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Záznam 18. zasedání  
Předsednictva Rady vysokých škol 

dne 20. dubna 2017 a hlavní přijatá usnesení 
 
 

Zasedání se zúčastnilo 31 členů Předsednictva RVŠ (z 58 řádných členů), 3 předsedové pracovních 
komisí a 9 hostů. 

Průběh jednání 

1. Zahájení 

Zasedání zahájil předseda Rady vysokých škol (dále RVŠ) doc. Fischer, který uvítal členy Předsednictva 
Rady VŠ (dále PRVŠ). Dále přivítal místopředsedu České konference rektorů (dále ČKR) prof. Medka, 
náměstka MŠMT odpovědného za operační programy Mgr. Velčovského, zástupce náměstka ministryně 
školství mládeže a tělovýchovy pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Ing. Plagy PhDr. 
Dolečka, zástupce AV ČR RNDr. Krejčího, jednatelku Asociace knihoven VŠ (dále AKVŠ) PhDr. 
Machytkovou, zástupce Vysokoškolského odborového svazu (dále VOS) RNDr. Dolanského, zástupkyni 
MO ČR Mgr. Kadlecovou, jakož i další hosty. 

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

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

PRVŠ počtem 28 kladných hlasů jednomyslně schválilo předložené návrhy. 

2. Zprávy z užšího Předsednictva RVŠ  

Doc. Fischer informoval o výjezdním zasedání Rady NAÚ, které se uskutečnilo dne 23. 3. 2017. Sdělil, 
že právě probíhá další zasedání Rady NAÚ a informoval o náplni programu zasedání. V této souvislosti 
doporučil podpořit materiál Změna kritérií pro zařazení studentů do seznamu hodnotitelů NAÚ, který 
bude projednáván právě na zasedání Rady NAÚ dne 20. 4. 2017. Informoval též o jednání s vedením NAÚ 
dne 7. 4. 2017, jehož se za RVŠ zúčastnili doc. Fischer, prof. Pospíšil a Mgr. Štěrbová. 

Dále informoval o jednání UP RVŠ s vicepremiérem MVDr. Bělobrádkem, které se uskutečnilo dne 
28. 3. 2017. Jednání se za Radu VŠ účastnili doc. Fischer, prof. Opatrný, prof. Pospíšil a Mgr. Zima. 
Tématem jednání byl nový zákon o VaVaI, jednání bylo otevřené, šlo o vzájemné objasnění stanovisek. 
Dne 4. 4. 2017 se uskutečnila valná hromada Asociace VOŠ, které se účastnila Mgr. Štěrbová. Doc. 
Fischer dále informoval o jednání s MŠMT k návrhu Plánu realizace Strategického záměru MŠMT na rok 
2018 a k návrhu Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu na rok 2018.  

Prof. Pospíšil informoval o své účasti na Sněmu Akademie věd ČR, který se uskutečnil dne 
21. 3. 2017. Dále informoval o stavu řešení pro vysoké školy významného projektu Národní centrum pro 
elektronické informační zdroje – CzechELib. Materiály jsou zveřejněny v členské sekci webu Rady VŠ. 
Prof. Pospíšil upozornil na velkou administrativní náročnost projektů OP VVV, která značně komplikuje 
řešení projektů na vysokých školách, a následně informoval o vývoji kolem novely k Registru smluv. 

Prof. Opatrný dále informoval o jednání UP RVŠ se zástupci ODS dne 29. 3. 2017, jehož se účastnili 
prof. Opatrný, Mgr. Štěrbová a Mgr. Zima. Sdělil, že šlo o informativní setkání. 

PRVŠ počtem 29 kladných hlasů, 1 se zdržel, přijalo 1. část usnesení. 

Druhá část usnesení byla přijata jednomyslně 30 kladnými hlasy. 

Předsednictvo RVŠ nemá námitek k návrhu úprav Podmínek pro zařazení osob do seznamu 
hodnotitelů ze dne 13. 4. 2017.  

