167. ZASEDÁNÍ PLÉNA ČESKÉ KONFERENCE REKTORŮ
Praha, 6.-7.10.2022
________________________________________________________________________________________

Zpráva předsedy České konference rektorů
01. 166. zasedání Pléna ČKR. Praha, 2.6.2022. Hostitelská vysoká škola Vysoká škola
ekonomická v Praze; rektor-hostitel P. Dvořák.
02. Společné zasedání Slovenské rektorské konference a ČKR. Praha, 2.-3.6.2022. Společné
zasedání se konalo 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.
03. Zasedání Divácké rady ČT a nová zástupkyně ČKR. Praha, 6.6.2022. Tajemnice ČKR
M. Fojtíková potvrdila 6.6.2022 účast nové zástupkyně ČKR v Divácké radě České televize,
I. Radok Žádné, rektorky AMU, na zasedání rady, které se konalo týž den v Praze. Nominace
byla ze strany ČT obratem akceptována.
04. Metodické materiály Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství – připomínky
ČKR. Praha, 6.6.2022. Předseda Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství (NAÚ)
I. Barančík zaslal 31.5.2022 předsedovi ČKR M. Barešovi žádost o připomínky ČKR
k metodickým materiálům NAÚ, které byly podrobeny revizi. Z pověření předsedy ČKR
poskytla tajemnice ČKR M. Fojtíková 6.6.2022 materiály všem členům ČKR, jejichž reakce
byla očekávána do 20.6.2022. Zareagovalo celkem 22 členů ČKR a Komora rektorů
soukromých vysokých škol ČKR (Komora B ČKR) jako celek, z toho 3 reagující bez
připomínek (MENDELU, AMU, JU) a 20 s konkrétními připomínkami k některému/některým
z materiálů (UK, UP, VŠB-TUO, VETUNI, MU, JAMU, VŠCHT, ČZU, TUL, VŠE, UHK, OU,
SU, ZČU, UTB, VŠPJ, PA ČR, UO, Komora B ČKR, MUP). 21.6.2022 zaslala tajemnice ČKR
všechny připomínky předsedovi ČKR, který požádal o jejich posouzení místopředsedu ČKR
V. Sedlaříka a na tomto základě rozhodl, aby byly předsedovi NAÚ zaslány všechny
připomínky v nezměněné podobě jako připomínky členů ČKR, včetně zachování jejich
autorství. Tajemnice ČKR tak z pověření předsedy ČKR učinila 23.6.2022. Vypořádání
připomínek ČKR bylo z NAÚ zasláno 21.7.2022 a z pověření předsedy ČKR poskytnuto všem
členům ČKR.
05. EUA Task Force on Ukraine. Brno, 7.6.2022. Na výzvu k zasílání návrhů na člena expertní
skupiny Evropské univerzitní asociace (EUA) „Task Force to support the reconstruction of the
Ukrainian Higher Education System“ zareagovali 3 členové ČKR (UK, ČVUT, VUT).
Tajemnice ČKR M. Fojtíková informovala 7.6.2022 Předsednictvo ČKR. Na základě
rozhodnutí Předsednictva ČKR zaslala tajemnice ČKR z pověření předsedy ČKR žadatelce
z EUA 9.6.2022 tuto nominaci ČKR: M. Králíčková, rektorka UK. 22.6.2022 obdrželi členové
Rady EUA a tajemníci národních Konferencí rektorů, jež jsou řádnými kolektivními členy
EUA, informaci o složení sedmičlenné pracovní skupiny, jejíž členkou bude z rozhodnutí
Výkonného výboru EUA (EUA Board) i kandidátka ČKR M. Králíčková. Navrhovat mohlo
49 národních Konferencí rektorů, takže to lze považovat za velký úspěch ČKR.
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06. 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 uskutečnila 7.6.2022 v Praze v PS PČR. Na programu byla mj. reforma
doktorského studia a informace zástupců MŠMT o stavu příprav a parametrech připravované
novely zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla
8.6.2022 všem členům ČKR zápis a doplněk k němu, které pořídili L. Bláha, proděkan pro
doktorské studium PřF MU, a M. Mannová, rektorka AMBIS, kteří se schůze zúčastnili jako
zástupci ČKR spolu s V. Snášelem, rektorem VŠB-TUO, místopředsedou ČKR pro oblast
tvůrčích činností.
07. Kulatý stůl k transferu znalostí a technologií. Praha, 8.6.2022. Tajemnice ČKR M. Fojtíková
poskytla 8.6.2022 z pověření předsedy ČKR M. Bareše všem členům ČKR k jejich vlastnímu
využití pozvánku na Kulatý stůl k transferu znalostí a technologií, pořádaný ministryní pro
vědu, výzkum a inovace a předsedkyní Rady pro výzkum, vývoj a inovace H. Langšádlovou ve
spolupráci s Akademií věd ČR, který se uskutečnil 9.6.2022 v Lichtenštejnském paláci v Praze.
Hlavní body programu: (1) Budování kapacit, (2) Financování transferu, (3) Maximalizace
potenciálu inovačního ekosystému pro transfer znalostí a technologií. Livestream z akce bylo
možné sledovat na Facebooku RVVI @vedavyzkum a Youtube kanálu Akademie věd ČR.
08. Lex Ukrajina II. Praha, 8.6.2022. Rektorka UK M. Králíčková, zástupkyně ČKR v pracovním
týmu Školství při Strategické skupině ke koordinaci řešení uprchlické vlny, poskytla předsedovi
ČKR M. Barešovi verzi Lex Ukrajina II, která byla dána prostřednictvím MŠMT k projednání
Vládě ČR. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla materiál z pověření předsedy ČKR všem
členům ČKR.
09. Návrh nových hodnotitelů Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství.
Brno, 9.6.2022. 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. Do tohoto data zareagovalo 11 členů ČKR, z toho 10 bez připomínek
(UP, AVU, VUT, UMPRUM, JAMU, TUL, ZČU, MUP, VŠLG, VŠZ) a jedna s připomínkami
(VŠMVVP). Z pověření předsedy ČKR odeslala tajemnice ČKR 10.6.2022 stanovisko ČKR –
bez připomínek k návrhu – žadateli.
10. Dotazník EUA „Updated information on support to Ukraine“. Brusel, 9.6.2022. Dotazník
týkající se podpory ukrajinskému vysokému školství, který došel tajemníkům národních
Konferencí rektorů 9.6.2022 z Evropské univerzitní asociace (EUA), za ČKR on-line vyplnil
předseda ČKR M. Bareš.
11. Nominace kandidátů na člena Výkonného výboru EUA (EUA Board). Brno, 10.6.2022.
Z pověření předsedy ČKR M. Bareše vyzvala tajemnice ČKR M. Fojtíková členy Komory
rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR (Komora A ČKR) k předkládání návrhů na
člena Výkonného výboru Evropské univerzitní asociace (EUA Board) na funkční období
2023-2027, o něž požádala všechny členy Rady EUA generální tajemnice EUA A. Crowfoot.
Členové Komory A ČKR mohli reagovat do 25.8.2022. V uvedeném termínu nedošel do
Kanceláře ČKR žádný návrh, ČKR tedy pro tyto volby EUA žádný návrh nepodala.
12. Oborová portfolia – odpověď náměstka ministryně pro vědu, výzkum a inovace na dopis
předsedy ČKR. Praha, 13.6.2022. Předseda ČKR M. Bareš obdržel 13.6.2022 datovou poštou
odpověď náměstka ministryně pro vědu, výzkum a inovace, předsedy Komise pro hodnocení
výzkumných organizací a ukončených programů (KHV) Š. Jurajdy na dopis s žádostí
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o prodloužení termínu pro sdělení oborových portfolií jednotlivých vysokých škol, jejichž
rektoři jsou členy ČKR (původní termín byl do 1.6.2022), a o jasné sdělení cíle, k němuž má
poskytnutí oborových portfolií sloužit. Náměstek Š. Jurajda ve svém dopise sdělil, že KHV
doporučila prodloužení termínu do 31.7.2022. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla dopis
z pověření předsedy ČKR obratem pro informaci všem členům ČKR.
