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168. ZASEDÁNÍ PLÉNA ČESKÉ KONFERENCE REKTORŮ 
Plzeň, 1.12.2022  
________________________________________________________________________________________ 
 
Zpráva předsedy České konference rektorů 
 
01. 167. zasedání Pléna ČKR. Praha, 6.-7.10.2022. Hostitelská vysoká škola Univerzita Karlova; 

rektorka-hostitelka M. Králíčková. 
02. Informace náměstkyně R. Wildové. Praha, 10.10.2022. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla 

na přání náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství, vědu a 
výzkum R. Wildové všem členům ČKR některé informace a podklady, o nichž byla řeč na 
167. zasedání Pléna ČKR (projekt EU4BELARUS, usnesení Kontrolního výboru PS PČR ke 
Kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č. 20/6 „Peněžní prostředky státu poskytované 
veřejným VŠ“, projekt STRATIN+). 

03. Novela zákoníku práce – připomínky ČKR zaslané na MPSV. Brno, 11.10.2022. V termínu 
pro zasílání připomínek k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony – 10.10.2022 –, došly do Kanceláře ČKR 
připomínky 19 členů ČKR (UK, ČVUT, VŠB-TUO, AVU, VUT, VETUNI, MU, MENDELU, 
AMU, JAMU, ČZU, TUL, UHK, JU, OU, SU, ZČU, UTB, UO). Z pověření předsedy ČKR 
M. Bareše odeslala tajemnice ČKR M. Fojtíková všechny připomínky v jednom dokumentu na 
Ministerstvo práce a sociálních věcí a pro informaci všem členům ČKR. Samostatně byly na 
MPSV 12.10.2022 odeslány připomínky UP, které došly po stanoveném termínu. Příjem všech 
připomínek byl z MPSV potvrzen. AMU poskytla své připomínky RVŠ, takže nebyly zahrnuty 
do hromadných připomínek ČKR, ale MPSV byly poskytnuty prostřednictvím RVŠ. 

04. Žádost o aktivní účast předsedy ČKR ve věci nezákonné výpovědi děkanovi PřF UP. 
Olomouc, 13.10.2022. Předseda Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity 
Palackého v Olomouci K. Lemr zaslal předsedovi ČKR M. Barešovi 13.10.2022 prostřednictvím 
elektronické pošty žádost o aktivní účast ve věci nezákonné výpovědi děkanovi PřF UP. Předseda 
ČKR na žádost reagoval následující den sdělením, že do působnosti ČKR nepatří vnitřní 
záležitosti jednotlivých členů spadající do sféry jejich autonomního rozhodování. 

05. 6. zasedání Sněmu Rady vysokých škol. Praha, 13.10.2022. Zasedání Sněmu RVŠ se 
uskutečnilo v Praze 13.10.2022. Předseda ČKR M. Bareš obdržel pozvánku na jednání 
6.10.2022. Předseda ČKR se nemohl zúčastnit kvůli časové kolizi s jiným pracovním 
programem; ČKR na zasedání zastupoval místopředseda ČKR pro vnější záležitosti J. Vybíral. 

06. EUA Research and Innovation Strategy Group Meeting. Brusel, 14.10.2022, hybridní 
formou. Ředitel Oddělení pro výzkum a inovace Sekretariátu Evropské univerzitní asociace 
(EUA) S. Berghmans zaslal 6.10.2022 informace a dokumenty k prvnímu zasedání strategické 
skupiny EUA „Research and Innovation“, které proběhlo 14.10.2022 v Bruselu hybridní formou, 
včetně odkazu na on-line připojení pro ty, kteří se nemohou zúčastnit prezenčně. Zasedání se  
on-line zúčastnil místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností V. Snášel, který je členem 
pracovní skupiny za ČKR. 17.10.2022 obdrželi členové pracovní skupiny od ředitele Oddělení 
pro výzkum a inovace Sekretariátu EUA prezentace a další informace z proběhlého zasedání. 