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

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2015/04/RNAU-podklady-2017-15-1-podm%C3%ADnky-SH-III.v.pdf
http://www.radavs.cz/soukroma-sekce/
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3. Zprávy ze Studentské komory Rady VŠ 

Předseda Studentské komory Rady vysokých škol (SK RVŠ) Mgr. Zima sdělil, že doktorské studium 
v České republice se nachází v tíživé situaci a hrazení zdravotního pojištění doktorandů ze strany státu 
představuje dobrý začátek na cestě ke zlepšení postgraduálního vzdělání v ČR a sociální situace studentů 
doktorských studijních programů.  

Dále sdělil přítomným zásadní skutečnosti, které se v činnosti SK RVŠ udály za poslední měsíc. 
Nejdůležitější zprávou bylo zmíněné schválení rozšíření okruhu státních pojištěnců v oblasti zdravotního 
pojištění o studenty doktorských studijních programů v Poslanecké sněmovně Parlamentu České 
republiky ve třetím čtení. Je to velké zadostiučinění po mnohaměsíčním úsilí SK RVŠ. Další neméně 
důležitá aktivita SK RVŠ se vztahuje k přejmenování svátku 17. listopadu na Den boje za svobodu 
a Mezinárodní den studentstva, přičemž tento návrh se bude ve Sněmovně projednávat 26. dubna.  

SK RVŠ se aktuálně nachází bez své tajemnice. Bc. Kudrnová totiž na počátku měsíce dubna skončila 
na postu tajemníka SK RVŠ. Mgr. Zima vyzdvihl její aktivitu a profesionalitu, se kterou funkci vykonávala, 
a poděkoval jí za vše, co pro studentskou reprezentaci udělala. Dále konstatoval, že nového tajemníka 
bude mít SK RVŠ v horizontu měsíce až dvou.  

Na posledním zasedání pléna SK RVŠ byli hosty prof. Labík a MUDr. Fontana, zástupci Rady 
Národního akreditačního úřadu. Členové SK RVŠ s nimi vedli bezmála hodinovou diskusi, zejména kolem 
otázek zapojení studentů do evaluačního procesu. Mgr. Zima pak oběma hostům poděkoval za účast 
a za práci, kterou odvádějí. Častá komunikace mezi reprezentacemi VŠ a Radou NAÚ je klíčová pro 
zachování kvalitního terciárního vzdělání v České republice.  

PRVŠ počtem 27 kladných hlasů, 2 se zdrželi, přijalo usnesení. 

P RVŠ vítá schválení návrhu rozšíření okruhu státních pojištěnců v oblasti zdravotního pojištění 
o studenty doktorských studijních programů nad 26 let věku poslaneckou sněmovnou a oceňuje 
dlouhodobé úsilí SK RVŠ v této problematice.  

Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí Zprávu o činnosti Studentské komory Rady VŠ. 

4. Vystoupení hostů 

Místopředseda ČKR prof. Medek pozdravil přítomné a informoval o usnesení 140. zasedání Pléna 
ČKR, které se uskutečnilo dne 13. 4. 2017 a na němž byly projednávány body týkající se financování VŠ, 
návrhu zákona o podpoře VaVaI, hodnocení VaVaI a modelu financování VŠ 2018+.  

MŠMT zastupoval zástupce náměstka pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Ing. Plagy 
PhDr. Doleček, který se ve svém vystoupení věnoval zejména novému modelu financování VŠ 2018+ 
a v rámci diskuse odpověděl na četné dotazy z pléna. 

Následně se svojí zdravicí vystoupili zástupkyně MO ČR Mgr. Kadlecová, zástupce AV ČR RNDr. Krejčí, 
který sdělil, že bude zastupovat AV ČR na zasedáních Rady VŠ místo prof. Jana Zimy, zástupce VOS RNDr. 
Dolanský a jednatelka AKVŠ PhDr. Machytková, která požádala Radu VŠ o spolupráci při vytváření 
systému hodnocení služeb a hodnocení výkonu VŠ knihoven. Spolupráci přislíbila předsedkyně komise 
pro kvalitu ve vysokém školství doc. Talašová. 

