozpis 

rozpočtu veřejných vysokých škol o sdělení (do 22.5.2022) předběžných námětů k uvažovaným 
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tématům na jednání komise, které se uskutečnilo v Praze 1.6.2022. Pozvánku na toto zasedání 

obdrželi členové komise 19.5.2022. Z pověření místopředsedy ČKR pro záležitosti ekonomické 

a sociální P. Tuleji zaslala tajemnice ČKR M. Fojtíková 24.5.2022 na MŠMT reakci ČKR na 

náměty k jednání komise. 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. 

62. 10. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR.  

Praha, 1.6.2022. 10. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR 

se uskutečnila 1.6.2022 v Praze v PS PČR. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla pozvánku 

19.5.2022 k eventuálnímu využití Předsednictvu ČKR. Na programu byly tyto hlavní body: 

(1) Zpráva o činnosti kontrolní rady Grantové agentury České republiky za období říjen 2021 – 

březen 2022, (2) Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů. 

63. Konference Eurydice na téma rovnosti a inkluze ve vysokoškolském vzdělávání.  

2.6.2022, on-line. Tajemnice ČKR M. Fojtíková obdržela 18.5.2022 zprávu J. Tesaře, 

vedoucího oddělení internacionalizace studia v ČR Domu zahraniční spolupráce, s žádostí  

o poskytnutí pozvánky na konferenci Eurydice, která proběhla on-line 2.6.2022 a představila 

nedávno vydanou studii věnovanou rovnosti a inkluzi ve vysokoškolském vzdělávání „Towards 

equity and inclusion in higher education in Europe“, reprezentantům vysokých škol ČR. 

Tajemnice ČKR pozvánku obratem poskytla k využití všem členům ČKR, kteří konferenci, 

vzhledem ke kolizi termínu se 166. zasedáním Pléna ČKR, mohou sledovat ze záznamu. 

64. 181. zasedání Předsednictva ČKR. Praha, 2.6.2022. Zasedání se konalo v Praze péčí Vysoké 

školy ekonomické v Praze s tímto programem: (1) Informace předsedy a místopředsedů ČKR. 

(2) Příprava 166. zasedání Pléna ČKR (Praha, 2.6.2022). (3) Příprava Společného zasedání 

Slovenské rektorské konference a ČKR (Praha, 2.-3.6.2022). (4) Žádosti o členství v ČKR. 

(5) Různé. 

65. Zasedání Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR. Praha, 2.6.2022. 

Zasedání se konalo v Praze péčí Vysoké školy ekonomické 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) Závěry ze 

zasedání Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol – úvod 

do diskuse k výhledům financování veřejných vysokých škol. (4) Příprava na diskusi 

s předsedou Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství. (5) Příprava na diskusi 

s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, s jeho náměstkyní a s ředitelkou Odboru koncepce 

a vedení operačních programů MŠMT. (6) Příprava na diskusi s náměstkem ministra 

zahraničních věcí. (7) Různé. 

66. Zasedání Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR. Praha, 2.6.2022. Zasedání se 

konalo v Praze péčí Vysoké školy ekonomické v Praze s tímto programem: (1) Informace 

předsedkyně a místopředsedů Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR. (2) Příprava na 

166. zasedání Pléna ČKR (Praha, 2.6.2022). (3) Různé. 

67. 166. zasedání Pléna ČKR. Praha, 2.6.2022. Zasedání se konalo v Praze péčí Vysoké školy 

ekonomické v Praze s tímto programem: (1) Paralelní zasedání Komor ČKR. (2) Informace 

o Vysoké škole ekonomické v Praze. (3) Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR; 

zprávy předsedů Komor ČKR. (4) Diskuse s předsedou Národního akreditačního úřadu pro 

vysoké školství o opatřeních, která usnadní vysokým školám ČR pomoc ukrajinským studentům 

a Ukrajině. (5) Aktuální problematika vysokého školství ČR – diskuse s ministrem školství, 

mládeže a tělovýchovy, s jeho náměstkyní pro vysoké školství, vědu a výzkum, a s ředitelkou 
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Odboru koncepce a vedení operačních programů MŠMT. (6) Podmínky možnosti studia 

zahraničních studentů na vysokých školách ČR – diskuse s náměstkem ministra zahraničních 

věcí pro řízení sekce právní a konzulární. (7) Různé. (8) Usnesení 166. zasedání Pléna ČKR. 