13. Novela zákona o VŠ a standardy pro akreditace ve vysokém školství – připomínky ČKR.
Praha, 13.6.2022. Náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství
vědu a výzkum R. Wildová zaslala 13.6.2022 předsedovi ČKR M. Barešovi žádost
o připomínky ČKR k návrhu novely zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a
doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách) a k nařízení vlády č. 274/2016 Sb.,
o standardech pro akreditace ve vysokém školství. Z pověření předsedy ČKR poskytla
tajemnice ČKR M. Fojtíková obratem materiály všem členům ČKR, kteří mohli své připomínky
zasílat do 25.8.2022 (prodloužení původního termínu pro zaslání připomínek o měsíc vyjednal
s náměstkyní Wildovou předseda ČKR). Své připomínky zaslalo celkem 23 členů ČKR (UK,
UP, ČVUT, VŠB-TUO, VUT, VETUNI, MU, MENDELU, AMU, JAMU, VŠCHT, TUL, VŠE,
UHK, JU, SU, ZČU, UTB, UO, ŠAVŠ, VŠLG, MVŠO, UNICORN) a Komora B ČKR jako
celek prostřednictvím své předsedkyně J. Němcové. Z pověření předsedy ČKR poskytla
asistentka Kanceláře ČKR E. Kalandříková 26.8.2022 všechny došlé připomínky Předsednictvu
ČKR. Předseda ČKR požádal garantku Pracovní skupiny ČKR pro legislativu J. Němcovou
o svolání pracovní skupiny k projednání připomínek. Jednání proběhlo on-line dne 29.8.2022.
Po konsolidaci připomínek (odstranění duplicit) na základě návrhu pracovní skupiny a po
připomínkování ze strany členů ČKR odeslala tajemnice ČKR 2.9.2022 připomínky členů ČKR
náměstkyni Wildové.
14. Seznamu hodnotitelů NAÚ – žádost předsedy NAÚ o doplňování seznamu.
Praha, 13.6.2022. Předseda NAÚ I. Barančík zaslal 10.6.2022 předsedovi ČKR M. Barešovi
žádost o součinnost členů ČKR v doplňování seznamu hodnotitelů NAÚ. Z pověření předsedy
ČKR poskytla tajemnice ČKR M. Fojtíková 13.6.2022 žádost a informace všem členům ČKR,
kteří své návrhy mohli zasílat přímo kontaktní osobě na e-mail deveraf@msmt.cz do 30.9.2022.
15. 13. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR.
Praha, 14.6.2022. 13. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR
se uskutečnila 14.6.2022 v Praze v PS PČR. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla pozvánku
9.6.2022 k eventuálnímu využití Předsednictvu ČKR. Na programu byl jediný bod: Vládní
návrh zákona, kterým se mění zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti
s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění
zákona č. .../2022 Sb. (sněmovní tisk 244).
16. Výzvy programu OP JAK. Praha, 14.6.2022. Člen Plánovací komise programu OP JAK za
ČKR D. Póč poskytl 14.6.2022 všem členům ČKR informace a materiály k prvním výzvám
programu OP JAK. Informoval také, že jednání tzv. plánovacích komisí operačního programu
bylo naplánováno na polovinu června 2022.
17. Program na podporu aplikovaného výzkumu ZEMĚ II – k připomínkám rektorů
MENDELU a ČZU. Praha, 14.6.2022. Náměstek ministra zemědělství pro ekologické
zemědělství, komodity, výzkum a vzdělávání P. Jílek zaslal 14.6.2022 předsedovi ČKR
M. Barešovi žádost o připomínky k programu na podporu aplikovaného výzkumu Ministerstva
zemědělství na období 2024-2032, ZEMĚ II. Z pověření předsedy ČKR požádala tajemnice
ČKR M. Fojtíková o reakci do 21.6.2022 tyto dva členy ČKR: rektora MENDELU J. Mareše;
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rektora ČZU P. Skleničku. Oba dotázaní reagovali bez připomínek a toto stanovisko odeslala
tajemnice ČKR z pověření předsedy ČKR 21.6.2022 žadateli.
18. 24. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Výzkum, vývoj a inovace –
zápis. Praha, 15.6.2022. 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. Finální zápis z 24. zasedání MV OP VVV obdrželi členové výboru 15.6.2022.
19. Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství – nominace 2 členů.
Praha, 16.6.2022. Předseda ČKR M. Bareš obdržel 16.6.2022 datovou poštou dopis ministra
školství, mládeže a tělovýchovy P. Gazdíka s žádostí o nominaci 2 členů Rady Národního
akreditačního úřadu pro vysoké školství (NAÚ) po členech, kteří se k 31.5.2022 vzdali funkce,
do konce funkčního období odstupujících členů: (1) V. Beneš (ve funkci do 31.8.2024),
(2) T. Knoz (ve funkci do 31.8.2026). Z pověření předsedy ČKR požádala tajemnice ČKR
M. Fojtíková obratem všechny členy ČKR o zasílání návrhů na nominaci ČKR do 29.6.2022.
Do Kanceláře ČKR došlo celkem 6 návrhů od 6 členů ČKR (UK, UP, VUT, MU, PA ČR,
VŠPP). 30.6.2022 požádala tajemnice ČKR z pověření předsedy ČKR zvlášť obě Komory ČKR
o tajné on-line hlasování výběrem nejvýše 1 ze 3 navržených kandidátů v obou oblastech.
Kandidáti, kteří získali nejvíce hlasů – ad (1) R. von Unge, ředitel Ústavu teoretické fyziky a
astrofyziky PřF MU, ad (2) J. Lach, profesor Katedry politologie a evropských studií FF UP –
byli 7.7.2022 nominováni za ČKR dopisem novému ministru školství, mládeže a tělovýchovy
V. Balašovi.
20. Slavnostní akt jmenování a předání dekretů profesorkám a profesorům pro určitý obor.
Praha, 17.6.2022. Náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství
vědu a výzkum R. Wildová zaslala 8.6.2022 předsedovi ČKR pozvánku na Slavnostní akt při
příležitosti jmenování a předání dekretů profesorkám a profesorům pro určitý obor, který se
konal 17.6.2022 v Praze v Karolinu.
21. Podpora Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) pro ukrajinské
studenty – otázky EUA. Brusel, 17.6.2022. Ředitel sekce pro politiku vysokého školství
Evropské univerzitní asociace (EUA) M. Gaebel požádal Konference rektorů Polska, Slovenska,
Česka a Rumunska, řádných kolektivních členů EUA, o odpovědi na sedm otázek týkajících se
pomoci ukrajinským studentům s cílem získat nějaké finanční prostředky pro vysoké školy
těchto zemí. Z pověření předsedy ČKR M. Bareše požádala tajemnice ČKR M. Fojtíková
17.6.2022 všechny členy ČKR o reakce do 22.6.2022. Své reakce do tohoto data zaslalo 19
rektorů VVŠ (UK, UP, ČVUT, VŠB-TUO, VETUNI, MU, MENDELU, UMPRUM, UPCE,
ČZU, TUL, VŠE, UHK, JČU, OU, SU, UJEP, ZČU, UTB) a 5 rektorů SVŠ (VŠHE, ŠAVŠ,
FAMO, VŠZ, MVŠO). Z pověření předsedy ČKR zaslala tajemnice ČKR 23.6.2022 tyto reakce
žadateli. 8.7.2022 svou reakci doplnilo ještě VUT a kompletní seznam byl znovu odeslán EUA.
22. Žádost o členství v ČKR budoucího rektora Vysoké školy obchodní v Praze, o.p.s.
Praha, 17.6.2022. A. Ključnikov, který byl jmenován novým rektorem Vysoké školy obchodní
v Praze, o.p.s. (VŠO), s účinností od 1.9.2022, zaslal Předsednictvu ČKR 17.6.2022 žádost
o členství v ČKR. Předseda ČKR M. Bareš zaslal A. Ključnikovovi, t .č. rektoru Vysoké školy
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podnikání a práva, a.s., 29.6.2022 dopis se sdělením, že se z rozhodnutí Předsednictva ČKR
stává s účinností od 1.9.2022 členem ČKR jako rektor VŠO.
23. Žádost o členství v ČKR budoucího rektora Panevropské univerzity, a. s. Praha, 17.6.2022.
V. Krajčík, který byl jmenován rektorem Panevropské univerzity, a. s. (do 31.8.2022 Vysoké
školy podnikání a práva, a.s.), s účinností od 1.9.2022, zaslal Předsednictvu ČKR 17.6.2022
žádost o členství v ČKR. Předseda ČKR M. Bareš zaslal V. Krajčíkovi, t. č. rektoru Vysoké
školy obchodní v Praze, o.p.s., 29.6.2022 dopis se sdělením, že se z rozhodnutí Předsednictva
ČKR stává s účinností od 1.9.2022 členem ČKR jako rektor Panevropské univerzity.
24. Hodnoticí orgány MŠMT pro Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i., a Výzkumný
ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. – nominace. Praha, 20.6.2022.
Náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství vědu a výzkum
R. Wildová zaslala 14.6.2022 předsedovi ČKR M. Barešovi žádost o nominaci ČKR dvou členů
do hodnoticího orgánu pro Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i. (CSVŠ), a jednoho
člena do hodnoticího orgánu pro Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický,
v.v.i. (VÚGTK). Z pověření předsedy ČKR požádala tajemnice ČKR M. Fojtíková 20.6.2022
všechny členy ČKR o zaslání návrhů do 11.7.2022. 2 členové ČKR (UK, VŠE) podali
do hodnoticího orgánu pro CSVŠ celkem 2 návrhy, 2 členové ČKR (UP, OU) podali do
hodnoticího orgánu pro VÚGTK také celkem 2 návrhy. Tajemnice ČKR zaslala 12.7.2022
všechny došlé návrhy předsedovi ČKR, na vědomí všem členům ČKR. Z pověření předsedy
ČKR zaslala tajemnice ČKR 13.7.2022 žadateli nominaci ČKR do dvou hodnoticích orgánů:
(1) pro CSVŠ K. Šima, odborný asistent Ústavu hospodářských a sociálních dějin UK,
K. Vltavská, proděkanka pro studijní a pedagogickou činnost VŠE; (2) pro VÚGTK
V. Voženílek, vedoucí Katedry geoinformatiky UP, M. Hubáček, proděkan pro studijní a
pedagogickou činnost, vedoucí Katedry vojenské geografie a meteorologie UO.
25. Pracovní skupina MŠMT pro řešení problematiky institucionálního financování VŠ.
Praha, 20.6.2022. Náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství
vědu a výzkum R. Wildová zaslala 9.6.2022 předsedovi ČKR M. Barešovi žádost o nominaci tří
zástupců ČKR do nově vznikající pracovní skupiny MŠMT pro řešení problematiky
institucionálního financování VŠ. 20.6.2022 obdržel předseda ČKR informaci, že se od zřízení
této pracovní skupiny upouští, přičemž jednání na toto téma budou dále pokračovat. Tajemnice
ČKR M. Fojtíková obratem informovala Předsednictvo ČKR a Komoru A ČKR.
26. 12. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR.
Praha, 22.6.2022. 12. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR
se uskutečnila 22.6.2022 v Praze v PS PČR. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla pozvánku
9.6.2022 k eventuálnímu využití Předsednictvu ČKR. Na programu byl mj. tento bod, který byl
jako jediný relevantní pro oblast vysokého školství: Vládní návrh zákona, kterým se mění
autorský zákon.
27. Vypořádání připomínek ČKR k zákonu o pedagogických pracovnících. Praha, 22.6.2022.
Projednání připomínek ČKR k novele zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a
o změně některých zákonů, se uskutečnilo 22.6.2022 v Praze na MŠMT za přítomnosti
náměstka sekce vzdělávání a mládeže J. Mareše. Za ČKR se prezenčně zúčastnili
M. Martínková, prorektorka pro studijní záležitosti UK, V. Zouhar, studijní prorektor UP, a
M. Bulant, prorektor pro vzdělávání a kvalitu MU. On-line se zúčastnili V. Sedlařík, rektor
UTB, místopředseda ČKR pro oblast vzdělávání, P. Panoch, prorektor pro vzdělávání a kvalitu
UPCE, a P. Mentlík, děkan Fakulty pedagogické ZČU. Podkladové materiály byly
prostřednictvím tajemnice ČKR M. Fojtíkové poskytnuty všem členům ČKR 15.6.2022.
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28. 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 uskutečnila 22.6.2022.
Místopředseda ČKR pro vnější záležitosti se kvůli jiným pracovním povinnostem akce nemohl
zúčastnit a pověřil zastupováním ČKR rektorku AMU I. Radok Žádnou, jejíž účast potvrdila
tajemnice ČKR M. Fojtíková 19.6.2022. Dne 21.6.2022 byly účastníkům zaslány informace
k akci a WebEx odkaz k připojení.
29. Poslední rozloučení s emeritním rektorem VUT Petrem Vavřínem. Brno, 23.6.2022.
Dne 14.6.2022 zemřel emeritní rektor Vysokého učení technického v Brně (VUT) Petr Vavřín.
Předseda ČKR M. Bareš zaslal 16.6.2022 kondolenční dopis rektoru VUT L. Janíčkovi.
Poslední rozloučení, na němž ČKR uctila památku zemřelého smutečním věncem, se konalo
23.6.2022 v Brně.
30. 5. zasedání Sněmu Rady vysokých škol. Praha, 23.6.2022. Zasedání Sněmu RVŠ se
uskutečnilo v Praze 23.6.2022. Předseda ČKR M. Bareš obdržel pozvánku na jednání
16.6.2022. Předseda ČKR se nemohl zúčastnit kvůli časové kolizi s jiným pracovním
programem a byl prostřednictvím tajemnice ČKR M. Fojtíkové 17.6.2022 omluven bez
náhrady.
31. 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
uskutečnila 23.6.2022 v Praze, byla zaslána 25.5.2022 Úřadem Vlády ČR všem rektorkám a
rektorům, členům ČKR, kteří se konference mohli zúčastnit podle vlastního uvážení. Konečný
program konference byl členům ČKR zaslán 21.6.2022.
32. Jednání Výboru Národního plánu obnovy. Praha, 23.6.2022. Zástupce ČKR ve Výboru
Národního plánu obnovy D. Póč, MU, zaslal Kanceláři ČKR se souhlasem předsedy ČKR
M. Bareše 23.6.2022 poznámky z jednání výboru, které se uskutečnilo týž den v Praze.
Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla poznámky obratem všem členům ČKR.
33. Výzva MŠMT k předkládání žádostí o poskytnutí dotace „Kurzy českého jazyka pro
studenty a pedagogické pracovníky z Ukrajiny“. Praha, 27.6.2022. Náměstek ministra
školství, mládeže a tělovýchovy pro mezinárodní vztahy, EU a evropské strukturální a investiční
fondy V. Velčovský zaslal 27.6.2022 prostřednictvím datové schránky MU dopis předsedovi
ČKR M. Barešovi s informacemi o plánovaném vyhlášení výzvy MŠMT k předkládání žádostí
o dotace pro VVŠ pro výuku českého jazyka pro ukrajinské občany. Z pověření předsedy ČKR
poskytla tajemnice ČKR M. Fojtíková obratem informace všem členům ČKR. O zveřejnění
avizované výzvy na webových stránkách MŠMT byli všichni členové ČKR informováni dne
1.7.2022 tajemnicí ČKR na upozornění rektorky UK M. Králíčkové. 9.9.2022 požádala
tajemnice ČKR na přání ředitele Odboru mezinárodních vztahů MŠMT L. Bánovce členy
Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR o zaslání informace o počtu kurzů,
které hodlají na základě této výzvy realizovat, a o počtu jejich účastníků na MŠMT (nejpozději
15.9.2022 na elektronické adresy veronika.peterova@msmt.cz a jakub.drevjany@msmt.cz).
34. 3. den inovací ČR – Mexiko. Praha, 28.6.2022. Do Kanceláře ČKR došla 8.6.2022 pozvánka
na 3. den inovací ČR – Mexiko, který se uskutečnil v Praze dne 28.6.2022. Tajemnice ČKR
M. Fojtíková dala pozvánku obratem k dispozici všem členům ČKR, kteří se mohli zúčastnit dle
vlastního uvážení.
35. Informace předsedy ČKR Předsednictvu ČKR. Brno, 28.6.2022. Předseda ČKR M. Bareš
informoval Předsednictvo ČKR o svých aktivitách před akademickými prázdninami: (1) Jednání
na MŠMT a MF o rozpočtu pro vysoké školy pro rok 2023 a o střednědobém výhledu.
6

(2) Jednání na MŠMT o OP JAK (nejen výzva Špičkový výzkum). (3) Jednání o schůzce
s novým ministrem školství V. Balašem. (4) Připomínky k novele zákona o vysokých školách
(žádost náměstkyni ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství, vědu a
výzkum R. Wildové o odklad on-line jednání o došlých připomínkách na pozdější termín než
plánovaný srpen 2022). (5) Jednání o rozšíření Asociace výzkumných univerzit ČR (AVU)
o VUT (30.6.2022). (6) Dovolená předsedy ČKR (1.-6.7.2022).
36. Informace o činnosti Asociace výzkumných univerzit (AVU). Praha, 29.6.2022.
Předseda Asociace výzkumných univerzit (AVU) V. Petráček, rektor ČVUT, poskytl 29.6.2022
prostřednictvím tajemnice ČKR M. Fojtíkové všem členům ČKR úvahu k činnosti AVU
v souvislosti s podpisem nové charty AVU (30.6.2022) a připojením nového člena AVU, VUT.
