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Záznam o zasedání  
Předsednictva Rady vysokých škol 

dne 16. března 2017 a hlavní přijatá usnesení 
 
 

Zasedání se zúčastnilo 40 členů Předsednictva RVŠ (z 58 řádných členů), 2 předsedové pracovních 
komisí a 14 hostů. 

 

Průběh jednání 

1. Zahájení 

Zasedání zahájil předseda Rady vysokých škol (dále RVŠ) doc. Fischer, který uvítal členy Předsednictva 
RVŠ (dále PRVŠ). Dále přivítal místopředsedu České konference rektorů (dále ČKR) prof. Medka, zástupce 
náměstka ministryně školství mládeže a tělovýchovy pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu 
PhDr. Dolečka, místopředsedu vlády ČR pro vědu, výzkum a inovace MVDr. Bělobrádka a ředitele 
odboru podpory RVVI Ing. Marka, dále poradkyni předsedy vlády ČR PaedDr. Gajdůškovou, ředitelku 
odboru VŠ Mgr. Gondkovou, náměstka MŠMT odpovědného za operační programy Mgr. Velčovského, 
předsedu NAÚ prof. Labíka, zástupce AV ČR prof. Jana Zimu, jednatelku Asociace knihoven VŠ (dále 
AKVŠ) PhDr. Machytkovou, předsedu Vysokoškolského odborového svazu (dále VOS) Mgr Baierla a 
zástupce VOŠ RNDr. Dolanského, jakož i další hosty. 

Za členy návrhové komise byli navrženi doc. Fischer, JUDr. Hodulík, prof. Opatrný, prof. Pospíšil, 
doc. Radová, Mgr. Štěrbová, JUDr. Valová, a za SK RVŠ předseda Mgr. Zima. 

Za skrutátory byli navrženi:  JUDr. Hodulík a Ing. Macháčková. 

PRVŠ počtem 36 kladných hlasů jednomyslně schválilo předložené návrhy. 

2. Zprávy z užšího Předsednictva RVŠ  

Doc. Fischer informoval o jednání k vypořádání připomínek k materiálům NAÚ, jehož se dne 24. 2. 
2017 zúčastnil společně s místopředsedkyní Rady VŠ Mgr. Štěrbovou. Podrobnější informace zazněly 
v bodu Legislativní informace. Dále informoval o jednání na MŠMT k přípravě vyhlášení Centralizovaných 
rozvojových projektů na rok 2018, jehož se 2. 3. 2017 zúčastnil společně s JUDr. Valovou. Následně 
Prof. Pospíšil informoval o jednání platformy Comenius dne 7. 3. 2017. 

Prof. Pospíšil se za Radu VŠ zúčastní jednání Akademického sněmu Akademie věd ČR dne 21. 3. 2017 
a dále vystoupí na semináři k Registru smluv, pořádaném Svazem průmyslu a dopravy a vydavatelstvím 
Ekonomia dne 22. 3. 2017. Doc. Fischer, JUDr. Valová a Ing. Zima se zúčastní jednání pracovní skupiny 
k přípravě nového modelu financování dne 21. 3. 2017. Doc. Fischer bude hostem výjezdního zasedání 
Rady Národního akreditačního úřadu dne 23. 3. 2017. Dne 4. 4. 2017 se bude konat valná hromada 
Asociace VOŠ a Radu vysokých škol zde zastoupí Mgr. Štěrbová. Dále doc. Fischer informoval o tom, že 
Rada VŠ byla oslovena předsedou ODS se žádostí o schůzku s předsedou a dalšími členy vedení Rady VŠ, 
termín schůzky je v jednání. 

PRVŠ počtem 36 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení. 

Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí Zprávy z užšího Předsednictva Rady VŠ.  