07. Seminář „Excelence ve vysokoškolské výuce: česká a evropská zkušenost“. Praha, 
14.10.2022. Náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství, vědu a 
výzkum R. Wildová poskytla Kanceláři ČKR pozvánku na seminář pořádaný Výborem pro 
vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR s názvem „Excelence ve 
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vysokoškolské výuce: česká a evropská zkušenost“, který se uskutečnil dne 14.10.2022 v Praze. 
Tajemnice ČKR M. Fojtíková dala pozvánku 8.10.2022 k dispozici všem členům ČKR, kteří se 
mohli zúčastnit dle vlastního uvážení. 

08. Budoucí regulace kybernetické bezpečnosti vysokého školství – představení NÚKIB. 
18.10.2022, on-line. Představení tématu „Budoucí regulace kybernetické bezpečnosti v oblasti 
vědy a výzkumu a vysokého školství“ ze strany Národního úřadu pro kybernetickou a informační 
bezpečnost (NÚKIB), jehož se mohli zúčastnit všichni členové ČKR a další zájemci z jejich 
vysokých škol, proběhlo 18.10.2022 on-line v platformě CRP-KYBER. 7.11.2022 obdržela 
Kancelář ČKR prezentaci a videozáznam z této akce. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla 
zprávu s uvedenými materiály 8.11.2022 všem členům ČKR. 

09. 16. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR.  
Praha, 19.10.2022. 16. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR 
se uskutečnila 19.10.2022 v Praze v PS PČR. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla pozvánku 
12.10.2022 k eventuálnímu využití Předsednictvu ČKR. 

10. Lex Ukrajina 4 – připomínky ČKR. Praha, 21.10.2022. Na přání rektorky UK M. Králíčkové, 
zástupkyně ČKR v pracovním týmu Školství při Strategické skupině ke koordinaci řešení dopadů 
uprchlické vlny, jehož 14. jednání se konalo v Praze na MŠMT hybridní formou dne 3.11.2022, 
poskytla tajemnice ČKR M. Fojtíková všem členům ČKR návrh zákona, kterým se mění zákon  
č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny 
vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
(tzv. Lex Ukrajina 4), který členové týmu obdrželi 20.10.2022 s žádostí o připomínky z MŠMT. 
Členové ČKR mohli své připomínky zasílat Kanceláři ČKR do 27.10.2022, 12:00. Připomínky, 
které poskytli 2 členové ČKR (UP, JU), zaslala tajemnice ČKR z pověření rektorky UK 
31.10.2022 na MŠMT. 7.11.2022 obdržely rektorka UK a Kancelář ČKR vypořádání připomínek, 
které tajemnice ČKR obratem poskytla autorům připomínek. Rektor JU s vypořádáním souhlasil, 
rektor UP poskytl další argumentaci, kterou tajemnice ČKR zaslala MŠMT. Na 10.11.2022 byla 
svolána Webex videokonference k vypořádání připomínek. Tajemnice ČKR, jež byla požádána  
o připojení kompetentní osoby, která by mohla k dané připomínce vést debatu, poskytla odkaz 
k připojení rektoru UP.   

11. Centrum pro studium vysokého školství – nabídka spolupráce pro členy ČKR.  
Praha, 10.10.2022. Předseda ČKR M. Bareš obdržel od ředitele Centra pro studium vysokého 
školství (CSVŠ) R. Ryšky nabídku na zpracování výzkumu pro ČKR. Tajemnice ČKR 
M. Fojtíková poskytla 21.10.2022 z pověření předsedy ČKR zprávu ředitele CSVŠ všem členům 
ČKR k eventuálnímu individuálnímu využití. ČKR jako celek nabídku nevyužije, neboť 
nedisponuje ani potřebnými financemi, ani personálními kapacitami, aby uvedenou nabídku 
mohla koordinovat. 