O detailech činnosti AVU a jejích benefitech pro ČKR bude předseda AVU informovat na
167. zasedání Pléna ČKR (Praha, UK, 6.-7.10.2022). Představitelům AVU gratuloval za
Meziregionální univerzitní radu (MUR) její předseda V. Sedlařík.
37. Campus of European Universities. Versailles, 30.6.2022. Do Kanceláře ČKR došla 7.6.2022
pozvánka na akci „Campus of European Universities“, která proběhla v rámci francouzského
předsednictví Radě EU 30.6.2022 ve Versailles. Z pověření předsedy ČKR M. Bareše, který se
akce nemohl kvůli jiným pracovním povinnostem zúčastnit, poskytla tajemnice ČKR
M. Fojtíková pozvánku členům Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR
(Komora A ČKR). Za ČKR se mohli zaregistrovat 3 účastníci, v případě zájmu byla proto
členům Komory A ČKR doporučena registrace obratem.
38. Novinky ze serveru Výzkum.cz (výzva k návrhům na členy vědecké rady GA ČR).
Praha, 1.7.2022. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla 1.7.2022 všem členům ČKR informaci
ze serveru Výzkum.cz o končícím funkčním období 9 členů vědecké rady Grantové agentury
České republiky (GA ČR) ke dni 22. prosince 2022. Rada pro výzkum, vývoj a inovace
vyhlásila, v souladu s příslušnými předpisy, výzvu k podávání návrhů na členky/členy a
předsedkyni/předsedu vědecké rady GA ČR do 16.9.2022.
39. Pracovní skupina „Věda a výzkum“ Řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace –
nominace ČKR. Olomouc, 1.7.2022. Do Kanceláře ČKR došla 1.7.2022 z Magistrátu města
Olomouce žádost o nominaci jednoho zástupce ČKR, případně i jednoho náhradníka, do jedné
z 6 nově vytvořených pracovních skupin Řídicího výboru pro realizaci strategie ITI Olomoucké
aglomerace pro období 2021–2027: „Věda a výzkum“ (Pracovní skupina 3; řeší aktivity OP
JAK a OP TAK). Z pověření předsedy ČKR M. Bareše požádala tajemnice ČKR M. Fojtíková
o návrh rektora UP M. Procházku, který nominoval tyto dva zástupce: M. Malacka, prorektor
pro strategii a vnější vztahy UP, jako člen PS; H. Marešová, vedoucí Oddělení strategie a
kvality UP, jako náhradnice člena PS. Z pověření předsedy ČKR zaslala tajemnice ČKR
13.7.2022 návrhy na nominaci těchto zástupců ČKR žadateli.
40. Žádost o členství v ČKR budoucího rektora Vysoké školy polytechnické Jihlava.
Praha, 11.7.2022. Z. Horák, který byl jmenován novým rektorem Vysoké školy polytechnické
Jihlava (VŠPJ), s účinností od 24.7.2022, zaslal Předsednictvu ČKR 11.7.2022 žádost o členství
v ČKR. Předsednictvo ČKR. Předseda ČKR M. Bareš zaslal Z. Horákovi, t. č. prorektoru pro
tvůrčí a projektovou činnost Vysoké školy polytechnické Jihlava, 14.7.2022 dopis se sdělením,
že se z rozhodnutí Předsednictva ČKR stává s účinností od 24.7.2022 členem ČKR.
41. Prohlášení ČKR k útoku Ruska na univerzity v ukrajinském Mykolajivu. Brno, 15.7.2022.
ČKR vydala 15.7.2022 prohlášení k útoku Ruska na univerzity v ukrajinském Mykolajivu,
v němž mj. vyzývá všechny členy politické reprezentace ČR, aby společně s evropskými
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partnery a spojenci nadále systematicky pracovali na tom, aby podobné zločiny páchané
Ruskem nezůstaly bez odezvy a aby i nadále pokračovala podpora a pomoc Ukrajině, včetně
podpory a pomoci pracovníkům a studentům ukrajinských univerzit, kteří mohou být jakkoli
postiženi či ohroženi. Prohlášení bylo péčí Kanceláře ČKR téhož dne poskytnuto všem
emeritním rektorům, bývalým členům ČKR, sdělovacím prostředkům a všem obvyklým
adresátům usnesení ČKR.
42. Pracovní skupina pro přípravu nového zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací –
žádost o nominaci 2 zástupců ČKR. Praha, 22.7.2022. Náměstkyně ministryně pro vědu,
výzkum a inovace J. Havlíková zaslala 22.7.2022 předsedovi ČKR M. Barešovi žádost
o nominaci dvou zástupců ČKR do Pracovní skupiny pro přípravu nového zákona o podpoře
výzkumu, vývoje a inovací. Termín zaslání nominace ČKR byl prostřednictvím tajemnice ČKR
M. Fojtíkové dohodnut na 8.8.2022. Předseda ČKR požádal 25.7.2022 o stanovisko ke
2 kandidátům, které sám navrhl, popř. o vlastní návrhy všechny členy ČKR do 1.8.2022. Do
tohoto data zareagovalo 23 členů ČKR, z toho jeden bez návrhu (JČU) a 22 (UK, UP, AVU,
VUT, MU, MENDELU, AMU, UMPRUM, JAMU, VŠCHT, VŠE, UHK, ZČU, UTB, VŠPJ,
PA ČR, UO, VŠHE, VŠMVV, VŠLG, VŠZ, MVŠO) s podporou návrhu na nominaci
V. Snášela, rektora VŠB – TUO, místopředsedy ČKR pro oblast tvůrčích činností, 18 členů
ČKR (UK, UP, AVU, VUT, MU, MENDELU, AMU, UMPRUM, JAMU, VŠCHT, PA ČR,
UO, VŠHE, VŠMVV, VŠLG, VŠZ) s podporou návrhu na nominaci Š. Pospíšilové, prorektorky
pro výzkum a doktorské studium MU, 4 členové ČKR (UHK, ZČU, UTB, VŠPJ) s podporou
návrhu na nominaci J. Váně, vedoucího Katedry sociologie Filosofické fakulty ZČU. Ze tří
navržených kandidátů mohli členové ČKR svým tajným hlasováním prostřednictvím MS Forms
(od 2.8.2022, 13:30, do 5.8.2022, 12:00) vybrat dva kandidáty ČKR na nominaci. Nejvyšší
počet hlasů získal V. Snášel a Š. Pospíšilová. Z pověření předsedy ČKR zaslala 5.8.2022
tajemnice ČKR nominaci ČKR žadateli.
43. Aktuální informace předsedy ČKR. Brno, 26.7.2022. Předseda ČKR M. Bareš informoval
všechny členy ČKR o proběhlých i plánovaných jednáních s představiteli MŠMT a MF:
(1) ministr školství, mládeže a tělovýchovy V. Balaš, 25.7.2022, (2) náměstkyně ministra
školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství, vědu a výzkum R. Wildová, za účasti
předsedy RVŠ a zástupců odborů, 25.7.2022, (3) ministr financí Z. Stanjura, druhá polovina
srpna 2022 (předseda ČKR s místopředsedou ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální
P. Tulejou), (4) nastupující předseda Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství
R. Plaga (předseda ČKR s místopředsedou ČKR pro oblast vzdělávání V. Sedlaříkem).
44. Novela zákona o pedagogických pracovnících – informace prezidenta Pedagogické
komory, z.s. Praha, 29.7.2022. Na elektronickou adresu ČKR došla 29.7.2022 zpráva
prezidenta spolku Pedagogická komora, z.s., R. Sárköziho, s informací o zveřejnění aktuální
verze novely zákona o pedagogických pracovnících, kterou bude následně schvalovat Vláda
ČR. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla zprávu všem členům ČKR.
45. Mezinárodní fyzikální konference Hranice kvantové a mezoskopické termodynamiky 2022
– FQMT´22. Praha, 31.7.-6.8.2022. Předseda výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská
práva a petice Senátu Parlamentu ČR J. Drahoš zaslal 20.7.2022 prostřednictvím tajemnice
ČKR M. Fojtíkové všem členům ČKR pozvánku na Mezinárodní fyzikální konferenci „Hranice
kvantové a mezoskopické termodynamiky 2022 – FQMT´22“, která se konala v Praze ve dnech
31.7.-6.8.2022, speciálně na její společenský program (veřejné přednášky, koncerty). Účast bylo
nutné potvrdit na e-mail konferencefqmt@omail.com do 24.7.2022. Členové ČKR se mohli
zúčastnit dle vlastního uvážení.
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46. Výzva „Immediate Access to Scholarly Materials Related to Monkeypox“. Brno, 5.8.2022.
