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Záznam o zasedání  
Předsednictva Rady vysokých škol 

dne 15. prosince 2016 a hlavní přijatá usnesení 
 
 

Zasedání se zúčastnilo 32 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, 
vicepremiéra MVDr. Bělobrádka, náměstka ministryně školství mládeže a tělovýchovy pro řízení sekce 
vysokého školství, vědy a výzkumu Ing. Plagu, místopředsedu Technologické agentury ČR (dále TA ČR) 
RNDr. Bunčeka, předsedkyni Asociace knihoven VŠ (dále AKVŠ) PhDr. Machytkovou, zástupce 
Vysokoškolského odborového svazu (dále VOS) RNDr. Dolanského, ředitelku Centra pro studium 
vysokého školství Ing. Šebkovou, zástupkyni MO ČR Ing. Kopáčkovou, Mgr. Polišenského, delegáta za 
VŠMVV, L. Doubravu z Učitelských novin, jakož i další hosty. 

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

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

PRVŠ počtem 31 kladných hlasů jednomyslně schválilo předložené návrhy. 

Doc. Fischer navrhl změnu pořadí bodů programu.  

PRVŠ počtem 31 kladných hlasů jednomyslně schválilo návrh na změnu programu. 

2. Zprávy z užšího Předsednictva RVŠ  

Předseda Rady VŠ doc. Fischer informoval o připomínkách vznesených členy Rady VŠ k návrhům  
do Seznamu hodnotitelů NAÚ. Připomínky byly zaslány předsedovi NAÚ. Dále doc. Fischer informoval 
o nominaci zástupců Rady VŠ pro projednání návrhu osnovy pro zpracování výroční zprávy o činnosti VŠ  
a výroční zprávy o hospodaření VŠ. Nominováni byli místopředsedkyně Rady VŠ Mgr. Štěrbová, 
místopředseda Rady VŠ prof. Pospíšil a předsedkyně ekonomické komise JUDr. Valová.  

Dne 19. 12. 2016 proběhne v Karolinu slavnostní předání diplomů nově jmenovaným profesorům, 
jehož se za RVŠ zúčastní prof. Pospíšil. 

Poté vystoupila Mgr. Štěrbová, která informovala o 3. zasedání Rady NAÚ, které proběhlo ve dnech 
29. – 30. 11. 2016 a o 17. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu vzdělávání pro 
konkurenceschopnost, které se uskutečnilo dne 8. 12. 2016. Zdůraznila důležitost informací z jednání 
NAÚ. Informovala o tom, že Rada NAÚ jedná ve svém režimu převážně jako správní orgán a tato jednání 
nejsou veřejná. Reprezentace jsou zvány na části jednání, které neprobíhají ve formě správního řízení, 
kde jsou podávány informace RVŠ, ČKR i MŠMT. Na dvoudenním jednání byli hosté přizváni k bodu 3., 
kdy za ČKR byl přítomen prof. Bek, za RVŠ Mgr. Štěrbová a za MŠMT Mgr. Gondková a PhDr. Doleček. 
Byli seznámeni s projednáváním návrhů metodik, postupů a formulářů v oblasti akreditací. Mgr. 
Štěrbová sdělila, že jsou metodiky rychle dopracovávány. Je důležité, aby RVŠ vyzvala NAÚ, aby se mohla 
k těmto materiálům vyjádřit a měla na projednání dost času, protože velmi ovlivňují VŠ. Poprosila 
zástupce VŠ v RVŠ, aby vznášeli připomínky, aby se včas upozornilo na nejasnosti a nesrovnalosti. Sdělila, 
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že zápis ze zasedání je zveřejněn na webu Rady VŠ. V rámci diskuse zazněly připomínky k problému 
možnosti dostudování v případě ukončení akreditace studijního programu a připomínky k Seznamu 
hodnotitelů se žádostí o vyjádření NAÚ ke způsobu a kritériím výběru hodnotitelů. 

 
PRVŠ počtem 31 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení. 

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

Předsednictvo RVŠ žádá NAÚ, aby poskytl Radě vysokých škol dostatek času pro projednání návrhů 
metodik, postupů a formulářů v oblasti akreditací.  