3. Zprávy ze Studentské komory Rady VŠ 

 Předseda Studentské komory Rady vysokých škol (SK RVŠ) Mgr. Zima seznámil přítomné s poslední 
aktivitou SK RVŠ, v rámci které proběhlo setkání se studentským zástupcem v Radě Národního 
akreditačního úřadu (NAÚ) MUDr. Fontanou, kde studenti diskutovali problematiku akreditací a také 
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představu zaškolování studentů-hodnotitelů v hodnotících komisích NAÚ. Dále Mgr. Zima zdůraznil 
důležitost přejmenování svátku 17. listopadu na Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den 
studentstva, které by mělo být pevně zařazeno na dubnové zasedání Poslanecké sněmovny. 
V problematice studentů doktorských studijních programů bylo dosaženo významného posunu, jelikož 
sněmovna poslala do třetího čtení návrh na rozšíření okruhu státních pojištěnců v oblasti zdravotního 
pojištění, a to právě o doktorandy. Garanční výbor tohoto návrhu, Výbor pro sociální politiku, doporučil 
tento návrh schválit. SK RVŠ byla minulý týden na svém výjezdním zasedání, tentokrát v Ostravě, které 
bylo zejména ve znamení příprav na Studentský konvent, největší setkání studentů v České republice, 
během kterého se bude udílet i Cena Jana Opletala, nejvyšší studentské vyznamenání. Členové Komory 
se mj. v rámci doprovodného programu na výjezdním zasedání zúčastnili prohlídky ostravských dolů 
v muzeu Landek Park. Mgr. Zima také poděkoval Ostravské univerzitě za poskytnutí zázemí a plného 
servisu pro výjezdní zasedání SK RVŠ. V závěru svého vystoupení sdělil, že místopředsedkyní pro 
organizaci a řízení byla zvolena Ing. Piorecká z ČVUT, jejíž volbu dle Statutu RVŠ musí Předsednictvo RVŠ 
potvrdit. 

PRVŠ počtem 36 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení. 

Předsednictvo Rady vysokých škol (P RVŠ) podporuje dlouhodobou iniciativu Studentské komory 
Rady vysokých škol týkající se změny názvu státního svátku 17. listopadu na Den boje za svobodu a 
demokracii a Mezinárodní den studentstva. Předsednictvo RVŠ proto vyzývá Poslaneckou sněmovnu 
Parlamentu České republiky, aby urychlila projednání sněmovního tisku 938/0 z 20. 10. 2016 
vedoucího k této změně názvu. 

Předsednictvo Rady VŠ potvrzuje volbu Ing. Piorecké místopředsedkyní SK RVŠ a bere na vědomí 
Zprávu o činnosti Studentské komory Rady VŠ. 

4. Vystoupení hostů 

Místopředseda ČKR prof. Medek pozdravil přítomné a sdělil, že klíčová témata, kterými jsou 
financování VŠ, problematika vědy a OP VVV jsou společná pro ČKR i RVŠ.  

Za MŠMT vystoupil PhDr. Doleček, zástupce náměstka pro řízení sekce vysokého školství, vědy a 
výzkumu, který se ve svém vystoupení věnoval zejména financování VŠ.  

Poté vystoupila se zdravicí poradkyně předsedy vlády ČR PaedDr. Gajdůšková, která poděkovala 
za pozvání a zároveň poděkovala Agentuře Rady VŠ za zasílání informací ze zasedání bezprostředně po 
jejich ukončení. Zdůraznila, že mají zájem na bezproblémovém fungování, kdy zásadními záležitostmi 
jsou v současné době rozpočet a spolupráce s NAÚ.  

 Poté se svojí zdravicí vystoupil předseda NAÚ prof. Labík, který sdělil, že připravují další zasedání 
Rady NAÚ, jež se uskuteční v týdnu následujícím po zasedání P RVŠ. Na programu bude habilitační řízení 
a jmenování profesorů. Zdůraznil, že ze strany NAÚ je snaha o co největší transparentnost. 

Dále vystoupil zástupce AV ČR prof. Jan Zima, který sdělil, že 21. 3. 2017 zasedá Akademický sněm 
AV ČR, který bude volit nové vedení AV ČR.  Přislíbil doporučit novým nástupcům navázat na dosavadní 
spolupráci s RVŠ a popřál hodně úspěchů v činnosti.  