12. Jednání pracovní skupiny MŠMT pro pomoc Ukrajině. 24.10.2022, on-line. Kancelář 
náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství, vědu a výzkum 
R. Wildové zaslala 13.10.2022 členům pracovní skupiny MŠMT k agendám souvisejícím 
s válkou na Ukrajině (za ČKR M. Bareš, MU, M. Králíčková, UK, V. Sedlařík, UTB, P. Tuleja, 
SU, J. Vybíral, UMPRUM) informace k jednání pracovní skupiny, které proběhlo 24.10.2022  
on-line prostřednictvím MS TEAMS. 

13. Noví hodnotitelé Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství. Brno, 26.10.2022. 
Předseda ČKR M. Bareš obdržel od předsedy Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství 
(NAÚ) R. Plagy návrh osob vybraných k zařazení do Seznamu hodnotitelů NAÚ, schválený na 
říjnovém zasedání Rady NAÚ, s žádostí o vyjádření ČKR. Tajemnice ČKR M. Fojtíková 
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poskytla seznam z pověření předsedy ČKR týž den všem členům ČKR, kteří mohli zasílat své 
připomínky do 8.11.2022. Zareagovalo 9 členů ČKR, z toho 7 bez připomínek (JAMU, TUL, 
UTB, UCP, VŠMVVP, VŠZ, MVŠO) a 2 (VUT, ZČU) s upozorněním na nesrovnalosti v údajích 
u některých hodnotitelů. Z pověření předsedy ČKR odeslala tajemnice ČKR 9.11.2022 
stanovisko ČKR – bez připomínek k návrhu a s upozorněním na nesrovnalosti – žadateli. 
28.11.2022 obdržel předseda ČKR z NAÚ doplňující návrh osob z výzvy č. 2/2022 vybraných 
k zařazení do Seznamu hodnotitelů NAÚ, schválený na listopadovém zasedání Rady NAÚ. 
Tajemnice ČKR poskytla materiál týž den k vyjádření (do 7.12.2022) všem členům ČKR. 

14. Zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace za účasti ministryně H. Langšádlové.  
Praha, 27.10.2022. Jednání RVVI, jíž předsedá ministryně pro vědu, výzkum a inovace 
H. Langšádlová, proběhlo v Praze dne 27.10.2022. K hlavním bodům programu patřily: 
(1) Volby členů a předsedy vědecké rady Grantové agentury ČR. (2) Národní priority 
výzkumu. (3) Volba prvního místopředsedy RVVI. Tiskovou zprávu o jednání poskytla 
tajemnice ČKR M. Fojtíková týž den pro informaci všem členům ČKR. 

15. Společný akt ČKR položení květin u sochy TGM. Praha, 28.10.2022. V souladu s dohodou, 
jež byla učiněna na 167. zasedání Pléna ČKR (Praha, 7.10.2022), vyzvala tajemnice ČKR 
M. Fojtíková z pověření místopředsedy ČKR pro vnější záležitosti J. Vybírala 11.10.2022 
všechny členy ČKR k potvrzení účasti na společném aktu ČKR položení květin u sochy TGM na 
Hradčanském náměstí v Praze, který se konal 28.10.2022 od 11:00. Účast potvrdilo 10 členů 
ČKR a 3 prorektoři vysokých škol, jejichž rektoři jsou členy ČKR. 

16. Nákup energií pro potřebu univerzit a vysokých škol ČR. Brno, 31.10.2022. Předseda ČKR 
M. Bareš zaslal ministru školství, mládeže a tělovýchovy V. Balašovi 31.10.2022 dopis s žádostí 
o stanovisko k otázce nákupu energií pro potřebu univerzit a vysokých škol ČR. 

17. Setkání s delegací z tchajwanských univerzit. Brno, 31.10.2022. Na přání náměstkyně ministra 
školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství, vědu a výzkum R. Wildové poskytla 
tajemnice ČKR M. Fojtíková 19.10.2022 všem členům ČKR pozvánku na setkání s delegací 
z tchajwanských univerzit, které proběhlo 31.10.2022 v Brně na Fakultě informatiky Masarykovy 
univerzity. Členové ČKR se mohli zúčastnit dle vlastního uvážení. 

