
 

Z á z n a m  
 

z 13. zasedání Předsednictva Rady vysokých škol 
uskutečněného dne 15. září 2016 

 
 

 

 

Zasedání se zúčastnilo 30 členů předsednictva (z 58 řádných členů), 5 předsedů pracovních komisí a 
12 hostů. 

 

Průběh jednání 

1. Zahájení 

Zasedání zahájil předseda Rady vysokých škol (dále Rady VŠ) doc. Fischer, který uvítal členy 
Předsednictva Rady VŠ (dále PRVŠ). Dále přivítal předsedu České konference rektorů prof. Tomáše Zimu, 
náměstka pro řízení sekce vysokého školství MŠMT Ing. Plagu, ředitelku odboru VŠ MŠMT Mgr. 
Gondkovou, předsedu Grantové agentury ČR (dále GA ČR) prof. Netuku, náměstkyni místopředsedy 
vlády pro vědu, výzkum a inovace Ing. Orgoníkovou, poradkyni předsedy vlády ČR PaedDr. 
Gajdůškovou, zástupce Akademie věd ČR (dále AV ČR) prof. Jana Zimu, předsedu pracovní komise Rady 
VŠ Fórum předsedů akademických senátů prof. Haasze, zástupkyni Ministerstva obrany ČR (dále MO ČR) 
Ing. Kopáčkovou, autora portálu www.researchjobs.cz Mgr. Vítu, jakož i další hosty. 

Za členy návrhové komise byli navrženi doc. Fischer, prof. Opatrný, prof. Pospíšil, Mgr. Štěrbová, 
JUDr. Hodulík, RNDr. Popela,  JUDr. Valová a Bc. Stuhlová.  

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

PRVŠ počtem 23 kladných hlasů jednomyslně schválilo předložené návrhy. 

Doc. Fischer navrhl změnu programu - předřadit část Vystoupení hostů před Zprávy z užšího 
předsednictva. 

 PRVŠ počtem 23 kladných hlasů jednomyslně schválilo změnu programu. 

2. Vystoupení hostů 

Předseda ČKR prof. Tomáš Zima informoval o jednáních, která proběhla za účasti zástupců ČKR 
o financování VŠ, dále se vyjadřoval k Registru smluv a k novele zákona č. 130 platné od 1. 7. 2016. Dále 
informoval o návrhu Statutu NAÚ, zmínil, že se připravuje zákon o znalcích, ke kterému ČKR uplatňovala 
připomínku ke schvalování posudku vědeckou radou. V rámci diskuse odpověděl na četné dotazy 
k rozpočtu VŠ, k VZZ o podpoře výzkumu, k němuž sdělil, že by měla vzniknout pracovní skupina, která 
by se věnovala přípravě zákona o podpoře výzkumu, ale dosud žádná pracovní skupina nevznikla. Ve 
svém vystoupení se prof. Zima věnoval i situaci v Turecku.  

Následně vystoupila poradkyně předsedy vlády ČR PaedDr. Gajdůšková, která poděkovala za 
pozvání a popřála do nového akademického roku hodně úspěchů. 

Poté vystoupil předseda GA ČR prof. Netuka, který poděkoval za pozvání a informoval o tom, že 
probíhá 2. fáze hodnotícího procesu. Dále zmínil, že dle věcného záměru zákona o podpoře výzkumu 
mají být GA ČR a TA ČR správními úřady pod Ministerstvem pro výzkum a vývoj. Prof. Netuka zdůraznil, 
že je potřeba zachovat odbornou autonomii obou agentur. V závěru svého vystoupení informoval o nové 
výzvě grantových projektů ERC žadatelů.  

Následně vystoupil zástupce AV ČR prof. Jan Zima, který sdělil, že připravují na základě nového 
zákona o VŠ dohody o spolupráci s VŠ, na konečném znění budou jednat společně s vysokými školami. 
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Dále zmínil, že na konci roku 2016 by měl být zvolen nový předseda AV ČR a začátkem roku 2017 bude 
zvolena nová Akademická rada.  

