
 

Z á z n a m  
 

14. zasedání Předsednictva Rady vysokých škol 
uskutečněného dne 20. října 2016 

 
 

 

 

Zasedání se zúčastnilo 37 členů předsednictva (z 58 řádných členů), 3 předsedové pracovních komisí 
a 13 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 místopředsedu České konference rektorů prof. Medka, 
náměstka pro řízení sekce vysokého školství MŠMT Ing. Plagu, náměstkyni místopředsedy vlády pro 
vědu, výzkum a inovace Ing. Orgoníkovou, předsedu Národního akreditačního úřadu (dále NAÚ) 
prof. Labíka, 1. místopředsedu RVVI prof. Dvořáka, předsedkyni Komise pro hodnocení výsledků 
a členku RVVI prof. Moravcovou, 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, jednatelku Asociace knihoven VŠ PhDr. Machytkovou, jakož 
i další hosty. 

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

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

PRVŠ počtem 35 kladných hlasů jednomyslně schválilo předložené návrhy. 

2. Zprávy z užšího Předsednictva RVŠ  

Předseda Rady VŠ doc. Fischer v úvodu svého vystoupení informoval o své účasti na slavnostním 
zahájení Akademického roku 2016/2017, které se konalo dne 29. 9. 2016 na půdě Akademie múzických 
umění a kde přednesl projev. Dále informoval o brífinku vicepremiéra Bělobrádka k aktuálnímu stavu 
Informačního systému Výzkumu, vývoje a inovací, který se uskutečnil dne 30. 9. 2016 a o své reakci na 
toto vystoupení. Následně informoval o jednání Reprezentativní komise, jež se uskuteční dne 26. 10. 
2016 a o 31. schůzi VVVKMT, která se bude konat ve dnech 2. a 3. 11. 2016. Na programu této schůze je 
Návrh rozpočtu na rok 2017. Poté sdělil, že Rada VŠ ke Statutu NAÚ neměla žádné připomínky 
a poděkoval Radě NAÚ za zapracování připomínek vznesených v rámci neformální konzultace návrhu 
Statutu. K Dohodě o usnadnění vzájemného uznávání vysokoškolského vzdělávání a kvalifikací mezi 
MŠMT ČR a MŠ ČLR informoval o tom, že Rada VŠ zaslala podněty zpracované pracovní  komisí RVŠ pro 
zahraniční a vnější vztahy. Dále sdělil, že Rada VŠ obdržela materiál Ministerstva kultury "Koncepce 
rozvoje knihoven v České republice na léta 2016 – 2020" v rámci zkráceného mezirezortního 
připomínkového řízení, materiál byl konzultován s předsedkyní Asociace knihoven vysokých škol. Poté 
informoval o výzvě č. 24 Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe 
Operačního programu Praha – pól růstu ČR, která byla vyhlášena dne 29. 9. 2016. Datum ukončení 
příjmu žádostí je určeno na 28. 2. 2017. Následně sdělil, že Národní akreditační úřad pro vysoké školství 
zveřejnil v souladu s § 83e odst. 4 zákona o vysokých školách výzvu na podávání návrhů na zařazení osob 
do Seznamu hodnotitelů. V závěru svého vystoupení informoval o předpokládaném jednání s ministryní 
Valachovou k situaci ve školství, jehož se zúčastní, a které se uskuteční dne 8. 11. 2016. Doc. Fischer 
poté sdělil, že jednal s předsedou TA ČR Ing. Očkem, který přislíbil účast na prosincovém zasedání P RVŠ. 

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2015/04/projev-AMU-2016_v1.0_final.pdf
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Následně vystoupila místopředsedkyně Rady VŠ Mgr. Štěrbová. Informovala o 1. a 2. zasedání Rady 
NAÚ, která se uskutečnila ve dnech 20. 9. a 11. 10. 2016. 

V rámci diskuse na dotaz týkající se vkládání dat do modulu RIV Ing. Orgoníková sdělila, že byl 
přislíben termín do konce týdne. Na dotaz ohledně pravidel hodnocení VŠ prof. Labík sdělil, že 
metodikou hodnocení se budou zabývat na zasedání Rady NAÚ na konci listopadu. 

PRVŠ počtem 35 kladných hlasů jednomyslně schválilo usnesení. 