Následně se svojí zdravicí vystoupili předseda VOS Mgr. Baierl a jednatelka AKVŠ PhDr. Machytková. 
Poté vystoupil místopředseda vlády ČR pro vědu, výzkum a inovace MVDr. Bělobrádek. Ve svém 

vystoupení se věnoval následujícím tématům: novele zákona č. 130/2002 Sb. – návrhu poslance Váchy, 
situaci v hodnocení VaV 2015 a 2016, implementaci hodnocení VaV 2017, přípravě nového zákona 
o podpoře výzkumu, vývoje a inovacích a problematickému zákonu o rozpočtových pravidlech. Poděkoval 
prof. Opatrnému za kvalifikovanou pomoc při vypořádání připomínek k chybám v hodnocení 2015.  
V rámci svého vystoupení MVDr. Bělobrádek navrhl setkání s užším předsednictvem o novele zákona 
č. 130/2002 Sb. Setkání se uskuteční dne 28. 3. 2017. Následně sdělil, že nový zákon nebude schválen 
v tomto funkčním období. V rámci diskuse k jednotlivým tématům odpověděl společně s ředitelem 
odboru podpory RVVI Ing. Markem na četné dotazy z pléna, týkající se zvláště hodnocení VaV. 
MVDr. Bělobrádek požádal Radu VŠ, aby věnovala pozornost novele zákona č. 218/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech, kterou předložilo Ministerstvo financí ČR. Po zasedání zaslal Radě VŠ 
Stanovisko předsedy Legislativní rady vlády k této novele. Doc. Fischer přislíbil, že Rada VŠ zaslané 
podklady projedná a přijme stanovisko. V rámci diskuse následně zazněl požadavek, aby se obě 
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reprezentace VŠ staly připomínkovým místem. MVDr. Bělobrádek sdělil, že pokud toto MŠMT navrhne, 
je možné to podpořit. 

V další části tohoto bodu programu vystoupil předseda TA ČR Ing. Očko, který formou prezentace 
informoval o činnosti TA ČR a její podpoře v roce 2017. Představil nové programy TA ČR – ZÉTA, ÉTA 
a THÉTA a připravované výzvy 2017. Poté informoval o účasti VVŠ v programech TA ČR a o jejich 
úspěšnosti. V závěru svého vystoupení informoval o vzniku nového Informačního systému TA ČR, který 
by měl být spuštěn v polovině roku 2017. V rámci diskuse odpověděl na dotazy z pléna. 

5. Hospodaření ARVŠ a SK RVŠ v roce 2016 a rozpočet 2017 

Ředitelka ARVŠ M. Štěrbová okomentovala přehled hospodaření ARVŠ v roce 2016 a plán na rok 
2017. Poté vystoupil předseda SK RVŠ Mgr. Zima, který okomentoval dokument o hospodaření SK RVŠ 
v roce 2016 a plán na rok 2017. Oba dokumenty jsou zpřístupněny v členské sekci webu Rady VŠ. 

PRVŠ počtem 36 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení. 

Předsednictvo Rady vysokých škol schvaluje „Výsledky hospodaření Agentury Rady VŠ, výsledky 
hospodaření Studentské komory Rady VŠ za rok 2016 a rozpočty Agentury Rady VŠ a Studentské 
komory Rady VŠ na rok 2017“. 

6. Legislativní informace 

Doc. Fischer s Mgr. Štěrbovou podrobně informovali o jednání k vypořádání připomínek 
k materiálům NAÚ, které se uskutečnilo dne 24. 2. 2017. Poté doc. Fischer sdělil, že z Národního 
akreditačního úřadu Rada VŠ obdržela návrh osob vybraných k zařazení do Seznamu hodnotitelů 
k vyjádření. Doc. Fischer závěrem připomněl seminář k problematice akreditací, který se uskuteční od 
15 hodin v Modré posluchárně. Následně vystoupil JUDr. Hodulík, který informoval o postupu 
projednávání novely Zákoníku práce. V rámci diskuse zazněly diskusní příspěvky k vypořádání připomínek 
k metodikám NAÚ.  

PRVŠ počtem 36 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení. 

Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí Legislativní informace.  