3. Kontrola usnesení 

Doc. Fischer předložil materiál usnesení přijatá ve funkčním období 2015 – 2017.  

PRVŠ počtem 31 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení. 

Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí materiál usnesení Rady VŠ ve funkčním období 2015 - 2017. 

4. Schválení volby předsedkyně pracovní komise Rady VŠ pro 
umělecké VŠ a fakulty 

Doc. Fischer informoval o jednání pracovní komise Rady VŠ pro umělecké VŠ a fakulty dne 
24. 11. 2016, kde dosavadní předseda komise prof. Klíma požádal o uvolnění z funkce. Následně 
proběhla volba a novou předsedkyní komise byla zvolena doc. MgA. Blanka Chládková. Doc. Fischer 
poděkoval prof. Klímovi za dosavadní činnost ve funkci předsedy komise a popřál vše dobré v pracovním 
i osobním životě. Následně navrhl jmenovat doc. Chládkovou novou předsedkyní pracovní komise pro 
umělecké VŠ a fakulty. 

JUDr. Valová sdělila, že doc. Chládková je dlouholetou členkou pracovní komise pro umělecké VŠ a 
fakulty, pracuje na JAMU, záležitosti týkající se Rady VŠ a komise pro umělecké VŠ a fakulty jsou jí známy 
a funkce předsedkyně této komise se kompetentně zhostí. 

PRVŠ počtem 32 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení. 

Předsednictvo Rady VŠ jmenuje doc. MgA. Blanku Chládkovou předsedkyní pracovní komise Rady 
VŠ pro umělecké VŠ a fakulty. 

Doc. Fischer informoval o svém rozhodnutí uzavřít Agenturu Rady VŠ od 20. 12. 2016 do začátku roku 
2017. Vše, co bude na Agenturu během této doby doručeno, bude vyřízeno nejdříve 2. 1. 2017. 

5. Zprávy ze Studentské komory Rady VŠ 

Předseda SK RVŠ Mgr. Zima krátce informoval o 21. zasedání SK RVŠ, které proběhlo dne 1. 12. 2016 
a kde byl novým místopředsedou pro zahraniční záležitosti zvolen Bronislav Kolář z Univerzity 
obrany. Dále ve stručnosti informoval o aktuální agendě SK RVŠ, zejména o schůzce s ministryní školství, 
mládeže a tělovýchovy, která proběhla dne 13. 12. a jejímž ústředním tématem byla změna názvu svátku 
17. listopadu. V závěru svého vystoupení sdělil, že z důvodu změny na pozici předsedy SK RVŠ 
byl Ing. Roubík odvolán z Rady programu Erasmus+ a následně na jeho místo byl jmenován Mgr. Zima. 

PRVŠ počtem 32 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení. 

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

6. Vystoupení hostů 

Místopředseda ČKR prof. Medek informoval o klíčových tématech společných pro ČKR i RVŠ, kterými 
jsou rozpočet VŠ, problematika vědy a OP VVV. Sdělil, že ve většině témat je mezi ČKR a RVŠ shoda.     

Poté vystoupil místopředseda TA ČR RNDr. Bunček, který poděkoval za dosavadní vynikající 
spolupráci s Radou VŠ a upozornil na několik důležitých aktivit TAČR v roce 2017. Jedná se zejména 
o plán veřejných soutěží, ze kterého bude jako první vyhlášena výzva v programu DELTA pro spolupráci 

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2015/04/Z%C3%A1pis-ze-zased%C3%A1n%C3%AD-Rady-29.-30.11.pdf
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2015/04/USNESENI_RVS_2015-20171.xlsx
https://www.tacr.cz/index.php/cz/novinky/850-harmonogram-verejnych-soutezi-2017.html)
https://www.tacr.cz/index.php/cz/novinky/859-verejna-soutez-v-programu-delta-zamerena-na-spolupraci-s-nemeckem.html
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s Německem). Dále informoval o přípravě nového informačního systému TAČR a o předsednictví TAČR 
sítě evropských inovačních agentur TAFTIE a s tím souvisejících akcí v roce 2017. 

Doc. Fischer poděkoval za vystoupení a vyjádřil naději, že spolupráce mezi Radou VŠ a TA ČR bude i 
nadále pokračovat.  