18. 17. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR.  
Praha, 2.11.2022. 17. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR 
se uskutečnila 2.11.2022 v Praze v PS PČR. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla pozvánku 
20.10.2022 k eventuálnímu využití Předsednictvu ČKR. Na programu byly mj. tyto body: 
(1) Návrh rozpočtu na rok 2023, kapitola 333 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 
(2) Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a 
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 289). 

19. Konference „EU Secure and Innovative Digital Future“. Praha, 3.-4.11.2022. Do Kanceláře 
ČKR došla z Ministerstva průmyslu a obchodu pozvánka na druhý den konference „EU Secure 
and Innovative Digital Future“, která proběhla v Praze ve dnech 3.-4.11.2022, s názvem 
„Towards a Secure and Innovative Digital Ecosystem“. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla 
pozvánku 20.10.2022 všem členům ČKR, kteří se mohli zaregistrovat k účasti do 25.10.2022. 

20. Novela zákona o VŠ – schůzka k vypořádání připomínek. 4.11.2022, on-line. Náměstkyně 
ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství vědu a výzkum R. Wildová 
poskytla 27.10.2022 odkaz na připojení k on-line schůzce k vypořádání připomínek k návrhu 
novely zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů 



4 
 

(zákon o vysokých školách). Schůzky se za ČKR zúčastnili J. Vybíral, místopředseda pro vnější 
záležitosti, J. Němcová, místopředsedkyně pro záležitosti legislativní a organizační, a M. Bulant, 
prorektor pro vzdělávání a kvalitu MU, který zastupoval předsedu ČKR, jenž se musel na 
poslední chvíli z jednání omluvit. Omluvili se rovněž V. Sedlařík, místopředseda pro oblast 
vzdělávání, a P. Tuleja, místopředseda pro záležitosti ekonomické a sociální. 31.10.2022 obdrželi 
účastníci podkladový materiál pro jednání – vypořádací tabulku. Z pověření předsedy ČKR  
M. Bareše poskytla tajemnice ČKR M. Fojtíková materiál pro informaci všem členům ČKR. 
3.11.2022 obdrželi účastníci druhý podkladový materiál, týkající se doktorského studia, s tím, že 
reflektuje vypořádání připomínek. Zápis z jednání poskytla místopředsedkyně ČKR pro 
záležitosti legislativní a organizační všem členům ČKR. Později byl předseda ČKR požádán  
o vyjádření ČKR k návrhu § 91a, odst. 3 novely. Z pověření předsedy ČKR, který požádal 
o stanovisko Pracovní skupinu ČKR pro legislativu, sdělila tajemnice ČKR 18.11.2022 ředitelce 
Odboru vysokých škol MŠMT K. Gondkové, že ČKR souhlasí s touto variantou uvedeného 
paragrafu: „V případě, že dojde nebo má dojít k souběhu doby, pro kterou bylo nebo má být 
studentovi doktorského studijního programu přiznáno vysokou školou doktorské stipendium, a 
doby, v níž uvedený student vykonává závislou práci v pracovním poměru, vysoká škola mu 
může pro dobu uvedeného souběhu nebo pro část této doby rozhodnutím přiznat doktorské 
stipendium v přiměřeně snížené výši nebo již přiznané stipendium přiměřeně snížit, a to i pod 
úroveň stanovenou v odstavci 2, nepoklesne-li součet výše takto sníženého stipendia daného 
studenta a výše jeho hrubé měsíční mzdy nebo platu, stanovené mu v rámci daného pracovního 
poměru, pod úroveň částky rovné 1,5násobku měsíční výše doktorského stipendia stanovené 
podle odstavce 2 věty první.“ 

21. Slavnostní setkání k výročí 30 let činnosti RVVI. Praha, 9.11.2022. Předseda ČKR M. Bareš 
obdržel 14.10.2022 pozvánku ministryně pro vědu, výzkum a inovace H. Langšádlové na 
slavnostní setkání u příležitosti 30 let činnosti Rady pro výzkum, vývoj a inovace, které se 
uskutečnilo 9.11.2022 v Praze na Úřadě Vlády ČR za přítomnosti předsedy Vlády ČR P. Fialy. 
Předseda ČKR se z důvodu zahraniční pracovní cesty nemohl zúčastnit a musel se omluvit; ČKR 
na akci zastupoval místopředseda ČKR pro vnější záležitosti J. Vybíral. 