Z pověření předsedy ČKR M. Bareše zaslala tajemnice ČKR M. Fojtíková všem členům ČKR
text výzvy „Immediate Access to Scholarly Materials Related to Monkeypox“, k níž se předseda
ČKR rozhodl připojit, s žádostí o stanovisko do 8.8.2022, 12:00. Týž den sdělila tajemnice ČKR
z pověření předsedy ČKR předsedkyni Akademie věd ČR E. Zažímalové, která iniciovala
podporu výzvě za Českou republiku z pozice členky „Group of Chief Scientific Advisors of the
European Commission“, že ČKR výzvu podporuje.
47. EUA Innovation Ecosystems Expert Group – nová nominace ČKR. Praha, 12.8.2022.
Z pověření předsedy ČKR M. Bareše požádala tajemnice ČKR M. Fojtíková 12.8.2022 všechny
členy ČKR o návrhy na novou nominaci ČKR do expertní skupiny Evropské univerzitní
asociace (EUA) „Innovation Ecosystems“. Od června 2019 byla ČKR ve skupině zastoupena
rektorkou UK M. Králíčkovou, která se rozhodla tohoto členství vzdát. Členové ČKR mohli
zasílat své návrhy do 31.8.2022. 5.9.2022 poskytla tajemnice ČKR 3 došlé návrhy (UK, UP,
ČVUT) předsedovi ČKR. 6.9.2022 požádala tajemnice ČKR z pověření předsedy ČKR zvlášť
obě Komory ČKR o tajné on-line hlasování výběrem nejvýše jednoho ze 3 navržených
kandidátů (do 9.9.2022, 15:00). Kandidát, který získal nejvyšší počet hlasů, P. Doleček,
prorektor pro strategickou spolupráci a rozvoj UK, byl 12.9.2022 nominován za ČKR zprávou
řediteli Oddělení pro výzkum a inovace Sekretariátu EUA S. Berghmansovi.
48. Jednání s novým předsedou NAÚ. Praha, 17.8.2022. Předseda ČKR M. Bareš požádal
3.8.2022 prostřednictvím tajemnice ČKR M. Fojtíkové místopředsedu ČKR pro oblast
vzdělávání V. Sedlaříka o účast na jednání s novým předsedou NAÚ (od 1.9.2022) R. Plagou a
budoucím místopředsedou NAÚ (od 1.9.2022) T. Flieglem, které se uskutečnilo v Praze
17.8.2022. Místopředseda ČKR pro oblast vzdělávání svoji účast obratem potvrdil.
49. EduLEAD Network Project. Brusel, 17.8.2022. Předseda ČKR M. Bareš obdržel 17.8.2022 od
European Federation of Education Employers nabídku k přihlášce do projektu EduLEAD
Network, který připravily organizace European Federation of Education Employers (EFEE),
European Trade Union Committee for Education (ETUCE), European Parents Association
(EPA) a Organising Bureau of Secondary Students' Unions (OBESSU), a který má za úkol
podpořit pracovní skupiny Evropské komise Education and Training 2025 (ET2025) Working
Groups. Z pověření předsedy ČKR poskytla tajemnice ČKR M. Fojtíková nabídku všem členům
ČKR, kteří se do projektu mohli jednotlivě přihlásit dle vlastního uvážení do 10.9.2022.
50. Jednání s ministrem financí. Praha, 18.8.2022. Předseda ČKR M. Bareš požádal 3.8.2022
prostřednictvím tajemnice ČKR M. Fojtíkové místopředsedu ČKR pro záležitosti ekonomické a
sociální P. Tuleju o účast na jednání s ministrem financí Z. Stanjurou, které se uskutečnilo
v Praze 18.8.2022. Místopředseda ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální svoji účast
obratem potvrdil.
51. Tarifní mzdy v oblasti humanitních a sociálněvědních oborů – dopis děkana FF UP.
Brno, 19.8.2022. Předseda ČKR M. Bareš obdržel 19.8.2022 dopis děkana Filozofické fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci J. Stejskala týkající se otevřeného dopisu předsedovi Vlády
ČR a příslušným ministrům ve věci tarifních mezd v oblasti humanitních a sociálněvědních
oborů. Předseda ČKR okomentuje dopis na 167. zasedání Pléna ČKR (Praha, UK, 7.10.2022).
31.8.2022 obdržel předseda ČKR reakci na tento dopis od ministra školství, mládeže a
tělovýchovy V. Balaše. Předseda ČKR na dopis ministru Balašovi odpověděl 23.9.2022 a
jednání o této věci zařadil na program 182. zasedání Předsednictva ČKR (Praha, UK,
6.10.2022).
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52. Výzva Evropské komise o zapojení se do konsorcií programu HORIZON. Praha, 25.8.2022.
Z pověření předsedy ČKR M. Bareše zaslala asistentka Kanceláře ČKR E. Kalandříková
25.8.2022 všem členům ČKR informaci ministryně pro vědu, výzkum a inovace H. Langšádlové
o výzvě Evropské komise o zapojení se do konsorcií v rámci programu HORIZON k jejich
vlastnímu využití.
53. Aktuální informace předsedy ČKR. Brno, 26.8.2022. Předseda ČKR M. Bareš sdílel se všemi
členy ČKR aktuální informace o postupu stran připomínek ČKR k novele zákona o vysokém
školství, o spolupráci s Radou vysokých škol a o proběhlých jednáních (1) s nastupujícím
předsedou a místopředsedou Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství (NAÚ)
R. Plagou a T. Flieglem (strategické směřování NAÚ, formy výuky ve vztahu k energetické
situaci), tohoto jednání se zúčastnil spolu s předsedou ČKR místopředseda ČKR pro oblast
vzdělávání V. Sedlařík, (2) s ministrem financí Z. Stanjurou (jako argumenty pro navýšení
rozpočtu předloženy růst platů v základním a středním školství, rostoucí demografie, nutnost
posílení sociálních stipendií pro studenty, pokračující podpora výzkumu a bezprecedentní růst
cen energií), tohoto jednání se zúčastnil spolu s předsedou ČKR místopředseda ČKR pro
záležitosti ekonomické a sociální P. Tuleja, (3) s ministrem zdravotnictví V. Válkem (možný
vývoj epidemie koronaviru a případná opatření). V plánu bylo jednání předsedy ČKR
s předsedou Vlády ČR P. Fialou (rozpočet, ceny energií).
54. EUA Research and Innovation Strategy Group – nominace ČKR schválena EUA.
Brusel, 31.8.2022. Ředitel Oddělení pro výzkum a inovace Sekretariátu Evropské univerzitní
asociace (EUA) S. Berghmans zaslal Kanceláři ČKR 31.8.2022 informaci o schválení nominace
za ČKR místopředsedy ČKR pro oblast tvůrčích činností V. Snášela do pracovní skupiny EUA
Research and Innovation Strategy Group (RISG). Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla zprávu
s přiloženými materiály týkajícími se pracovní skupiny pro informaci všem členům ČKR.
55. Personální obsazení Kanceláře ČKR od 1.9.2022. Brno, 1.9.2022. Vzhledem k tomu, že jedna
ze dvou asistentek Kanceláře ČKR přešla z vlastního rozhodnutí na jiné pracoviště, je od
1.9.2022 Kancelář ČKR obsazena takto: tajemnice ČKR M. Fojtíková, asistentka Kanceláře
ČKR E. Kalandříková. Z rozhodnutí místopředsedkyně ČKR pro záležitosti legislativní a
organizační J. Němcové bude v říjnu 2022 na uvolněné pracovní místo vypsáno výběrové řízení.
56. Jednání Rady pro výzkum, vývoj a inovace za účasti ministryně H. Langšádlové.
Praha, 2.9.2022. Jednání RVVI proběhlo v Praze dne 2.9.2022 za účasti ministryně pro vědu,
výzkum a inovace H. Langšádlové. Hlavními body programu byly: (1) Návrhy na jmenování
9 členů a předsedy výzkumné rady Technologické agentury ČR. (2) Návrh laureáta Národní
ceny vlády Česká hlava za rok 2022. (3) Státní rozpočet na výzkum, experimentální vývoj a
inovace. (4) Zveřejnění výstupů hodnocení na národní úrovni za 5. rok hodnocení podle
Metodiky 2017+ (Modul 1). Zprávu o jednání poskytla tajemnice ČKR M. Fojtíková pro
informaci všem členům ČKR.
57. Pilotní projekt Rady EU „EUCO Simulation for students“. Brusel, 2.9.2022. Předseda ČKR
M. Bareš obdržel žádost o setkání se zástupkyněmi Rady EU ve věci spolupráce ČKR na
pilotním projektu Rady „EUCO Simulation for students“ (od února 2023). Předseda ČKR
pověřil řízením záležitosti za ČKR místopředsedu ČKR pro vnější záležitosti J. Vybírala, který
se s organizátory v září 2022 setkal.