Poté vystoupil předseda Fóra předsedů AS prof. Haasz, který informoval o předpokládaném 
výjezdním zasedání, na kterém přislíbili vystoupit JUDr. Staša, doc. Fischer a prof. Opatrný. 

Následně vystoupil náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Ing. Plaga, který 
ve svém vystoupení informoval o nefunkčnosti IS VaVaI, zdůraznil, že pro poskytovatele je důležité, aby 
do něj mohli vkládat data, což v tuto chvíli není možné. K VZZ o podpoře výzkumu sdělil, že navrhovali, 
aby před přípravou paragrafového znění proběhla jednání, na kterých se důležité věci upřesní. Zdůraznil, 
že vnímají zákon jako zásadní, jakákoliv chyba v tomto zákoně může paralyzovat celý systém. Sdělil, že 
od 1. 9. 2016 je v účinnosti novela VŠ zákona, jsou vydány podzákonné předpisy a ustaven NAÚ. 
Probíhají práce na přípravě Statutu NAÚ. Dochází k předávání agendy ze sekce 3 MŠMT na NAÚ, náběh 
bude postupný. Dále informoval o financování VŠ a zdůraznil, že prioritou ministryně Valachové pro 
příští období je přiblížit se 17 – 18% podílu rozpočtu VŠ na rozpočtu rezortu. Poté odpověděl na četné 
dotazy z pléna, které se týkaly např. zamražení rozpočtu, zdravotního pojištění doktorandů a k návrhu 
Statutu NAÚ.  

V rámci bodu Vystoupení hostů dále vystoupila se svojí zdravicí zástupkyně Ministerstva obrany ČR 
Ing. Kopáčková. 

3. Zprávy z užšího předsednictva Rady VŠ 

Předseda Rady VŠ doc. Fischer sdělil, že dne 22. 6. proběhlo jednání na MŠMT ke složení Rady NAÚ. 
Důvodem jednání byl dopis předsedy Svazu průmyslu a dopravy Ing. Hanáka se silným požadavkem 
posílit zastoupení aplikační sféry v Radě NAÚ, včetně požadavku na místopředsednictví R. Špicara 
v Radě. Požadavku SPD nebylo vyhověno, Rada NAÚ byla následně vládou jmenována 27. 6. 2016. 

Dále doc. Fischer sdělil, že dne 29. 6. 2016 proběhlo jednání s vedením AVOŠ, jehož se účastnili doc. 
Fischer a Mgr. Štěrbová. Jednalo se o informativní setkání, které se uskutečnilo na žádost předsedkyně 
AVOŠ Ing. Pražmové. 

Poté zmínil, že dne 1. 7. 2016 se účastnil vypořádání připomínek k oblastem vzdělávání. Následně 
informoval o jednání s předsedy koaličních stran a představitelů školství a odborů o aktuální situaci ve 
školství a přípravě rozpočtu na rok 2017, které se uskutečnilo dne 13. 7. 2016. Dále informoval o 
společném prohlášení 24 předsedů národních Konferencí rektorů, které jsou řádnými kolektivními členy 
Evropské univerzitní asociace. Následně se věnoval situaci v Turecku, kdy sdělil, že Rada VŠ přijala 
usnesení, které bylo dne 21. 7. 2016 odesláno premiérovi Sobotkovi, vicepremiérovi Babišovi, ministryni 
Valachové, ministrům Zaorálkovi, Dienstbierovi, velvyslanci Turecka, médiím a členům Rady VŠ. Taktéž je 
usnesení zveřejněno na webu Rady VŠ. Společně s Mgr. Štěrbovou se doc. Fischer zúčastnil setkání 
ministryně Valachové se zástupci školské veřejnosti a odborů 23. 8. 2016. 

Poté sdělil, že dne 21. 9. 2016 se budou konat dvě schůze VVVKMT, jichž se zúčastní JUDr. Hodulík a 
JUDr. Valová. Na programu schůzí bude školský zákon a autorský zákon. 