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

3. Vystoupení hostů 

V úvodu vystoupil předseda Národního akreditačního úřadu (dále NAÚ) prof. Labík, který poděkoval 
za pozvání, a informoval o činnosti Rady NAÚ. Rada začala pracovat na začátku září, kdy vešla v účinnost 
novela zákona o VŠ. Sdělil, že práce Rady NAÚ je odlišná od práce Akreditační komise, vše se řídí 
správním právem. Je třeba připravit nové předpisy. Informoval o schválení Statutu NAÚ, který byl 
předložen vládě, jež ho dne 18. 10. 2016 schválila. V současné době je třeba vytvořit Seznam 
hodnotitelů, podmínky pro zařazení jsou vyhlášeny na www.nauvs.cz. NAÚ požádal relevantní instituce o 
zasílání návrhů. Dále sdělil, že připravují metodické pokyny k podávání žádostí o akreditace. Vyjádřil 
naději, že spolupráce do budoucna bude dobrá. V rámci diskuse odpověděl na dotazy.   

Místopředseda ČKR pro vnější záležitosti prof. Medek sdělil, že agenda ČKR je v podstatě totožná 
s agendou RVŠ. Informoval o náplni zasedání Pléna ČKR, které se konalo ve dnech 29. a 30. 9. 2016. 
Sdělil, že apelují na rychlé a zdárné řešení Metodiky hodnocení VaVaI. V závěru svého vystoupení 
informoval o nové člence Předsednictva ČKR, jíž je doc. Němcová, rektorka Vysoké školy zdravotnické, 
o.p.s., která bude do 31. 7. 2017 zastávat funkci místopředsedkyně ČKR pro záležitosti legislativní 
a organizační.   

Následně vystoupil předseda Fóra předsedů AS prof. Haasz, který informoval o uskutečněném 
výjezdním zasedání Fóra předsedů AS a poděkoval všem hostům, kteří se aktivně účastnili zasedání. 

Poté se svojí zdravicí vystoupili zástupce Akademie věd ČR prof. Jan Zima, jednatelka AKVŠ 
PhDr. Machytková a zástupkyně Ministerstva obrany ČR Ing. Kopáčková. 

Náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Ing. Plaga vystoupil v rámci diskuse 
jednotlivých bodů programu. 

4. Ekonomické informace    

Předsedkyně ekonomické komise Rady VŠ JUDr. Valová se ve svém vystoupení  věnovala podkladům 
pro zasedání Reprezentativní komise dne 26. 10. 2016: návrhu rozpočtu 2017, Pravidlům pro 
poskytování příspěvků a dotací VVŠ – úpravě pro rok 2017 a KENu nových studijních programů. 
Konstatovala, že meziroční změna v návrhu rozpočtu na rok 2017 je navýšení o 1 150 mil. Kč oproti 
rozpisu rozpočtu 2016. Jde o nárůst o cca 63 mil. oproti reálným výdajům 2016, tj. o 0,29 %. V návrhu 
rozpočtu 2017 jsou výdaje rezortu 156 143 mil. Kč – podíl VŠ na výdajích rezortu je 13,78 %. Pokud jde 
o provozní náklady, jde o nárůst o 192 mil. oproti reálným výdajům 2016 (což je umožněno poklesem 
investic o 160 mil.) tj. 0,96 %. Rozpočtový okruh I – normativní část 16 186 mil. je na stejné úrovni jako 
v roce 2016. Celý nárůst 192 mil. je směřován do okruhu IV. Dále porovnala podíl rozpočtu VŠ na 
kap. 333 od roku 2015 do roku 2018 (2015 – 16,92 %, 2016 – 15,55 %, 2017 – 13,78 % a pro r. 2018 
je předpoklad přiblížit se 18 %). JUDr. Valová zdůraznila důležitost přinejmenším zastavit klesající trend. 
Následně se vyjádřila k Pravidlům pro poskytování příspěvků a dotací VVŠ. Vysvětlila volbu indikátorů 
výkonové části, jejímž cílem je podpora kvalitních výstupů VŠ, které je však třeba brát jako kompromisní, 
dočasné řešení této problematiky. Dále zmínila specifický přístup k neuniverzitním vysokým školám 
a uměleckým vysokým školám. V závěru svého vystoupení zmínila ostatní změny Pravidel, kterými jsou 
sociální stipendia dle novely zákona o VŠ a technikálie či upřesnění dosavadního znění ku prospěchu 
škol.  