22. 2. jednání Podvýboru pro zaměstnanost, vědu, výzkum a vzdělávání NPO – zápis a 
prezentace. Praha, 10.11.2022. Účastníci 2. jednání Podvýboru pro zaměstnanost, vědu, výzkum 
a vzdělávání Národního plánu obnovy, jež se uskutečnilo v Praze kombinovanou formou dne 
23.9.2022 (za ČKR P. Tuleja, místopředseda ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální a  
D. Póč, ředitel Strategického projektu MU 2021+, který zastupoval předsedu ČKR M. Bareše, 
člena Podvýboru za ČKR), obdrželi z Ministerstva práce a sociálních věcí 10.11.2022 zápis a 
prezentace z jednání. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla materiály pro informaci všem 
členům ČKR. 

23. Předpokládané investice VŠ pro dosažení energetických úspor. Brno, 15.11.2022. Tajemnice 
ČKR M. Fojtíková požádala členy Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR 
(Komora A ČKR) o vyplnění tabulky týkající se předpokládaných investic VŠ pro dosažení 
energetických úspor. K této aktivitě dochází ve spolupráci předsedy ČKR M. Bareše s předsedou 
Rady vysokých škol M. Pospíšilem ve snaze získat veřejnou finanční podporu pro veřejné a státní 
VŠ, která by umožnila opatření investičního charakteru na úsporu energií. Členové Komory A 
ČKR mohou reagovat do 2.12.2022, 15:00. 

24. 18. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR.  
Praha, 16.11.2022. 18. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR 
se uskutečnila 16.11.2022 v Praze v PS PČR. Na programu byl mj. tento bod: Návrh poslanců 
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Karla Haase a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře 
sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (sněmovní tisk 270). Tajemnice 
ČKR M. Fojtíková poskytla pozvánku 11.11.2022 k eventuálnímu využití Předsednictvu ČKR. 

25. Společný akt ČKR položení květin a zapálení svíček u pietního místa na Národní třídě. 
Praha, 17.11.2022. Předseda ČKR M. Bareš položil 17.11.2022 v 11:15 za ČKR květiny a zapálil 
svíčku u pietního místa na Národní třídě v Praze. Členové ČKR se mohli společného aktu ČKR 
zúčastnit dle vlastního uvážení. Účast potvrdilo 17 účastníků (13 rektorů, 4 prorektoři). Většina 
členů ČKR oslavila Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva na svých 
domovských vysokých školách a ve svých městech. 

26. Uctění památky 17. listopadu na Albertově. Praha, 17.11.2022. Předseda ČKR M. Bareš 
obdržel 17.10.2022 pozvání organizačního týmu Svobodného listopadu na setkání u příležitosti 
Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studentstva, které se uskutečnilo v Praze 
na Albertově dne 17.11.2022 (program od 10:00, proslovy a samotný pietní akt od 12:00). 
Tajemnice ČKR M. Fojtíková účast předsedy ČKR, spojenou s proslovem a položením věnce na 
pietní místo, 21.10.2022 potvrdila. 

27. Program ZEMĚ II – připomínky ČKR. Praha, 23.11.2022. Předseda ČKR M. Bareš obdržel 
datovou poštou Návrh Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 
2024 – 2032, ZEMĚ II, s žádostí o připomínky ČKR. Tajemnice ČKR M. Fojtíková požádala 
24.11.2022 z pověření předsedy ČKR všechny členy ČKR o zasílání připomínek do 5.12.2022. 