5. Legislativní informace 

JUDr. Hodulík informoval o schváleném pozměňovacím návrhu k vládnímu návrhu zákona, kterým 
se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, o změně zákona o veřejném zdravotním 
pojištění, dále informoval o Registru smluv. Následně informoval o jednání pracovních komisí Rady VŠ 
legislativní, pro strategie a rozvoj VŠ a členů P RVŠ, které se uskutečnilo dne 3. 4. 2017. Jednání se 
věnovalo upravenému textu metodiky k institucionální akreditaci a byly k němu vypracovány tyto 
výstupy: Připomínky k Metodice Institucionální akreditace, Připomínky k Metodickému materiálu pro 
posuzování standardů pro akreditaci a sebehodnoticí zprávu a Připomínky AMU; užší předsednictvo 
následně zpracovalo Příklady extenzivního výkladu standardů pro nařízení vlády v metodickém materiálu 
k institucionální akreditaci. JUDr. Hodulík dále informoval o jednání pracovních komisí legislativní, pro 
strategie a rozvoj VŠ a komise pro vědeckou činnost, která se uskutečnila dne 6. 4. 2017. Podrobněji se 
tomuto jednání věnoval prof. Opatrný v bodu Problematika výzkumu. V rámci diskuse zazněly dotazy 

http://crc.muni.cz/resolutions/140.html
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2015/04/LKRVS__3_4_2017_.pdf
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2015/04/LKRVS_3_4_2017_Institut._akreditace_-_metodika_-_standardy_v170327.pdf
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2015/04/LKRVS_3_4_17_P%C5%99ipom%C3%ADnky-AMU-k-Metodice-IA-2.-verze.pdf
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2015/04/P%C5%99%C3%ADklady-extenzivn%C3%ADho-v%C3%BDkladu-standard%C5%AF-pro-na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-vl%C3%A1dy.pdf
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zvláště k schválenému pozměňovacímu návrhu k vládnímu návrhu zákona o státní sociální podpoře, o 
změně zákona o veřejném zdravotním pojištění. 

PRVŠ počtem 30 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení. 

Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí Legislativní informace.   

6. Ekonomické informace 

Předsedkyně ekonomické komise Rady VŠ JUDr. Valová se ve svém vystoupení věnovala novému 
modelu financování VVŠ 2018+. Dne 21. 3. 2017 se uskutečnilo první zasedání pracovní skupiny MŠMT. 
Byla předložena prezentace MŠMT obsahující návrh nového modelu financování VVŠ 2018+. Prezentace 
byla rozeslána členům P RVŠ a dne 6. 4. 2007 se uskutečnilo jednání ekonomické pracovní komise. 
Do 10. 4. 2017 byl vznesen požadavek na osobní stanoviska členů pracovní komise k návrhu. Termín 
dalšího jednání pracovní skupiny dosud nebyl stanoven. JUDr. Valová dále podrobně prezentovala 
stanovisko ekonomické komise z 6. 4. 2017. V rámci obsáhlé diskuse vystoupil i zástupce náměstka 
MŠMT PhDr. Doleček, který odpověděl na četné dotazy z pléna.  

PRVŠ počtem 27 kladných hlasů, 2 se zdrželi, přijalo usnesení. 

Předsednictvo Rady VŠ opakovaně zdůrazňuje, že nezbytným předpokladem realizace nového 
modelu financování VVŠ je očekávané navýšení rozpočtu na oblast VVŠ v ministryní avizované výši 
4,5 mld. Kč. Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí informace o závěrech ekonomické komise k návrhu 
nového modelu financování VVŠ 2018+ a ukládá zástupcům RVŠ v pracovní skupině MŠMT postupovat 
v souladu s nimi. 

7. Problematika přípravy OP VVV 

V úvodu vystoupil náměstek ministryně školství mládeže a tělovýchovy pro řízení sekce operačních 
programů PhDr. Velčovský, který ve svém vystoupení podrobně informoval o výsledcích hodnocení 
návrhů projektů v rámci tzv. čtyřvýzvy pro vysoké školy a o připravovaných nových výzvách. Poté 
následovala diskuse, v níž odpověděl na četné dotazy z pléna. 

PRVŠ počtem 29 kladných hlasů, 1 se zdržel, přijalo usnesení. 

Rada VŠ bere na vědomí informace náměstka MŠMT Václava Velčovského o výsledcích hodnocení 
návrhů projektů OP VVV v rámci tzv. čtyřvýzvy pro vysoké školy. Rada VŠ upozorňuje na velkou 
administrativní zátěž spojenou s řešením projektů OP VVV a žádá MŠMT o zjednodušení administrace 
projektů. 

