
Kancelář České konference rektorů 
Masarykova univerzita 
Žerotínovo nám. 9 
601 77  Brno 
Tel.: 549 491 121 
Mobil: 606 685 202 
E-mail: crc@muni.cz 
Web: http://crc.muni.cz 
 

P r o g r a m 
168. zasedání Pléna České konference rektorů, 

které se koná ve čtvrtek dne 1. prosince 2022 v Plzni  
péčí Západočeské univerzity v Plzni, www.zcu.cz,  

v hotelu Parkhotel Plzeň, U Borského parku 31, 301 00 Plzeň, 
www.parkhotel-czech.eu. 

 

 
Zasedání Pléna ČKR jsou pro veřejnost uzavřená. Získat informace o výsledcích jednání je 
možné na tiskové konferenci na konci zasedání (čtvrtek 1.12.2022, 15:30 až 16:00). 
 
 

09:00-09:25 Registrace. [Parkhotel Plzeň] 
09:30-10:30 Paralelní zasedání Komor ČKR. 
10:30-10:45 Přestávka. 
10:45-10:50 Zahájení 168. zasedání Pléna ČKR. (M. Bareš) 
10:50-11:00 Doplňující volby ČKR na jedno uvolněné místo místopředsedy ČKR pro funkční  

období 15.12.2022 až 31.7.2023 – instrukce k návrhové části. (Volební komise ČKR) 
[Návrhová část doplňujících voleb řízená volební komisí proběhne na pozadí dalšího  
jednání.] 

11:00-11:10 Hlasování o členství v ČKR nových žadatelů – vstupní informace. (J. Němcová) 
[Tajné hlasování řízené hlasovací komisí proběhne na pozadí dalšího jednání.] 

11:10-11:30 Informace o Západočeské univerzitě v Plzni. (M. Holeček) 
11:30-12:00 Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR; zprávy předsedů Komor ČKR. 

(M. Bareš, V. Sedlařík, V. Snášel, P. Tuleja, J. Vybíral, J. Němcová, M. Fojtíková; 
 M. Bareš, J. Němcová) 

12:00-12:30 Aktuální problematika vysokého školství Ukrajiny a možnosti spolupráce s ČKR – 
diskuse s ministrem školství a vědy Ukrajiny a s předsedou Ukrajinské konference 
rektorů, rektorem Kyjevské národní univerzity stavebnictví a architektury.  
(S. Shkarlet, P. Kulikov; diskuse) 

12:30-13:15 Aktuální problematika vysokého školství ČR, zejména vědy, výzkumu a inovací – 
diskuse s ministryní pro vědu, výzkum a inovace, s náměstkyní ministra školství, 
mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství, vědu a výzkum, a s předsedou Rady 
vysokých škol. (H. Langšádlová, R. Wildová, M. Pospíšil; diskuse) 

13:15-14:00 Přestávka s obědem. [Parkhotel Plzeň] 
14:00-14:30 Doplňující volby ČKR – představení navržených kandidátů na místopředsedu ČKR. 

[Vlastní volby řízené volební komisí budou poté probíhat na pozadí dalšího jednání.]  
14:30-15:00 Různé. Příprava Usnesení 168. zasedání Pléna ČKR. 
15:00-15:30 Usnesení 168. zasedání Pléna ČKR. Výsledek doplňujících voleb ČKR a výsledek 

hlasování o členství v ČKR nových žadatelů. Závěr. 
15:30-16:00 Tisková konference. [Parkhotel Plzeň]  
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