28. Pracovní setkání Komory B ČKR s vedením NAÚ. Praha, 23.11.2022. Z podnětu předsedkyně 
Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR (Komora B ČKR) J. Němcové se uskutečnilo 
pracovní setkání Komory B ČKR s předsedou Národního akreditačního úřadu pro vysoké 
školství (NAÚ) R. Plagou a s místopředsedy NAÚ, na němž byly projednány hlavní problémy 
soukromých vysokých škol související s akreditačními procesy. 

29. Meeting of Directors-General for Higher Education. Praha, 23.-24.11.2022. Místopředseda 
ČKR pro vnější záležitosti J. Vybíral poskytl prostřednictvím tajemnice ČKR M. Fojtíkové 
29.11.2022 všem členům ČKR seznam účastníků a prezentace z akce Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy k českému předsednictví Radě EU, Meeting of Directors-General for 
Higher Education. 

30. 15. zasedání Předsednictva RVŠ. Zlín, on-line, 24.11.2022. Předseda ČKR M. Bareš obdržel od 
předsedy RVŠ M. Pospíšila 11.11.2022 pozvánku na 15. zasedání Předsednictva RVŠ, které se 
konalo 24.11.2022 ve Zlíně na UTB hybridní formou. Předseda ČKR, který se zasedání nemohl 
zúčastnit a musel se omluvit, požádal o zastupování ČKR místopředsedu ČKR pro oblast 
vzdělávání V. Sedlaříka, rektora UTB, jehož prezenční účast potvrdila asistentka Kanceláře ČKR 
E. Kalandříková 16.11.2022. 

31. Zasedání Divácké rady ČT. Praha, 29.11.2022. Zasedání Divácké rady České televize se konalo 
29.11.2022 v Praze na Kavčích horách. Zasedání se zúčastnila rektorka AMU I. Radok Žádná, 
která ČKR v Radě zastupuje. 

32. Zasedání Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol.  
Praha, 30.11.2022. Členové Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol 
obdrželi 26.10.2022 pozvánku na zasedání komise, které proběhlo v Praze 30.11.2022. 
23.11.2022 obdrželi členové komise podkladové materiály pro jednání. Z pověření 
místopředsedy ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální P. Tuleji poskytla tajemnice ČKR 
M. Fojtíková tyto materiály pro informaci členům Komory rektorů veřejných a státních vysokých 
škol ČKR (Komora A ČKR). 30.11.2022 obdrželi členové komise doplňující podklad pro 
jednání. Také tento materiál byl obratem poskytnut členům Komory A ČKR. ČKR je v komisi 
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zastoupena těmito 6 rektory veřejných VŠ: M. Bareš, MU, M. Holeček, ZČU, M. Králíčková, 
UK, V. Sedlařík, UTB, P. Tuleja, SU, J. Vybíral, UMPRUM. 

33. 19. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR.  
Praha, 30.11.2022. 19. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR 
se uskutečnila 30.11.2022 v Praze v PS PČR. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla pozvánku 
18.11.2022 k eventuálnímu využití Předsednictvu ČKR. 

34. Dohoda ČKR a MU o pravidlech hospodaření v roce 2023. Brno, 30.11.2022. Vzhledem 
k tomu, že Masarykova univerzita (MU) je hostitelskou vysokou školou Kanceláře ČKR, 
podepsali v souladu s platným Statutem ČKR 30.11.2022, obdobně jako v minulých letech, 
Dohodu ČKR a MU o hospodaření ČKR v roce 2023 relevantní zástupci obou institucí – za ČKR 
místopředsedkyně ČKR pro záležitosti legislativní a organizační J. Němcová, za MU rektor MU 
M. Bareš. 

35. 183. zasedání Předsednictva ČKR. Plzeň, 1.12.2022. Zasedání se konalo v Plzni péčí 
Západočeské univerzity v Plzni s tímto programem: (1) Informace předsedy a místopředsedů 
ČKR. (2) Příprava 168. zasedání Pléna ČKR (Plzeň, 1.12.2022). (3) Žádosti o členství v ČKR. 
(4) Různé. 