58. Webináře České styčné kanceláře pro vzdělávání a výzkum v Bruselu (CZELO).
6.9., 8.9., 19.-20.9. a 22.9.2022, on-line. Ředitel Domu zahraniční spolupráce M. Uhl zaslal
8.7.2022 prostřednictvím tajemnice ČKR M. Fojtíkové všem členům ČKR pozvánku s odkazem
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na registraci na 5 webinářů České styčné kanceláře pro vzdělávání a výzkum v Bruselu
(CZELO) s názvem „Find your place on the map: How to be more visible in Brussels?“, které se
konaly 6.9., 8.9., 19.-20.9. a 22.9.2022 on-line. Členové ČKR se mohli webinářů zúčastnit dle
vlastního uvážení.
59. Projednání připomínek k novele zákona o VŠ. Praha, 8.9.2022. Náměstkyně ministra
školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství vědu a výzkum R. Wildová zaslala
předsedovi ČKR M. Barešovi 25.8.2022 pozvánku na projednání připomínek reprezentací
vysokých škol k návrhu novely zákona o vysokých školách, které proběhlo 8.9.2022 v Praze ve
Velké zasedací místnosti rektora VŠCHT. Tajemnice ČKR M. Fojtíková informovala
náměstkyni Wildovou 2.9.2022 o účastnících jednání za ČKR: M. Bareš, předseda ČKR;
V. Sedlařík, místopředseda ČKR pro oblast vzdělávání; P. Tuleja, místopředseda ČKR pro
záležitosti ekonomické a sociální; J. Vybíral, místopředseda ČKR pro vnější záležitosti;
J. Němcová, místopředsedkyně ČKR pro záležitosti legislativní a organizační.
60. Žádost o členství v ČKR budoucího rektora Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.
Olomouc, 8.9.2022. Š. Kolumber, který byl jmenován novým rektorem Moravské vysoké školy
Olomouc, o.p.s. (MVŠO), s účinností od 1.10.2022, zaslal Předsednictvu ČKR 8.9.2022 žádost
o členství v ČKR. Předseda ČKR M. Bareš zaslal budoucímu rektoru MVŠO 19.9.2022 dopis se
sdělením, že se z rozhodnutí Předsednictva ČKR stává členem ČKR s účinností od 1.10.2022.
61. Konference Dny vzdělávací činnosti. Praha, 8.-9.9.2022. Ředitelka odboru vysokých škol
MŠMT K. Gondková zaslala 23.8.2022 předsedovi ČKR M. Barešovi pozvánku s programem
třetího ročníku konference Dny vzdělávací činnosti, která se konala v Praze 8.-9.9.2022,
s žádostí o pronesení zdravice na zahájení konference a výstup v panelové diskusi. Předseda
ČKR týž den potvrdil svoji aktivní účast na oba dny.
62. Aktuální informace předsedy ČKR. Brno, 11.9.2022. Předseda ČKR M. Bareš informoval
všechny členy ČKR o proběhlých jednáních (1) s předsedou Vlády ČR P. Fialou (rozpočet, ceny
energií), (2) se zástupci MŠMT (první vypořádání připomínek k novele zákona o vysokých
školách; Praha, 8.9.2022; další jednání na toto téma proběhlo 21.9.2022), (3) s ministrem
školství, mládeže a tělovýchovy V. Balašem za účasti náměstkyně R. Wildové, společně
s předsedou RVŠ M. Pospíšilem (rozpočet, ceny energií; Praha, 9.9.2022).
63. Výdaje na podporu výzkumu, vývoje a inovací na rok 2023 a SDV 2024 a 2025 – dopis
ministra financí ministryni pro vědu, výzkum a inovace. Praha, 13.9.2022. Předseda ČKR
M. Bareš obdržel 13.9.2022 na vědomí dopis ministra financí Z. Stanjury adresovaný ministryni
pro vědu, výzkum a inovace H. Langšádlové, který je reakcí na usnesení Rady pro výzkum,
vývoj a inovace z jejího 381. zasedání dne 2. září 2022 a týká se nesouhlasného stanoviska
ministryně k návrhu výdajů státního rozpočtu na podporu výzkumu, vývoje a inovací na rok
2023 a střednědobému výhledu (SDV) na léta 2024 a 2025.
64. 14. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR.
Praha, 14.9.2022. 14. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR
se uskutečnila 14.9.2022 v Praze v PS PČR. Asistentka Kanceláře ČKR E. Kalandříková
poskytla pozvánku 26.8.2022 k eventuálnímu využití Předsednictvu ČKR. Na programu byly
mj. tyto body: (1) Informace ministra školství, mládeže a tělovýchovy V. Balaše, popř.
pověřeného náměstka ministra, (a) o možném posílení rozpočtu na vzdělávání v souvislosti
s růstem cen energií a vysokou inflací, (b) o aktuální situaci v regionech v souvislosti
s nástupem ukrajinských žáků a studentů do škol. (2) Vládní návrh zákona, kterým se mění
zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a
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o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související
zákony (sněmovní tisk 31).
65. K případnému znovuzavedení online výuky na vysokých školách – otázky MF DNES.
Brno, 13.9.2022. Do Kanceláře ČKR došla 13.9.2022 žádost redaktorky MF DNES
A. Hamerníkové o odpovědi na otázky týkající se případného znovuzavedení online výuky na
vysokých školách. Předseda ČKR M. Bareš odpověděl na dotazy 14.9.2022. Pro sérii 4 otázek
je charakteristická tato odpověď předsedy ČKR: „Opravdu bych rád zdůraznil, že o distanční
výuce se reálně uvažuje pouze v teoretické rovině krajního řešení v případě bezprecedentní
situace, tedy např. pokud by pro vysoké školy nebyl k dispozici vůbec žádný plyn, což by podle
informací, které mám, hrozit nemělo.“
66. Noví členové Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Praha, 14.9.2022. Vláda ČR schválila
14.9.2022 návrh na jmenování 8 nových členek a členů RVVI (A. Gjuričová, D. Hamplová,
J. Homola, M. Hrdlička, L. Krištoufek, M. Nič, K. Ronovská, M. Weiter), přičemž 3 z nich
(L. Krištoufek, UK, K. Ronovská, MU, M. Weiter, VUT) byli součástí širšího návrhu ČKR,
který ministryni pro vědu, výzkum a inovace H. Langšádlové na její žádost ČKR poskytla. Již
dříve (s účinností od 15.8.2022) byl na základě zmíněného širšího návrhu ČKR jmenován
členem RVVI J. Lata, OU.
67. Diskusní fórum Vzdělání bez hranic. Praha, 15.9.2022. Předseda ČKR M. Bareš obdržel
31.5.2022 pozvánku na diskusní fórum „Vzdělání bez hranic“, které pořádalo 15.9.2022 CETA
(Centrum ekonomických a tržních analýz) v rámci platformy Educon Prague, 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 byl v danou dobu již vázán jinými pracovními povinnostmi, se z účasti na akci
omluvil a pověřil zastupováním místopředsedu pro oblast vzdělávání V. Sedlaříka.
68. 14. zasedání Předsednictva RVŠ. Praha, 15.9.2022. Předseda ČKR M. Bareš obdržel od
předsedy RVŠ M. Pospíšila 7.9.2022 pozvánku na 14. zasedání Předsednictva RVŠ, které se
konalo 15.9.2022 v Praze hybridní formou. Předseda ČKR se zasedání zúčastnil on-line, jeho
účast potvrdila 7.9.2022 tajemnice ČKR M. Fojtíková.
69. MIT-Czech Republic Seed Fund – otevření výzvy a informační setkání. Praha, 15.9.2022.
Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla 15.9.2022 všem členům ČKR dopis ředitelky Odboru
mezinárodní spolupráce Akademie věd ČR J. Smilnické s informací o otevření další výzvy
pro podávání společných návrhů projektů (od 13.9. do 13.12.2022) v rámci fondu MIT-Czech
Republic Seed Fund, založeném na spolupráci AV ČR a Massachutes Institute of Technology, a
o informačním setkání k této výzvě (28.9.2022, on-line).