(9) Tisková konference. 

 

Plánované akce: 

 

68. Společné zasedání Slovenské rektorské konference a ČKR. Praha, 2.-3.6.2022. Společné 

zasedání se koná v Praze péčí Vysoké školy ekonomické v Praze s tímto programem: 

(1) Vstupní slovo předsedy ČKR a prezidenta SRK. (2) Společenské setkání spojené s večeří. 

(3) Vzdělávání a řízení vysokých škol podle zákona o vysokých školách v SR a v ČR. 

(4) Výzkum a vývoj v SR a v ČR. (5) Akreditace v SR a v ČR – diskuse s předsedou Slovenské 

akreditační agentury pro vysoké školství a s předsedou Národního akreditačního úřadu pro 

vysoké školství ČR. (6) Rozpočet vysokých škol SR a ČR. (7) Budoucí spolupráce SRK a ČKR. 

(8) Diskuse. Závěry. (9) Tisková konference. 

69. Zasedání Divácké rady ČT. Praha, 6.6.2022. Předseda ČKR M. Bareš obdržel 1.6.2022 

pozvánku generálního ředitele ČT P. Dvořáka na zasedání Divácké rady ČT, které se bude konat 

6.6.2022 od 15:00 v Praze na Kavčích horách.  

70. 2. schůze Podvýboru pro vědu a vysoké školy VVVKMT PS PČR. Praha, 7.6.2022. 

2. schůze Podvýboru pro vědu a vysoké školy Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a 

tělovýchovu PS PČR se uskuteční 7.6.2022 v Praze v PS PČR. Na programu je mj. reforma 

doktorského studia a informace zástupců MŠMT o stavu příprav a parametrech připravované 

novely zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Schůze se mohou zúčastnit maximálně  

3 zástupci ČKR. Tajemnice ČKR M. Fojtíková potvrdila 9.5.2022 účast těchto zástupců ČKR: 

V. Snášel, rektor VŠB-TUO, místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností; M. Mannová, 

rektorka AMBIS; L. Bláha, proděkan pro doktorské studium PřF MU. 

71. Recepce ministra zahraničních věcí ČR. Praha, 7.6.2022. Předseda ČKR M. Bareš obdržel 

23.5.2022 pozvání ministra zahraničních věcí ČR J. Lipavského na recepci při příležitosti 

tradičního setkání ekonomických diplomatů, která se uskuteční 7.6.2022 v zahradě Černínského 

paláce v Praze. 

72. Kulatý stůl k vyhodnocení plnění Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021-2030.  

Praha, 7.6.2022. Do Kanceláře ČKR došla 31.5.2022 z Úřadu Vlády ČR pozvánka na kulatý 

stůl k vyhodnocení plnění Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021-2030, kapitoly Poznání, 

části zabývající se vědou, výzkumem a inovacemi, který proběhne 7.6.2022 v Praze. Tajemnice 

ČKR M. Fojtíková poskytla pozvánku obratem k eventuálnímu využití Předsednictvu ČKR. 

73. Výroční zasedání u příležitosti 25. výročí založení Polské konference rektorů.  

Varšava, 9.-10.6.2022. Předseda Polské konference rektorů (KRASP) A. Mężyk zaslal 

předsedovi ČKR M. Barešovi 22.4.2022 pozvánku na výroční setkání u příležitosti 25. výročí 

založení KRASP, které se uskuteční ve dnech 9.-10.6.2022 ve Varšavě. Kvůli neodkladným 

pracovním povinnostem se musel předseda ČKR z účasti na výročním zasedání omluvit. První 

den akce (9.6.2022) se za ČKR zúčastní místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností  

V. Snášel, jehož účast potvrdila tajemnice ČKR M. Fojtíková 26.4.2022. 

74. Národní průmyslový summit 2022. Praha, 10.6.2022. Z Národního centra Průmyslu 4.0 

Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky došla 12.5.2022 do Kanceláře ČKR 

pozvánka na Národní průmyslový summit 2022, který se bude konat 10.6.2022 v Praze 
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v Betlémské kapli. Tajemnice ČKR M. Fojtíková obratem poskytla pozvánku všem členům 

ČKR k jejich vlastnímu využití. 