8. Problematika výzkumu 

Místopředseda Rady VŠ prof. Opatrný informoval o jednání pracovních komisí Rady VŠ: pro vědeckou 
činnost, legislativní, pro strategie a rozvoj VŠ a členů P RVŠ, jež se konala dne 6. 4. 2017, a která se 
věnovala návrhu nového zákona o VaV a následně informoval o připomínkách k tomuto návrhu. Dále 
upozornil na stanovisko České konference rektorů vyzývající k urychlené opravě chyb ve výpočtu 
hodnocení VaVaI 2015 a ke kompenzaci školám, které byly těmito chybami poškozeny, v rozpočtu 
v příštím roce. Prof. Opatrný doporučil toto stanovisko podpořit. Poté proběhla diskuse, kde zodpověděl 
dotazy z pléna. 

PRVŠ počtem 26 kladných hlasů, 2 se zdrželi, přijalo usnesení. 

Předsednictvo Rady VŠ schvaluje připomínky RVŠ k návrhu nového zákona o podpoře výzkumu. 
Rada VŠ žádá, aby byly neprodleně opraveny chyby ve výpočtech hodnocení výsledků výzkumných 

organizací za rok 2015 tak, aby v datech hodnocení 2016 vystupovaly již správné hodnoty. Podporuje 
požadavek České konference rektorů, aby případná poškození jednotlivých vysokých škol způsobená 
výpočetními chybami byla těmto školám kompenzována v rozpočtu na rok 2018.  

  

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2015/04/EIP200417.pdf
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2015/04/podklad-pro-pracovn%C3%AD-skupinu_financov%C3%A1n%C3%AD-VV%C5%A0-2018-_21032017.pdf
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2015/04/Stanovisko-EK-z-6.4.2017.pdf
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2015/04/problematika-vyzkumu-duben-2017.pdf
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2015/04/LKRVS_6_4_17_formular-pripominky-novy-zakon-VaV.pdf
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9. Různé   

Po jednání Sněmu 18. 5. 2017 jsou všichni delegáti zváni na přednášku paní Tracey Bretag "Academic 
integrity: Why this is important and what we can do to safeguard it". Tracey Bretag je světovou odbornicí 
na akademickou etiku, předsedkyní redakční rady International Journal for Educational Integrity, 
dlouholetou předsedkyní správní rady International Center for Academic Integrity a podílela se na mnoha 
projektech týkajících se výzkumu a zavádění procesů souvisejících s akademickou etikou v Austrálii, obou 
Amerikách a Evropě. Ve své přednášce bude hovořit o nastavení vnitřního prostředí školy a podmínkách 
ukončení předmětů, které studenty odrazují od podvodného jednání. Zazní konkrétní náměty, jak 
motivovat studenty k poctivému studiu, které jsou využitelné v každodenní práci vysokoškolského 
pedagoga. Po ukončení bude možnost diskuse k problematice našeho universitního školství. Přednáška 
proběhne v místnosti RB209 v areálu Vysoké školy ekonomické na Žižkově (tj. ve stejném areálu jako 
Sněm) od 14 hodin. 

 
V závěru zasedání JUDr. Valová motivovala přítomné k tomu, aby se na školách věnovali programu 

EDS. Na květnovém 8. zasedání Sněmu Rady VŠ se předpokládá účast náměstkyně ministryně školství, 
mládeže a tělovýchovy pro řízení ekonomické sekce RNDr. Matuškové, která odpoví na položené dotazy.  

Doc. Fischer poděkoval všem za aktivní účast na jednání, za četná vystoupení v rozpravě. Popřál 
krásné jarní dny. Připomněl, že příští zasedání Sněmu Rady VŠ se uskuteční na VŠE, poděkoval 
prof. Zegzulkovi a Mgr. Foltýnkovi, že zajistili účast paní Tracey Bretag na přednášce, a ukončil zasedání.   

Po zasedání se uskutečnila tisková konference. 

 

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

Příští řádné zasedání Předsednictva Rady vysokých škol proběhne dne 22. června 2017.  

 

 

 

 

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

 

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