V závěru svého vystoupení informoval o nominacích zástupců Rady VŠ. Do Komise expertů programu 
CEEPUS byli nominováni: prof. Polišenská, doc. Malčík a JUDr. Hodulík, do výboru „Scientific Committee 
of the Innovative Medicines Initiative“ byli nominováni: prof. Adam, prof. Černý, prof. Bareš a prof. 
Táborský. Na Cenu Františka Běhounka 2016 byl nominován prof. Anzenbacher, do Řídicího výboru 
projektu CzechElib byl, jako společný kandidát Rady VŠ a ČKR, nominován prof. Pospíšil a do Národní 
komise pro excelenci profesně zaměřeného terciárního vzdělávání byli nominováni Mgr. Štěrbová 
a prof. Pospíšil.  

Prof. Pospíšil informoval o dvou jednáních Rady pro Velké výzkumné infrastruktury, která proběhla 
ve dnech 29. 6. a 6. 9. 2016. Dále informoval o jednání k Řetězení smluv, o projektu CzechElib a o 
jednání s poslaneckým klubem ANO k Registru smluv, jehož se účastnili i zástupci ČKR. 

PRVŠ počtem 24 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení. 

Předsednictvo Rady VŠ nominuje doc. Ing. Luďka Hynčíka, Ph.D. do pracovní skupiny MŠMT: Akční 
plán rozvoje lidských zdrojů a genderové rovnosti ve výzkumu a vývoji a bere na vědomí Informace 
z užšího Předsednictva Rady VŠ. 
  



4. Zprávy ze Studentské komory Rady VŠ   

Místopředsedkyně SK RVŠ Bc. Stuhlová formou prezentace informovala o činnosti SK RVŠ od 
12. zasedání P RVŠ. Sdělila, že dne 15. 6. 2016 se uskutečnilo jednání aktérů českého vysokého školství 
o financování, kde SK RVŠ zastupovali předseda Ing. Roubík a předseda komise pro sociální 
a ekonomické záležitosti Bc. Zima. Dne 13. 7. 2016 proběhla schůzka předsedů koaličních stran, 
ministryně školství a zástupců českých vzdělávacích institucí i zástupců SK RVŠ. Dne 26. 7. 2016 
předsednictvo SK RVŠ jednalo s ministryní školství Mgr. Valachovou o doktorských stipendiích, 
o financování VŠ a studentských zájmových aktivitách a o Mezinárodním dni studentstva. Dne 15. 8. 
2016 proběhlo setkání s předsedou NAÚ prof. Labíkem a studentským zástupcem v Radě NAÚ MUDr. 
Fontanou. Dne 23. 8. 2016 se porady ministryně školství se zástupci školských asociací a odborů 
zúčastnili za SK RVŠ L. Lázňovský, Ing. Piorecká a JUDr. Hodulík. Dne 1. 9. 2016 proběhla schůzka 
předsednictva SK RVŠ s ředitelem odboru koncepce, architektury a projektů informačních 
a komunikačních technologií Ing. Koldou na Ministerstvu vnitra ČR o možnosti vydávání Potvrzení 
o studiu prostřednictvím Czech Pointů. Následně dne 5. 9. 2016 proběhla schůzka předsednictva SK RVŠ 
s ministrem financí Ing. Babišem, kde se projednávalo financování VŠ, doktorská stipendia a zdravotní 
pojištění a Mezinárodní den studentstva. Dále Bc. Stuhlová informovala o usnesení P SK RVŠ ze dne 
22. 7. 2016 k perzekucím v akademickém prostředí v Turecku. Poté zmínila akce, které se uskutečnily 
během června 2016 a kterých se účastnili zástupci SK RVŠ: setkání studentských organizací, setkání 
studentských senátorů pedagogických fakult ČR, které se uskutečnilo dne 26. 6. 2016 na půdě 
Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, návštěva SK RVŠ na zasedání Studentské rady Univerzity 
Pardubice. Dále informovala o mediálních výstupech, o nominaci zástupce SK RVŠ do Národní komise 
pro excelenci profesně zaměřeného terciárního vzdělávání v rámci projektu PROCSEE, o zahraniční cestě, 
která proběhne ve dnech 30. 9. – 2. 10. 2016 a o usnesení ze dne 8. 9. 2016 k financování VŠ.  