75. Mezinárodní konference „Plány genderové rovnosti: cesta ke změně“. Praha, 14.6.2022, 

hybridní formou. Předseda ČKR M. Bareš obdržel 6.5.2022 pozvánku z Národního kontaktního 

centra – gender a věda Sociologického ústavu Akademie věd ČR na mezinárodní konferenci 

„Plány genderové rovnosti: cesta ke změně“, která se bude konat 14.6.2022 hybridní formou 

(v Praze na Akademii věd ČR i on-line). Cílem konference má být diskuse o výzvách, které 

přináší implementace plánů genderové rovnosti, a o zkušenostech s jejich překonáváním. 

Z pověření předsedy ČKR poskytla tajemnice ČKR M. Fojtíková pozvánku všem členům ČKR 

k jejich vlastnímu využití. 

76. Diskusní fórum Vzdělání bez hranic. Praha, 15.6.2022. Předseda ČKR M. Bareš obdržel 

31.5.2022 pozvánku na diskusní fórum „Vzdělání bez hranic“, které v rámci platformy Educon 

Prague pořádá CETA (Centrum ekonomických a tržních analýz) za přispění partnerů Nadace 

Friedricha Naumanna a Anglo-americké vysoké školy, z.ú., a jehož součástí budou dvě 

panelové diskuse týkající se tematiky vízové problematiky a nostrifikací. Předseda ČKR, který 

je v danou dobu již vázán jinými pracovními povinnostmi, se z účasti na akci omluvil. 

77. Universities for Enlightenment Virtual Round Table. 22.6.2022. Místopředseda ČKR pro 

vnější záležitosti J. Vybíral obdržel 12.5.2022 pozvánku na virtuální kulatý stůl iniciativy 

Universities for Enlightenment (U4E), v níž ČKR zastupuje. Akce se uskuteční 22.6.2022. 

Účast místopředsedy ČKR pro vnější záležitosti byla 17.5.2022 potvrzena tajemnicí ČKR 

M. Fojtíkovou. 

78. Konference Výzkum, vývoj a inovace pro řešení klimatické změny v ČR. Praha, 23.6.2022. 

Pozvánka na Konferenci Výzkum, vývoj a inovace pro řešení klimatické změny v ČR, která se 

uskuteční 23.6.2022 v Praze, byla zaslána 25.5.2022 Úřadem Vlády ČR všem rektorkám a 

rektorům, členům ČKR, kteří se konference mohou zúčastnit podle vlastního uvážení. 

79. Campus of European Universities. Versailles, 30.6.2022. Do Kanceláře ČKR došla 17.5.2022 

předběžná pozvánka na akci „Campus of European Universities“, která proběhne 30.6.2022 ve 

Versailles v rámci francouzského předsednictví Radě EU. Předseda ČKR M. Bareš se akce 

nebude moci kvůli jiným pracovním povinnostem zúčastnit. 

80. Conference on Synergies in the Research and Innovation Funding in Europe.  

Praha, 7.-8.7.2022. Pod organizační záštitou MŠMT a Domu zahraniční spolupráce se ve dnech 

7.-8.7.2022 v Praze v rámci programu předsednictví ČR v Radě EU uskuteční „Conference on 

Synergies in the Research and Innovation Funding in Europe“. Všichni členové ČKR obdrželi 

pozvánku prostřednictvím tajemnice ČKR M. Fojtíkové 2.5.2022 a mohou se zúčastnit dle 

vlastního uvážení. 

81. Mezinárodní konference CZEDUCON. Praha, 21.-22.11.2022. Předseda ČKR M. Bareš 

obdržel od ředitelky Odboru vysokých škol MŠMT K. Gondkové žádost o zapojení se ČKR a 

jejích členů do přípravy (včetně aktivního zapojení se do programu) mezinárodní konference 

CZEDUCON (International Conference on Strategy and Policy in Higher Education) v rámci 

předsednictví ČR v Radě EU, která se bude konat v Praze ve dnech 21.-22.11.2022. Z pověření 

předsedy ČKR poskytla tajemnice ČKR M. Fojtíková zprávu ředitelky Odboru vysokých škol 

MŠMT 25.4.2022 všem členům ČKR k jejich vlastnímu využití (v případě zájmu se mohou 

obracet na elektronickou adresu jakub.tesar@dzs.cz). 
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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 2. června 2022 

 

Zpracovala: M. Fojtíková, tajemnice ČKR, za pomoci asistentek Kanceláře ČKR 

Schválil: M. Bareš, předseda ČKR 