PRVŠ počtem 27 kladných hlasů jednomyslně schválilo usnesení. 

 Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí informace MŠMT o výchozím návrhu struktury 
rozpočtu VŠ na rok 2017 a o úpravě Pravidel pro přidělování příspěvků a dotací VVŠ pro rok 2017. 

http://www.nauvs.cz/
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 Předsednictvo Rady VŠ, s odvoláním na svá předchozí usnesení z června a září 2016 k návrhu 
rozpočtu oblasti vysokých škol pro rok 2017 a ke střednědobému výhledu na léta 2018 a 2019, 
zdůrazňuje nutnost zastavit pokles podílu vysokých škol na celkovém rozpočtu rezortu školství. 
Předsednictvo Rady VŠ podporuje cíl, opakovaně deklarovaný paní ministryní, dosáhnout postupně 
úrovně tohoto podílu ve výši 18 %. 

 Předsednictvo Rady VŠ ukládá svým zástupcům v Reprezentativní komisi pro jednání dne 26. 
10. 2016: 

-   uplatnit uvedené stanovisko k rozpočtu 2017, 
-   požadovat podrobnější zdůvodnění návrhu struktury rozpočtu 2017 v rozpočtovém   
    okruhu IV,  
-  věnovat pozornost oblasti doktorských stipendií,  
-  zdůraznit dočasnost úpravy indikátorů výkonové části rozpisu normativní části       
   rozpočtu pouze pro rok 2017 a požadovat přesný obsahový a časový plán přípravy nového 

modelu financování VŠ od roku 2018 a deklarovat připravenost RVŠ aktivně se na přípravě nového 
modelu podílet. 

5. Problematika výzkumu - diskuse o Metodice 2017+  

Místopředseda Rady VŠ prof. Opatrný představil 1. místopředsedu RVVI prof. Dvořáka a 
předsedkyni Komise pro hodnocení výsledků a členku RVVI prof. Moravcovou, kteří formou prezentace 
informovali o Metodice 2017+ a v rámci diskuse odpověděli na četné dotazy z pléna. Zazněly kritické 
názory na pozdní projednávání Metodiky hodnocení a na způsob zavádění do praxe. Prof. Opatrný sdělil, 
že se Metodikou bude zabývat pracovní komise Rady VŠ pro vědeckou činnost, která bude dohlížet na 
to, aby byly připomínky zapracovány, a výsledek přednese na zasedání Sněmu Rady VŠ. 

PRVŠ počtem 25 kladných hlasů jednomyslně schválilo usnesení. 

Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí informace o stavu příprav nové metodiky hodnocení 
výzkumu a doporučuje všem členům akademické obce věnovat zvýšenou pozornost této problematice 
a přispět svými podněty v rámci chystaného připomínkového řízení. 

Předsednictvo Rady VŠ apeluje na Radu pro výzkum, vývoj a inovace, aby urychleně odstranila 
veškeré nedostatky Informačního systému výzkumu, vývoje a inovací, zejména problém s vkládáním 
dat do Registru informací o výsledcích (RIV), a aby zajistila řádný průběh hodnocení výzkumu. 

6. Problematika přípravy OP VVV   

Místopředseda Rady VŠ prof. Pospíšil informoval o posledním vývoji Operačního programu Výzkum, 
vývoj a vzdělávání (OP VVV). Poukázal na přetrvávající obavy akademické obce týkající se zpožďování 
vyhodnocování výzev i vyhlašovaní výzev nových, zda se v důsledku zpoždění vůbec stihne zajistit 
čerpání finančních prostředků a nehrozí jejich ztráta. Vzhledem k výši prostředků plánovaných v rámci 
OP VVV a omezeným možnostem financování segmentu VŠ z jiných zdrojů, včetně státního rozpočtu, by 
jakékoliv snížení rozpočtu operačního programu významně negativně ovlivnilo rozvoj akademického 
prostředí v ČR. Poté vystoupil náměstek sekce pro řízení operačních programů MŠMT PhDr. Velčovský, 
který se vyjádřil k OP VVV, k jeho fungování a informoval o jednáních s dalšími institucemi o jeho 
směřování a následně odpověděl na četné dotazy. Zdůraznil připravenost pravidelně komunikovat 
situaci v OP VVV s Radou VŠ. Na dotaz, kdy by mohlo být ukončeno hodnocení výzvy, sdělil, že do konce 
března 2017 by mělo být hodnocení ukončeno. Dále zazněl dotaz k výzvě týkající se celoživotního 
vzdělávání, na který PhDr. Velčovský odpověděl, že výzva byla vydána po analýze a prošla všemi 
schvalovacími procesy.   