70. Doctoral Summer School 2022. Praha, 16.-17.9.2022. Národní technická knihovna (NTK)
v rámci projektu NCIP VaVaI pořádala v Praze 16.-17.9.2022 pod záštitou MŠMT a ve
spolupráci se SciLink Foundation v Nizozemsku, VŠCHT Praha a Komisí pro doktorské
studium při SK RVŠ první ročník Doctoral Summer School zaměřený na přenositelné
dovednosti pro začínající vědce. Pozvánku předsedy RVŠ M. Pospíšila poskytla tajemnice ČKR
M. Fojtíková všem členům ČKR 10.8.2022 k jejich vlastnímu využití.
71. Problém přechodu do ČR ukrajinských studentů s dočasnou ochranou z jiné země EU –
dopis náměstka V. Velčovského. Praha, 19.9.2022. Náměstek ministra školství, mládeže a
tělovýchovy pro mezinárodní vztahy, EU a evropské investiční a strukturální fondy
V. Velčovský zaslal předsedovi ČKR M. Barešovi 19.9.2022 dopis týkající se aktuálního
problému vysokých škol ČR – nemožnosti přechodu do ČR ukrajinských studentů, jimž byla
udělena dočasná ochrana v jiné členské zemi EU. MŠMT oslovilo věcně příslušná ministerstva
– MV ČR a MZV – s žádostí o urychlenou přípravu nařízení vlády, které by umožnilo přidělený
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statut dočasné ochrany získaný v druhé zemi uznat při vstupu do ČR; celá záležitost by měla být
řešena na jednání vlády v řádu jednotek týdnů. Dopis byl z pověření předsedy ČKR týž den
poskytnut péčí tajemnice ČKR M. Fojtíkové pro informaci všem členům ČKR.
72. 2. jednání Podvýboru pro zaměstnanost, vědu, výzkum a vzdělávání NPO.
Praha, 23.9.2022. Členové Podvýboru pro zaměstnanost, vědu, výzkum a vzdělávání Národního
plánu obnovy (za ČKR předseda ČKR M. Bareš) obdrželi 2.9.2022 z Ministerstva práce a
sociálních věcí pozvánku na druhé jednání, které proběhlo 23.9.2022 v Praze kombinovanou
formou (prezenčně a on-line). Jednání se za ČKR on-line zúčastnili předseda ČKR M. Bareš a
místopředseda ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální P. Tuleja. Jejich účast potvrdila
tajemnice ČKR M. Fojtíková 7.9.2022.
73. Výroční zpráva MŠMT za rok 2021. Praha, 23.9.2022. Ministr školství, mládeže a
tělovýchovy V. Balaš zaslal předsedovi ČKR M. Barešovi Výroční zprávu o stavu a rozvoji
vzdělávání v České republice v roce 2021. Z pověření předsedy ČKR poskytla tajemnice ČKR
M. Fojtíková zprávu obratem všem členům ČKR.
74. Žádost o členství v ČKR rektora Vysoké školy aplikované psychologie, s.r.o.
Terezín, 23.9.2022. Š. Medzihorský, rektor Vysoké školy aplikované psychologie, s.r.o.
(VŠAPs), zaslal Předsednictvu ČKR 23.9.2022 žádost o členství v ČKR. Jelikož se jedná
o vysokou školu, která dosud nebyla v ČKR svým rektorem zastoupena, projedná Předsednictvo
ČKR žádost na svém nejbližším zasedání (Praha, UK, 6.10.2022) a doporučí další postup
(hlasování Pléna ČKR na jeho 168. zasedání v Plzni dne 1.12.2022, anebo na některém dalším
zasedání po vyjasnění všeho potřebného).
75. Podklady pro spotřebu energií. Brno, 26.9.2022. Předseda ČKR M. Bareš požádal
prostřednictvím tajemnice ČKR M. Fojtíkové rektory veřejných vysokých škol, členy ČKR,
o poskytnutí informací o spotřebě energií a nákladech vysokých škol na energie v letech
2019–2022. Data požadoval předseda ČKR obratem (do 26.9.2022, 16:00) kvůli jednání Vlády
ČR o rozpočtu dne 27.9.2022. Rektoři veřejných VŠ vyplňovali data do tabulky, kterou poskytl
předseda RVŠ M. Pospíšil. Ve stanoveném termínu zareagovalo 20 členů ČKR, během
dopoledne 27.9.2022 pak i zbylí ze všech 26 rektorů VVŠ, členů ČKR. Kancelář ČKR poskytla
všechna data předsedovi RVŠ, jenž je obratem zpracoval do podoby, se kterou mohl předseda
ČKR dále operovat. 30.9.2022 byl všem rektorům VVŠ poskytnut finální materiál předsedy
RVŠ pro informaci.
76. Výstupy z jednání komisí OP JAK. Brno, 26.9.2022. Na přání zástupce ČKR v Hlavní
plánovací komisi Operačního programu Jan Amos Komenský D. Póče, ředitele Strategického
projektu MU 2021+, poskytla tajemnice ČKR M. Fojtíková všem členům ČKR výstupy
z jednání Hlavní plánovací komise OP JAK a Plánovací komise programu pro Prioritu 1
(Výzkum) OP JAK, která proběhla na počátku září 2022.
77. Cena předsedy Grantové agentury ČR. Praha, 29.9.2022. Předseda ČKR M. Bareš obdržel
4.8.2022 od předsedy Grantové agentury ČR (GA ČR) P. Baldriana žádost o přednesení krátké
zdravice na slavnostním předávání Ceny předsedy GA ČR za rok 2022, které proběhlo v Praze
29.9.2022. Tajemnice ČKR M. Fojtíková účast předsedy ČKR včetně pronesení zdravice
5.8.2022 potvrdila. 9.9.2022 obdržel předseda ČKR program a oficiální pozvánku na akci.
19.9.2022 musel předseda ČKR svoji účast kvůli jinému pracovnímu programu zrušit; ČKR na
slavnostní akci zastupoval a zdravici přednesl místopředseda ČKR pro vnější záležitosti
J. Vybíral.
78. Novela zákoníku práce – připomínky ČKR. Praha, 27.9.2022. Do Kanceláře ČKR došel
z MŠMT k připomínkám návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Z pověření předsedy ČKR M. Bareše
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požádala 29.9.2022 tajemnice ČKR M. Fojtíková všechny členy ČKR o připomínky, které
mohou Kanceláři ČKR zasílat do 10.10.2022. Vzhledem k tomu, že původně požadovaný
termín MŠMT pro zaslání připomínek ČKR byl 3.10.2022, 12:00, poskytla tajemnice ČKR
v tento den ředitelce Odboru vysokých škol MŠMT K. Gondkové připomínky 2 členů ČKR,
které měla Kancelář ČKR v danou chvíli k dispozici (UK a MU), 4.10.2022 pak připomínky
VUT a OU, 6.10.2022 připomínky ZČU.
79. Setkání ve věci systémového řešení problémů běloruského studentstva. 4.10.2022. Předseda
ČKR M. Bareš obdržel 23.8.2022 zprávu zástupkyně běloruské národnostní menšiny ve Výboru
pro národnostní menšiny Zastupitelstva hlavního města Prahy K. Šyjanok s návrhem setkání
s T. Ščytcovovou, zástupkyní S. Cichanouské pro otázky vzdělávání a vědy, ve věci
systémového řešení problémů běloruského studentstva. Pro předsedu ČKR nebyly nabízené
termíny schůdné a musel se omluvit. ČKR na setkání, k němuž došlo 4.10.2022, zastupoval
místopředseda ČKR pro vnější záležitosti J. Vybíral.
80. 15. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR.
Praha, 5.10.2022. 15. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR
se uskutečnila 5.10.2022 v Praze v PS PČR. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla pozvánku
27.9.2022 k eventuálnímu využití Předsednictvu ČKR. Na programu byly mj. tyto body:
(1) Výroční zpráva a účetní uzávěrka Státního fondu kinematografie za rok 2021 (sněmovní tisk
303), (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 (autorský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk 31) – jednání garančního
výboru po 2. čtení v Poslanecké sněmovně.
81. Pravidelné neformální setkání s ministryní pro vědu, výzkum a inovace. Praha, 6.10.2022.
Předseda ČKR M. Bareš obdržel 26.9.2022 pozvání na první z pravidelných neformálních
setkání s ministryní pro vědu, výzkum a inovace H. Langšádlovou, které se uskuteční dne
6.10.2022 od 11:00 v Praze na Úřadu Vlády ČR a na nějž jsou kromě předsedy ČKR zváni
prezident Asociace výzkumných organizací (AVO) L. Kraus, předseda Rady vysokých škol
M. Pospíšil a prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) J. Hanák. Tajemnice ČKR
M. Fojtíková účast předsedy ČKR potvrdila 26.9.2022.
82. 182. zasedání Předsednictva ČKR. Praha, 6.10.2022. Zasedání se konalo v Praze péčí
Univerzity Karlovy s tímto programem: (1) Informace předsedy ČKR. (2) Informace
místopředsedů ČKR. (3) Příprava Slavnostního zahájení akademického roku 2022/2023
vysokých škol ČR (Praha, Karolinum, 6.10.2022). (4) Příprava 167. zasedání Pléna ČKR
(Praha, Karolinum, 6.-7.10.2022). (5) Pomoc vysokých škol ČR studentům z Ukrajiny –
diskuse. (6) Rozpočet vysokých škol ČR 2023 – diskuse. (7) Výzva k podpoře humanitních a
sociálněvědních oborů – diskuse. (8) Žádosti o členství v ČKR. (9) Různé. Poté následovalo
krátké pracovní setkání Předsednictva ČKR s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy
V. Balašem a s ministryní pro vědu, výzkum a inovace H. Langšádlovou.
83. Slavnostní zahájení akademického roku 2022/2023 vysokých škol ČR. Praha, 6.10.2022.
Hostitelská vysoká škola Univerzita Karlova, rektorka-hostitelka M. Králíčková. Účast
potvrdilo 40 členů ČKR a 42 emeritních rektorů.