7. Ekonomické informace 

Předsedkyně ekonomické komise Rady VŠ JUDr. Valová se ve svém vystoupení věnovala legislativě 
v ekonomické oblasti VVŠ, kde využila podklady prezentace doc. Ištvánfyové z jednání Klubu kvestorů 
dne 9. 3. 2017. Zrekapitulovala legislativní smršť, týkající se ekonomické oblasti VŠ, za poslední cca 2 
roky a odvolávající se na nutnost plnění evropské směrnice 2011/85/EU. Jejím účelem ovšem je odhad 
makroekonomických údajů a zpřesňování rozpočtových odhadů – slouží k predikci plnění státního 
rozpočtu. S ohledem na finanční objemy celé oblasti VVŠ se jeví nové zákony a směrnice jako nesmyslné 
pro VVŠ. Jde o zbytečnou byrokracii a vykazování bez jakéhokoliv významu. Návrhy norem jsou šity na 
míru organizačním složkám státu, které na rozdíl od VVŠ účtují na hotovostní (cash) bázi (dle struktury 
státního rozpočtu), a z technického hlediska se předpokládá, že všechny „zpravodajské jednotky“ budou 
informace předávat pomocí CSUIS, jehož VVŠ nejsou součástí, návrhy požadují sledování nadbytečně 
podrobných údajů (nebo duplicitních), čímž překračují deklarované cíle Směrnice EU i přijaté 
mezinárodní závazky. JUDr. Valová dále sdělila, že je nutné nebýt pouhým předmětem těchto právních 
úprav, ale s odvoláním na § 92 zákona o VŠ Reprezentace VŠ odst. 3, podle kterého ministr projednává 
s reprezentací VŠ návrhy a opatření, která se VŠ významně týkají ……, jako i s ohledem na to, že VVŠ jsou 
novými zákony řazeny mezi ústřední vládní instituce, je třeba usilovat společně s ČKR o postavení 
legitimního připomínkového místa. Poté proběhla krátká diskuse. 

PRVŠ počtem 32 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení. 

Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí informace přednesené předsedkyní ekonomické komise 
JUDr. Valovou a ukládá užšímu Předsednictvu usilovat ve spolupráci s ČKR a MŠMT o postavení 
oficiálního připomínkového místa v legislativním procesu pro reprezentace VŠ. 

  

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2015/04/170316_OCKO_RVS1.pdf
http://www.radavs.cz/soukroma-sekce/
http://www.radavs.cz/
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2015/04/EIP1603171.pdf
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8. Problematika přípravy OP VVV 

Prof. Pospíšil informoval o zapojení Rady VŠ do přípravy výzev v rámci Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání. Zástupci RVŠ se pravidelně a aktivně účastní jednání pracovních skupin 
a řídících orgánů.  

Dále vystoupil náměstek ministryně školství mládeže a tělovýchovy pro řízení sekce operačních 
programů PhDr. Velčovský, který se ve svém vystoupení vyjádřil ke stavu hodnocení „čtyřvýzvy“ pro VŠ, 
zejména k otázkám termínu vyhlášení výsledků, průměrné úspěšnosti VŠ při vyhodnocování jejich záměrů 
a výše očekávaného průměrného krácení projektů. Dále se vyjádřil ke stavu hodnocení výzvy Excelentní 
výzkum a k připravované výzvě na mobility. Následně se vyjádřil ke zbývajícím financím v jednotlivých 
prioritních osách a k reálnosti vyhlášení opakovaných výzev v r. 2018. Poté následovala diskuse, kde 
odpověděl na četné dotazy z pléna. 

PRVŠ počtem 32 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení. 

 Rada VŠ bere na vědomí informaci o stavu realizace OP VVV přednesenou PhDr. Mgr. Václavem 
Velčovským, Ph.D., náměstkem MŠMT. 

 Rada VŠ apeluje na MŠMT, aby omezilo administrativní náročnost vykazování a monitoringu 
ze strany řešitelů projektů na únosnou míru (při respektování základních požadavků Evropské 
komise). 

 Rada VŠ apeluje na MŠMT, aby u budoucích výzev upravilo systém hodnocení návrhů projektů 
se zohledněním negativních/pozitivních zkušeností z hodnocení probíhajících v současné době. 