V závěru svého vystoupení sdělila, že dne 8. 9. 2016 proběhla volba nového předsedy SK RVŠ. 
Novým předsedou byl zvolen Mgr. Michal Zima z Univerzity Karlovy. 

PRVŠ počtem 24 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení. 

Předsednictvo Rady VŠ potvrzuje volbu Mgr. Michala Zimy předsedou SK RVŠ a bere na vědomí 
Zprávu o činnosti Studentské komory Rady VŠ. 

5. Problematika výzkumu 

Obsahem vystoupení prof. Opatrného byla informace o „Podpoře ERC žadatelů“ Grantové agentury 
ČR a dále o semináři „O cílech a podmínkách podpory výzkumu a vývoje v Česku“, který se uskuteční 
v Poslanecké sněmovně PČR dne 3. 11. 2016. Jde o veřejně přístupnou diskusi, na kterou je možné se 
registrovat.   

Dále prof. Opatrný informoval o průběhu hodnocení VaV za roky 2015 a 2016. V rozporu s vládou 
schváleným harmonogramem dosud nebyly zahájeny práce na hodnocení 2016, třebaže expertní 
a hodnoticí panely měly během června až srpna zhodnotit výsledky výzkumných organizací. Hlavním 
problémem je zřejmě výpadek Informačního systému VaVaI, jehož provoz nedokázal úřad vicepremiéra 
Bělobrádka zajistit přesto, že vicepremiér Bělobrádek dopisem z 1. června 2016 ujišťoval RVŠ, že 
probíhající hodnocení nebude ohroženo. Dle informací, které prof. Opatrný získal na jednání Komise pro 
hodnocení výsledků 12. 9. 2016, má výpadek IS VaVaI další dopady: poskytovatelé zatím nemohou 
uvolňovat účelovou podporu, protože nemohou naplnit zákonnou povinnost předáváním údajů do IS 
VaVaI. Poskytovatelé též nemohli předat provozovateli IS VaVaI údaje o výsledcích projektů 
aplikovaného VaV v zákonném termínu. 

Prof. Opatrný dále informoval o vládou schváleném věcném návrhu zákona o podpoře výzkumu, 
k němuž měla Rada VŠ řadu připomínek a výhrad. Též informoval o stavu příprav metodiky hodnocení 
výzkumu pro léta 2017+ a upozornil, že dosud diskutované dokumenty nenasvědčují, že by použitelná 
metodika mohla být řádně projednána a přijata dle harmonogramu RVVI. 

Ing. Martin Víta, autor portálu www.researchjobs.cz, v krátkosti přestavil web, na němž se agregují 
nabídky volných pozic ve výzkumu, vývoji a inovacích a na akademické půdě - v současné době je zde 
vystavena nabídka více než 150 otevřených pozic. Instituce, které souhlasí s přebíráním svých inzerátů, 
jsou přebírány v plném znění, ostatní alespoň v podobě odkazů. V současné době je monitorováno více 
než 200 zdrojů, zejm. úřední desky fakult, relevantní sekce webů v.v.i. aj. Tvůrce a provozovatel dále 
předestřel plán rozvoje webu na získávání uživatelů ze strany zahraničních výzkumníků a připomněl, že 
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tento směr je navíc v souladu s bodem 7.5 koaliční smlouvy (z roku 2014). Inzerce je v současné době 
bezplatná, do budoucna se uvažuje o zpoplatnění, zejména v souvislosti s rozvojem zahraničních aktivit. 
Ing. Víta vyzval přítomné, aby informaci o webu šířili zejména směrem k doktorandům a zasílali návrhy 
týkající se budoucího směřování portálu. Po diskusi nad návrhy usnesení byla přijata následující 
usnesení.   