PRVŠ počtem 26 kladných hlasů jednomyslně schválilo usnesení. 

Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí informaci o stavu realizace OP VVV a informaci Václava 
Velčovského, náměstka MŠMT, o opatřeních, které Řídící orgán realizuje pro zdárný průběh výzev 
a projektů v rámci Operačního programu. Rada VŠ opakovaně upozorňuje MŠMT na možná rizika 
plynoucí ze zpožďování vyhodnocování výzev OP VVV, včetně ztráty finančních prostředků, 
a doporučuje věnovat pozornost odstranění příčin diskutovaných rizik a problémů. 

  



7. Zprávy ze Studentské komory Rady VŠ   

Předseda SK RVŠ Mgr. Zima formou prezentace informoval o činnosti SK RVŠ od 13. zasedání P RVŠ. 
Sdělil, že SK RVŠ nominovala Pavla Maxeru z VUT do Národní komise pro excelenci profesně 
zaměřeného terciárního vzdělávání v rámci projektu PROCSEE. Dále informoval, že nad připravovaným 
Týdnem studentstva převzala záštitu ministryně Valachová. Posléze přítomné seznámil s proběhnuvší 
schůzkou zástupců SK RVŠ s představiteli nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“ týkající se 
programu na 17. listopad. Následně informoval o výjezdním zasedání, které se konalo v Hradci Králové. 
Na tomto zasedání proběhly mj. volby některých členů předsednictva, přičemž jako předsedkyně Komise 
pro sociální a ekonomické záležitosti byla zvolena Naděžda Glincová ze Slezské univerzity v Opavě. 
Posléze se předseda věnoval aktuální výzvě NAÚ týkající se podávání návrhů na zařazení osob do 
Seznamu hodnotitelů, a to z perspektivy studentů. V závěru svého vystoupení zpravil plénum o právě 
probíhající akci Studentské komory, a sice o Fóru Doktorandi 2.0, které začalo na Univerzitě Tomáše Bati 
ve Zlíně dnes tj. 20. 10. 2016.  

Doc. Fischer poděkoval za vystoupení a vyjádřil naději, že spolupráce se SK RVŠ bude nadále 
pokračovat na vysoké úrovni, jak tomu bylo dosud. 

PRVŠ počtem 23 kladných hlasů jednomyslně schválilo usnesení. 

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

8. Legislativní informace  

JUDr. Hodulík a RNDr. Popela upozornili na některé problémy vyplývající z navržené novely 
Zákoníku práce.  

PRVŠ počtem 23 kladných hlasů jednomyslně schválilo usnesení. 

Rada vysokých škol nesouhlasí s  povinností rozvrhovat týdenní pracovní dobu na vysokých 
školách stanovenou v novele zákoníku práce, která je aktuálně projednávána v Poslanecké sněmovně. 
Tato povinnost významně administrativně zatíží vysoké školy a je cizorodá akademickému prostředí 
vysokých škol. 

9. RUV 2016  

Předseda pracovní komise RVŠ pro umělecké VŠ prof. Klíma formou prezentace informoval o vzniku, 
průběhu vytváření a úspěšném završení Registru uměleckých výstupů (RUV) a o tom, že jeho výsledky 
byly zařazeny do zákonné normy v Novele zákona o VŠ.  

PRVŠ počtem 23 kladných hlasů jednomyslně schválilo usnesení. 

Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí úspěšné završení projektu „Registr uměleckých výstupů“ 
včetně zařazení tohoto registru do novely zákona o vysokých školách účinné od 1. 9. 2016.  

 

 

V závěru zasedání předseda Rady VŠ doc. Fischer poděkoval všem, kteří připravili prezentace, všem, 
kteří se věnují diskusím nad důležitými tématy, Agentuře Rady VŠ za perfektní logistickou přípravu, a 
ukončil zasedání.   

 

Příští řádné zasedání Sněmu Rady vysokých škol se bude konat dne 24. listopadu 2016. 
Příští řádné zasedání Předsednictva Rady vysokých škol proběhne dne 15. prosince 2016. 
 
 
 
 
 
Zapsala: L. Míčková, redigovali M. Štěrbová, doc. Fischer 
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