84. 167. zasedání Pléna ČKR. Praha, 6.-7.10.2022. Zasedání se konalo v Praze péčí Univerzity
Karlovy s tímto programem: (1) Diskuse s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy a
s ministryní pro vědu, výzkum a inovace o aktuální problematice vysokého školství, vědy a
výzkumu v ČR. (2) Společenské setkání s emeritními rektory. (3) Paralelní zasedání Komor
ČKR. (4) Diskuse s náměstky ministra školství, mládeže a tělovýchovy a s předsedou Rady
vysokých škol o aktuálních problémech vysokých škol ČR. (5) Informace o Univerzitě Karlově.
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(6) Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR; zprávy předsedů Komor ČKR.
(7) Různé. (8) Usnesení 167. zasedání Pléna ČKR. (9) Tisková konference.
85. Zasedání Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR. Praha, 7.10.2022.
Zasedání se konalo v Praze péčí Univerzity Karlovy s tímto programem: (1) Informace předsedy
a místopředsedů Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR. (2) Informace
o Asociaci výzkumných univerzit (AVU). (3) Diskuse k rozpočtu veřejných vysokých škol ČR
pro rok 2023. (4) Příprava na diskusi s náměstky ministra školství, mládeže a tělovýchovy a
s předsedou Rady vysokých škol. (5) Různé.
86. Zasedání Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR. Praha, 7.10.2022. Zasedání se
konalo v Praze péčí Univerzity Karlovy s tímto programem: (1) Informace předsedkyně a
místopředsedů Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR. (2) Diskuse k aktuální
problematice soukromých vysokých škol ČR. (3) Příprava na diskusi s náměstky ministra
školství, mládeže a tělovýchovy a s předsedou Rady vysokých škol. (4) Různé.
Plánované akce:
87. Akce SK RVŠ v souvislosti s českým předsednictvím v Radě EU pod záštitou ČKR. Praha,
Brno, podzim 2022. Předseda Studentské komory Rady vysokých škol (SK RVŠ) M. Farník
zaslal předsedovi ČKR M. Barešovi 8.9.2022 žádost o záštitu ČKR nad podzimními akcemi
organizovanými SK RVŠ jako součást aktivit v rámci českého předsednictví v Radě EU:
(1) Konference akademických senátorek a senátorů, Brno, 7.10.2022, (2) 83. Valné
shromáždění Evropské studentské unie, Praha, 11.-16.11.2022, (3) Mezinárodní den studentstva
– Praha, Brno, 17.11.2022. Předseda ČKR zaslal předsedovi SK RVŠ 12.9.2022 dopis, jímž
akcím udělil záštitu ČKR.
88. 1. Kulatý stůl k přípravě Národních priorit výzkumu. Praha, 11.10.2022. Předseda ČKR
M. Bareš obdržel 21.9.2022 z Úřadu Vlády ČR pozvánku na 1. Kulatý stůl k přípravě
Národních priorit výzkumu, který pořádá Rada pro výzkum, vývoj a inovace ve spolupráci
s Technologickým centrem Akademie věd ČR dne 11.10.2022 v Praze. Tajemnice ČKR
M. Fojtíková účast předsedy ČKR potvrdila 23.9.2022.
89. Seminář „Excelence ve VŠ výuce: česká a evropská zkušenost“. Praha, 14.10.2022.
Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla 21.9.2022 všem rektorkám a rektorům, členům ČKR, a
jejich prorektorům pozvánku na seminář „Excelence ve vysokoškolské výuce: česká a evropská
zkušenost“. Seminář pořádaný Výborem pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice
Senátu Parlamentu ČR se uskuteční v Praze 14.10.2022. Účast je možné potvrdit do 12.10.2022
na elektronické adrese borodacovah@senat.cz anebo telefonicky na čísle 257 072 511.
90. Budoucí regulace kybernetické bezpečnosti vysokého školství – prezentace NÚKIB.
18.10.2022, on-line. Do Kanceláře ČKR došel 12.9.2022 dopis ředitele Odboru
regulace Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) A. Kučínského
s nabídkou spolupráce nad tématem nové směrnice Evropského parlamentu a Rady o opatřeních
k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v EU, tzv. směrnice NIS2, resp.
implementace jejího obsahu do českého právního řádu. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla
zprávu 19.9.2022 všem členům ČKR k jejich individuálnímu využití. Na základě následného
námětu rektora ŠAVŠ P. Mertlíka iniciovala tajemnice ČKR z pověření předsedy ČKR
M. Bareše prezentaci tématu ze strany NÚKIB na schůzce, jíž by se mohli zúčastnit všichni
členové ČKR a další zájemci z jejich vysokých škol. Tato schůzka se uskuteční on-line dne
18.10.2022 v platformě CRP-KYBER; 3.10.2022 o ní byli informováni všichni členové ČKR.
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91. Zasedání Rady Evropské univerzitní asociace (EUA Council). Brusel, 28.10.2022.
Zasedání Rady EUA se koná v Bruselu 28.10.2022. Zasedání bude 27.10.2022 předcházet
zasedání tajemníků národních Konferencí rektorů, které jsou řádnými kolektivními členy EUA.
Obě zasedání budou tentokrát bez účasti zástupců ČKR; předseda ČKR M. Bareš, který je
členem Rady EUA za ČKR, se musel z důvodu mimořádně velké pracovní vytíženosti omluvit,
stejně tak tajemnice ČKR M. Fojtíková.
92. KRECon 2022. Praha, 10.-11.11.2022. Mezinárodní panel konference Knowledge Research
Education (KRECon) uskuteční svůj 10. ročník KRECon 2022: Doctoral Schools - Enhancing
Research Careers ve dnech 10.-11.11.2022 v Praze. Pozvánku předsedy RVŠ M. Pospíšila
poskytla tajemnice ČKR M. Fojtíková všem členům ČKR 10.8.2022 k jejich vlastnímu využití.
93. Konference CZEDUCON. Praha, 21.-22.11.2022. Předseda ČKR M. Bareš obdržel 20.9.2022
z Domu zahraniční spolupráce pozvánku do úvodního panelu konference CZEDUCON (Praha,
21.-22.11.2022), který proběhne 21.11.2022 od 14:00. Předseda ČKR se musel omluvit, stejně
jako místopředsedové ČKR. V panelu za ČKR vystoupí rektorka UK M. Králíčková, jejíž účast
potvrdila tajemnice ČKR M. Fojtíková 29.9.2022.
94. Konference „Ending gender-based violence in academia“. Praha, 24.-25.11.2022. Na
oficiální elektronickou adresu ČKR došla 3.8.2022 pozvánka na konferenci „Ending
gender-based violence in academia: Toward gender-equal, safe and inclusive research and
higher education“, kterou v rámci českého předsednictví v Radě EU organizuje oddělení
Národní kontaktní centrum – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR a která se uskuteční
v Praze ve dnech 24.-25.11.2022. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla pozvánku obratem
všem členům ČKR k jejich využití.
95. Výjezdní zasedání Grantové agentury ČR. Štiřín, 29.-30.11.2022. Předseda ČKR M. Bareš
obdržel 8.9.2022 ze sekretariátu Grantové agentury ČR (GA ČR) pozvánku na výjezdní
zasedání GA ČR, které se uskuteční ve dnech 29.-30.11.2021 ve Štiříně. Předseda ČKR se
nebude moci zasedání zúčastnit a musel se omluvit; druhý den zasedání, tj. 30.11.2022, se jako
zástupce ČKR zúčastní místopředseda ČKR pro oblast vzdělávání V. Sedlařík.
96. 168. zasedání Pléna ČKR. Plzeň, 1.12.2022. Hostitelská vysoká škola Západočeská univerzita
v Plzni, rektor-hostitel M. Holeček.

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 6. října 2022
Zpracovala: M. Fojtíková, tajemnice ČKR, za pomoci asistentky Kanceláře ČKR E. Kalandříkové
Schválil: M. Bareš, předseda ČKR
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