Poté vystoupila náměstkyně místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace MVDr. Bělobrádka 
Ing. Lucie Orgoníková, která sdělila, že systém RIV zatím není funkční, na systému CEP probíhá 
testování. Sdělila, že v příštím týdnu by měl být dán do provozu a předán uživatelům k užívání. Dále 
sdělila, že hodnocení 2015 by mělo být hotové do konce roku 2016 a hodnocení 2016 by mělo být 
dokončeno do konce jara 2017. Dále informovala, že věcný záměr zákona o podpoře VaVaI byl vládou 
schválen v polovině srpna, paragrafové znění má být připraveno do konce října 2016. Není shoda nejen 
s RVŠ, proto se Ing. Orgoníková domnívá, že termín bude posunut.  

Následovala diskuse, kde na dotazy odpovídali Ing. Orgoníková a prof. Opatrný.  

PRVŠ počtem 26 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení. 

Rada VŠ žádá vládu ČR, aby ve svých legislativních iniciativách maximálně podporovala synergii 
výzkumu a vzdělávání na vysokých školách. Upozorňuje také na nebezpečí nedomyšlených změn ve 
struktuře orgánů GAČR a TAČR a jejich podřízení novému ministerstvu podle věcného záměru zákona 
o podpoře výzkumu. Rada VŠ s  politováním konstatuje, že její nejdůležitější podněty k věcnému 
záměru nebyly reflektovány a žádá, aby tak bylo učiněno ve vlastním návrhu zákona.  

Rada VŠ opakovaně žádá Radu pro výzkum, vývoj a inovace, aby řádně plnila svou zákonem 
danou úlohu správce a provozovatele Informačního systému výzkumu, vývoje a inovací (IS VaVaI). 
Upozorňuje, že nefunkční složky IS VaVaI znemožňují orgánům státní správy plnit jejich zákonné 
povinnosti. Rada VŠ apeluje na premiéra Sobotku a vicepremiéra Bělobrádka, aby neprodleně zjednali 
nápravu.  

Rada VŠ žádá Radu pro výzkum, vývoj a inovace a jejího předsedu Bělobrádka, aby zajistili řádné 
dokončení hodnocení výzkumu za roky 2015 a 2016 podle vládou schváleného harmonogramu 
a urychleně zjednali nápravu tam, kde harmonogram nebyl dodržen. Rada VŠ zároveň upozorňuje, že 
dosud nebyl předložen žádný použitelný návrh metodiky hodnocení výzkumu na období od roku 2017. 
Rada VŠ žádá, aby návrh nové metodiky byl v dostatečném předstihu projednán s vysokoškolskými 
reprezentacemi a aby byl v souladu s platnou legislativou. Rada VŠ doporučuje, aby RVVI v otázce 
hodnocení výzkumu postupovala koordinovaně s Národním akreditačním úřadem. 

6. Ekonomické informace 

Předsedkyně ekonomické komise Rady VŠ JUDr. Valová se ve svém vystoupení věnovala rozpočtu 
2016 a návrhu rozpočtu 2017. Sdělila, že rozpočet VVŠ 2016 bude dorovnán o částku 260 mil. Kč. 
Ministryně chce směřovat prostředky do mzdové oblasti. Prostředky by měly být k dispozici do konce 
září 2016. Dále zmínila specifické ukazatele SR pro MŠMT pro rok 2015, pro rok 2016 a pro rok 2017+ 
výhled, který vychází z materiálu pro jednání Vlády ČR dne 12. 9. 2016. JUDr. Valová konstatovala, že ve 
vývoji 2016/2017 dochází u VŠ k nárůstu o 860 mil. (resp. 1060 ml. Kč bez započítání 200 mil. Kč 
navýšení rozpočtu 2016 PS ČR), u VaV dochází k nárůstu o 4 600 mil. Kč. V rozpisu 2016 jde o pokles 
o 200 mil. Kč (20 377+500+300+260= 21 437 =pokles o 200 mil. Kč). Ve vývoji 2015/2017 dochází u VŠ 
o pokles o 254 mil. Kč a u VaV o nárůst o 3 115 mil. Kč. Následně zmínila podíl rozpočtu VŠ na kap. 333 
od r. 2015 do r. 2018 a zdůraznila jeho neustálý pokles. Podíl rozpočtu činil v roce 2015 16,68 %, v roce 
2016 15,27 %, dle současného návrhu rozpočtu poklesne v roce 2017 na hodnotu 13,6 %, přičemž na rok 
2018 ministryně Valachová přislíbila dosáhnout hodnoty 18 %. V závěru svého vystoupení JUDr. Valová 
sdělila, že MŠMT dne 12. 9. 2016 zveřejnilo úpravu Pravidel pro poskytování příspěvků a dotací VVŠ 
týkající se změny výše výpočtu příspěvku na sociální stipendia v návaznosti na novelu vysokoškolského 
zákona. 