36. Zasedání Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR. Plzeň, 1.12.2022. 
Zasedání se konalo v Plzni péčí Západočeské univerzity v Plzni s tímto programem: 
(1) Informace předsedy a místopředsedů Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol 
ČKR. (2) Příprava na doplňující volby ČKR na jedno uvolněné místo místopředsedy ČKR pro 
funkční období 15.12.2022 až 31.7.2023. (3) Příprava na diskusi 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. (4) Různé. 

37. Zasedání Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR. Plzeň, 1.12.2022. Zasedání se 
konalo v Plzni péčí Západočeské univerzity v Plzni 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 doplňující volby ČKR na 
jedno uvolněné místo místopředsedy ČKR pro funkční období 15.12.2022 až 31.7.2023 a na 
hlasování o novém členu ČKR. (4) Příprava na diskusi 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. (5) Různé. 

38. 168. zasedání Pléna ČKR. Plzeň, 1.12.2022. Zasedání se konalo v Plzni péčí Západočeské 
univerzity v Plzni s tímto programem: (1) Paralelní zasedání Komor ČKR. (2) Doplňující volby 
ČKR na jedno uvolněné místo místopředsedy ČKR pro funkční období 15.12.2022 až 31.7.2023 
– instrukce k návrhové části. (3) Hlasování o členství v ČKR nových žadatelů – vstupní 
informace. (4) Informace o Západočeské univerzitě v Plzni. (5) Zprávy předsedy, místopředsedů 
a tajemnice ČKR; zprávy předsedů Komor ČKR. (6) 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. (7) 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. 
(8) Doplňující volby ČKR – představení navržených kandidátů na místopředsedu ČKR. 
(9) Různé. (10) Usnesení 168. zasedání Pléna ČKR. Výsledek doplňujících voleb ČKR a 
výsledek hlasování o členství v ČKR nových žadatelů. (11) Tisková konference. 
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Plánované akce: 
 
39. Slavnostní zasedání při příležitosti 30. výročí založení SRK. Bratislava, 2.12.2022. Předseda 

ČKR M. Bareš obdržel 8.11.2022 od prezidenta Slovenské rektorské konference (SRK) 
R. Kropila pozvání na slavnostní zasedání při příležitosti 30. výročí založení SRK, které se 
uskuteční v Bratislavě dne 2.12.2022. Svou aktivní účast na této akci, včetně projevu, předseda 
ČKR potvrdil prostřednictvím svého rektorského sekretariátu. 

40. 4. schůze Podvýboru pro vědu a vysoké školy VVVKMT PS PČR. Praha, 6.12.2022. 
4. schůze Podvýboru pro vědu a vysoké školy Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a 
tělovýchovu PS PČR se uskuteční 6.12.2022 v Praze v PS PČR. Na programu je mj. novela 
zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných 
prostředků a o změně některých souvisejících zákonů. Tajemnice ČKR M. Fojtíková potvrdila 
2.12.2022 účast těchto zástupců ČKR: M. Pospíšil, prorektor pro strategie a rozvoj VŠCHT, 
předseda RVŠ; M. Weiter, prorektor pro tvůrčí činnost VUT, člen RVVI. 

41. 60. zasedání Sněmu Akademie věd ČR. Praha, 13.12.2022. Předseda ČKR M. Bareš obdržel 
8.11.2022 pozvání předsedkyně Akademie věd ČR (AV ČR) E. Zažímalové na 60. zasedání 
Akademického sněmu AV ČR, které se uskuteční v Praze dne 13.12.2022. Předseda ČKR, který 
se zasedání nebude moci kvůli jinému dlouhodobě plánovanému pracovnímu programu zúčastnit, 
požádal o zastupování ČKR místopředsedu ČKR pro vnější záležitosti J. Vybírala, jehož účast 
potvrdila Kancelář ČKR 16.11.2022. 