9. Problematika výzkumu 

Místopředseda Rady VŠ prof. Opatrný informoval o hodnocení VaV 2015, 2016, 2017 a o koncepci 
mezinárodní spolupráce ČR a VaVaI a internacionalizace VaVaI v ČR. Sdělil, že výsledky k poslední 
kontrole byly minulý týden zveřejněny a poté se průběžně odstraňovaly chyby. Výsledky Hodnocení 2015 
budou Radou pro výzkum, vývoj a inovace schváleny v nejbližších dnech formou per rollam. Stále se 
počítá s tím, že Hodnocení 2016 bude dokončeno během jara. Dále prof. Opatrný sdělil, že hodnocení 
výzkumu 2017 by mělo proběhnout podle nové Metodiky 17+. Dle informací na březnové KHV by ve 
II. polovině roku 2017 měly být ustanoveny národní panely a mělo by proběhnout hodnocení dle Modulu 
1 (kvalita vybraných výsledků) a Modulu 2 (výkonnost výzkumu). Přetrvává řada nejasností.  

Ke koncepci mezinárodní spolupráce ČR ve VaVaI a internacionalizaci VaVaI v ČR prof. Opatrný sdělil, 
že vláda schválila „Akční plán mezinárodní spolupráce ČR ve výzkumu a vývoji a internacionalizace 
prostředí výzkumu a vývoje v ČR na léta 2017-2020“, uložila ministryni školství mládeže a tělovýchovy 
předložit podklady pro zahájení příprav komplexní koncepce mezinárodní spolupráce ČR ve VaVaI 
a internacionalizace VaVaI v ČR. Následně náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu 
Ing. Plaga požádal Radu VŠ o podněty, které Rada VŠ sbírala do 10. 3. 2017. Výsledné podněty jsou 
zveřejněny na webu Rady VŠ.  

PRVŠ počtem 32 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení. 

Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí informace z oblasti výzkumu a schvaluje podněty Rady VŠ 
ke koncepci mezinárodní spolupráce ČR ve VaVaI a internacionalizace VaVaI v ČR.  

10. Různé   

a) Otevřený dopis a výzva k současné situaci v Turecku 

Prof. Opatrný informoval o otevřeném dopisu a výzvě k současné situaci v Turecku.   

PRVŠ počtem 29 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení. 

Předsednictvo Rady VŠ se hlásí k usnesení užšího předsednictva z 21. července 2016, jímž vyjadřuje 
solidaritu s akademickou obcí tureckých vysokých škol a zdůrazňuje jeho trvající naléhavost. 

 

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2015/04/PRV%C5%A0_16032017_Posp%C3%AD%C5%A1il_OP-VVV1.pdf
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2017/03/problematika-vyzkumu-brezen-2017.pdf
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2015/04/Namety-RVS-k-internacionalizaci.pdf
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2015/04/otev%C5%99en%C3%BD-dopis-turecko.pdf
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2015/04/Otevreny-dopis-Turecko-pruvodni-dopis.pdf
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Rada VŠ apeluje na turecké státní představitele, aby respektovali principy akademické samosprávy 
a akademických svobod, bez jejichž zachování nemůže fungovat demokratická společnost. Rada VŠ 
žádá vládu ČR, aby situaci v Turecku sledovala, a aby se v maximální míře zasazovala o tamní 
dodržování lidských práv a zachování akademických svobod. 

 

Doc. Fischer poděkoval všem za aktivní účast, pozval na odpolední seminář do Modré posluchárny, 
popřál pěkné odpoledne a ukončil zasedání. 

Po zasedání se uskutečnila tisková konference. 

 

Příští řádné zasedání Předsednictva Rady vysokých škol proběhne dne 20. dubna 2017 

Příští řádné zasedání Sněmu Rady vysokých škol se bude konat dne 18. května 2017.  

 

 

 

 

 
Zapsala: L. Míčková, redigovali M. Štěrbová, doc. Fischer 

 

http://www.radavs.cz/terminy/
http://www.radavs.cz/terminy/