PRVŠ počtem 24 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení. 

Předsednictvo Rady VŠ vítá systémové dorovnání rozpočtu VŠ v návrhu státního rozpočtu pro rok 
2017 o 1 060 mil Kč vůči státnímu rozpočtu roku 2015, stejně jako promítnutí této částky dorovnání do 
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výhledu let 2018 a 2019. Uvedené dorovnání představuje po několika letech pokrok v systémovém 
řešení neodůvodněného poklesu rozpočtu VŠ. 

Předsednictvo Rady VŠ však nadále upozorňuje na to, že jde o pouhé částečné dorovnání. 
K dosažení skutečného rozpočtu roku 2016 stále ke  12. 9. 2016 chybí částka cca 200 mil. Kč. 
Předsednictvo Rady VŠ konstatuje, že vysoké školy jsou jednou z mála oblastí financovaných 
z veřejných zdrojů, v níž navzdory pozitivnímu vývoji HDP dochází k poklesu financování.  

Předsednictvo Rady VŠ žádá předsedu vlády, aby se zasadil o nápravu této situace a minimálně 
o dorovnání rozpočtu VŠ roku 2017 na reálnou úroveň letošního roku včetně promítnutí konečné výše 
návrhu státního rozpočtu 2017 i do střednědobého výhledu 2018, 2019. 

7. Problematika přípravy OP VVV 

Místopředseda Rady VŠ prof. Pospíšil informoval o posledním vývoji Operačního programu Výzkum, 
vývoj a vzdělávání (OP VVV). Konstatoval, že hodnocení projektů v ukončených výzvách (Excelentní 
týmy, Transfer technologií) nabírá velké zpoždění, stejně tak dochází k posunu vyhlašování nových výzev 
(Mezinárodní mobilita, CŽV, Mezisektorová spolupráce, Předaplikační výzkum). Významně tím narůstá 
riziko, že MŠMT přijde o část finančních prostředků z Operačního programu, které nestihne vyčerpat do 
konce roku 2018. Dalším problematickým bodem je obrovský převis požadovaných projektových 
finančních prostředků nad možnostmi alokací pro jednotlivé výzvy, názorným příkladem může být převis 
požadavků ve výzvě Excelentní výzkum převyšující o 36 mld. Kč plánovanou alokaci ve výši 6 mld. Kč. 
Tuto situaci lze s velkou pravděpodobností očekávat i u dalších budoucích výzev. Bohužel se naplňuje 
pesimistický scénář, na který Rada VŠ trvale poukazuje – Operační program je zbytečně rozdroben do 
řady výzev a tím pádem nelze na jednotlivé výzvy alokovat dostatečné finanční prostředky. Jako zcela 
zásadní problém, který výrazně negativně ovlivní čerpání prostředků i v rámci OP VVV, vidí Rada VŠ ve 
změně uznatelného položkového členění nákladů, který přinesla novela zákona č. 130/2002 Sb., o 
podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Ohroženy jsou stavební investice, které jsou 
uznatelné pouze po dobu řešení projektu, a v novele zákona nově chybí i uznatelnost provozních 
materiálových nákladů.  

V rámci diskuse JUDr. Valová navrhla pozvat náměstka Velčovského na některé z následujících 
zasedání Rady VŠ.  

PRVŠ počtem 25 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení. 

1. Rada VŠ bere na vědomí informaci o stavu realizace OP VVV a účasti zástupců RVŠ na jeho 
přípravě. 

2. Rada VŠ vyslovuje znepokojení ohledně narůstajícího zpoždění při vyhodnocování návrhů projektů 
ve výzvách Excelentní týmy a Transfer technologií a žádá MŠMT, aby informovalo veřejnost 
o důvodech zpoždění a reálných termínech vyhlášení úspěšných projektů.  