42. „Vědecká diplomacie mezi vědeckou spoluprací a reálpolitikou“ – konference Senátu PČR. 
Praha, 13.12.2022. Do Kanceláře ČKR došla 29.11.2022 pozvánka 1. místopředsedy Senátu PČR 
J. Drahoše a předsedy Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR 
J. Růžičky na mezinárodní konferenci „Vědecká diplomacie mezi vědeckou spoluprací a 
reálpolitikou“, která se uskuteční v Praze ve Valdštejnském paláci 13.12.2022. Tajemnice ČKR 
M. Fojtíková poskytla pozvánku všem členům ČKR. Vítáni jsou kromě rektorů také prorektoři 
pro vědu a zahraniční záležitosti. 

43. Webinář k česko-kanadské spolupráci v inovacích. 13.12.2022, on-line. Do Kanceláře ČKR 
došla 30.11.2022 z agentury CzechInvest (Kanada) pozvánka na webinář k česko-kanadské 
spolupráci v inovacích, který se uskuteční on-line 13.12.2022 v době od 16:30 českého času. 
Pozvánka byla obratem poskytnuta všem členům ČKR k jejich eventuálnímu využití. 

44. 3. zasedání Monitorovacího výboru OP JAK. Praha, 15.12.2022. Na přání člena 
Monitorovacího výboru Operačního programu Jan Amos Komenský (MV OP JAK) za ČKR, 
rektora OU J. Laty, který se z důvodu zahraniční pracovní cesty nebude moci zúčastnit 
3. zasedání MV OP JAK, jež se uskuteční v Praze dne 15.12.2022, požádala tajemnice ČKR 
M. Fojtíková z pověření předsedy ČKR M. Bareše o zastupování ČKR místopředsedu ČKR pro 
oblast tvůrčích činností V. Snášela. Na základě souhlasné odezvy místopředsedy ČKR pro oblast 
tvůrčích činností odeslal zástupce ČKR v MV OP JAK 22.11.2022 na MŠMT pověřovací dopis. 

45. Konference k Metodice M17+. Praha, 15.12.2022. Do Kanceláře ČKR došla 30.11.2022 
pozvánka předsedy RVŠ M. Pospíšila na konferenci k Metodice M17+, která se uskuteční 
v Národní technické knihovně v Praze dne 15.12.2022. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla 
pozvánku všem členům ČKR. 

46. Jednání tripartity. 21.12.2022, on-line. Jednání tzv. tripartity, tj. jednání mezi 
poskytovatelem/zřizovatelem, RVVI/Odborem RVVI a za účasti zástupců Odborných panelů, 
které se uskuteční on-line dne 21.12.2022, se za ČKR zúčastní předseda ČKR M. Bareš a 
místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností V. Snášel. 
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47. Zasedání Rady Evropské univerzitní asociace (EUA Council). 27.1.2023, on-line.  
Lednové zasedání Rady Evropské univerzitní asociace (EUA Council) se uskuteční on-line 
27.1.2023. Zasedání se za ČKR zúčastní předseda ČKR M. Bareš, zástupce ČKR v Radě EUA, a 
tajemnice ČKR M. Fojtíková. Zasedání Rady EUA bude předcházet on-line zasedání Výkonného 
výboru EUA (EUA Board) a on-line zasedání tajemníků národních Konferencí rektorů, které jsou 
řádnými kolektivními členy EUA, jehož se zúčastní tajemnice ČKR. 

48. Slavnostní shromáždění k 30. výročí založení ČKR. Praha, 16.2.2023. Hostitelská vysoká 
škola České vysoké učení technické v Praze, rektor-hostitel V. Petráček. Kromě členů ČKR, 
emeritních rektorů a tuzemských hostů budou zváni i zahraniční hosté. 

49. 169. zasedání Pléna ČKR (Výroční shromáždění ČKR). Praha, 17.2.2023. Hostitelská vysoká 
škola České vysoké učení technické v Praze, rektor-hostitel V. Petráček. 

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