3. RVŠ za zcela zásadní problém, který výrazně negativně ovlivní čerpání prostředků i v rámci OP 
VVV, považuje změnu uznatelnosti a způsobilosti nákladů v projektech VaV v novele zákona č. 
130/2002 Sb. Ohroženy jsou zejména stavební investice. RVŠ žádá MŠMT, aby se aktivně podílelo 
na zjednání nápravy. 

8. Legislativní informace 

Předseda Rady VŠ informoval o vypořádání připomínek k podzákonným předpisům, dále sdělil, že 
obdržel od předsedy Národního akreditačního úřadu (NAÚ) prof. Labíka k neformální konzultaci návrh 
statutu NAÚ. Dne 9. 9. 2016 jej na svém společném zasedání projednaly pracovní komise legislativní 
a pracovní komise pro strategie a rozvoj ve vysokém školství. Na základě jejich výstupu a po diskusi 
s předsedy obou komisí užší předsednictvo přijalo dne 13. 9. 2016 stanovisko, které předseda Rady VŠ 
odeslal předsedovi NAÚ. 

JUDr. Hodulík informoval o vypořádání připomínek k nařízení vlády k oblastem vzdělávání 
a standardům pro akreditace. Zároveň sdělil, že Rada VŠ obdržela prováděcí předpisy k novele zákona 
o VŠ. Následně informoval o dopisu ministrovi zdravotnictví s usnesením UP RVŠ týkajícím se novely 
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zákona č. 96/2004 Sb., jež má změnit vzdělávání všeobecných sester a o odpovědi ministra zdravotnictví 
na zaslané usnesení. 

PRVŠ počtem 23 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení. 

Předsednictvo Rady VŠ potvrzuje stanovisko užšího předsednictva Rady VŠ odeslané v rámci 
neformální konzultace návrhu statutu NAÚ. Předsednictvo Rady VŠ věří, že Rada NAÚ přihlédne 
k obecným i konkrétním připomínkám Rady VŠ vzneseným v rámci neformální konzultace, zejména 
v oblastech posílení mechanismů zpětné vazby NAÚ směrem k akademické obci a její zákonné 
reprezentaci, distribuce pravomocí uvnitř NAÚ, způsobu ustavení, pravomoci a odpovědnosti 
poradních orgánů NAÚ a stanovení některých lhůt. 

9. Různé 

Doc. Gavalcová informovala o problematice vybavování a udělování víz potenciálním zahraničním 
studentům samoplátcům ze zemí, ve kterých nehrozí riziko nelegální imigrace (např. případ kvalitních 
uchazečů z několika afrických zemí). Navržené usnesení bylo následně po diskusi přijato: 

PRVŠ počtem 23 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení. 

Předsednictvo Rady VŠ se obrací na ministryni školství, mládeže a tělovýchovy se žádostí, aby 
vyvinula aktivity vedoucí k urychlení agendy vybavování a udělování víz potenciálním zahraničním 
studentům samoplátcům, a to již na zastupitelských úřadech v zemích, ve kterých má ČR zastoupení 
a ve kterých není riziko nelegální imigrace (např. případ kvalitních uchazečů z několika afrických zemí). 
Jednotná politika MŠMT, MZV a MF vedoucí k udělení dlouhodobých studijních víz je v zájmu studentů 
i samotných VŠ v ČR, neboť naplní požadavky na rostoucí míru internacionalizace studia 
a umožní dodržet harmonogram výuky v průběhu akademického roku. 

 

V závěru zasedání předseda Rady VŠ doc. Fischer poděkoval všem přítomným za aktivní účast, 
Agentuře Rady VŠ za podporu a ukončil zasedání.   

 

Příští řádné zasedání Předsednictva Rady vysokých škol proběhne dne 20. října 2016. 
Příští řádné zasedání Sněmu Rady vysokých škol se bude konat dne 24. listopadu 2016. 
 
 
 

 
 

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