Následně se svojí zdravicí vystoupil zástupce VOS RNDr. Dolanský, který poděkoval za pozvání a 
popřál klidné prožití vánočních svátků. Jednatelka AKVŠ PhDr. Machytková poděkovala za to, že AK VŠ 
se může účastnit jednání Rady VŠ a popřála klidné vánoční svátky. Poté vystoupila zástupkyně 
Ministerstva obrany ČR Ing. Kopáčková, která informovala o nominacích MO ČR do Seznamu 
hodnotitelů NAÚ a vyjádřila překvapení nad způsobem výběru osob do tohoto Seznamu.  

Doc. Fischer dále vyřídil zdravici ředitelky odboru VŠ Mgr. Gondkové, která všem popřála příjemné 
vánoční svátky. Následně přečetl zdravici poradkyně předsedy vlády ČR PaedDr. Gajdůškové, která se 
omluvila z jednání a poděkovala za celoroční spolupráci. Vyjádřila důležitost své účasti na jednáních 
Rady VŠ a možnosti zprostředkovávat informace předsedovi vlády ČR. Popřála hodně úspěchů do další 
práce. 

Náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Ing. Plaga se ve svém vystoupení 
věnoval zvláště financování VŠ. V rámci diskuse odpověděl na dotazy z pléna. V závěru svého vystoupení 
popřál klidné prožití svátků vánočních a vše dobré v novém roce. 

Poté vystoupila se svojí zdravicí náměstkyně místopředsedy vlády ČR MVDr. Bělobrádka 
Ing. Orgoníková, která informovala o plné funkčnosti IS VaVaI. Dále sdělila, že na 1. zasedání RVVI 
v lednu 2017 bude představena strategie rozvoje nového systému. Následně všem popřála klidné svátky 
vánoční a dobrý start do nového roku. 

Doc. Fischer poděkoval všem vystupujícím a vyjádřil přesvědčení, že spolupráce s nimi osobně i 
s institucemi, jež zastupují, bude úspěšně pokračovat i v příštím roce. 

7. Legislativní informace 

Předseda legislativní komise Rady VŠ JUDr. Hodulík informoval o probíhající novelizaci zákoníku 
práce a zákona o zaměstnanosti. 

PRVŠ počtem 31 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení. 

Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí Legislativní informace přednesené JUDr. Hodulíkem.  
Předsednictvo Rady VŠ ukládá legislativní komisi ve spolupráci s ekonomickou komisí věnovat 

potřebnou pozornost probíhající novelizaci zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti. 

8. Ekonomické informace 

Předsedkyně ekonomické komise Rady VŠ JUDr. Valová se ve svém vystoupení věnovala rozpočtu VŠ 
na rok 2017, reakci na materiál Technologického centra AV ČR 2016 Analýza výročních zpráv 
o hospodaření VVŠ za rok 2011–2015 a informovala o zasedání Rady programu k centralizovaným 
rozvojovým projektům 2017. K rozpočtu VŠ na rok 2017 sdělila, že vládní návrh zákona o státním 
rozpočtu 2017 byl schválen PS Parlamentu ČR dne 7. 12. 2016. V oblasti VŠ bez pozměňovacích návrhů. 
Konstatovala, že Pravidla MŠMT pro rozpis příspěvku a dotací nebyla dosud zveřejněna. Probíhá sběr 
dodatečných podkladů pro výpočet výkonové části normativního rozpočtu (externí příjmy a cizinci 
pracovníci).  

Dále informovala o analýze výročních zpráv o hospodaření českých veřejných VŠ, kterou zpracovalo 
Technologické centrum AV ČR a jíž se věnovala ekonomická komise RVŠ, která k analýze vypracovala 
stanovisko. Stanovisko JUDr. Valová následně podrobněji představila.  

V závěru svého vystoupení se věnovala otázce Rady programu – centralizované rozvojové projekty 
2017 (dále CRP). Informovala o počtu podaných programů, o celkové výši finančních prostředků 
určených na realizace CRP pro rok 2017 a o výsledcích hodnocení.  

PRVŠ počtem 29 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení. 

Předsednictvo Rady VŠ s odvoláním na svá předchozí usnesení k rozpočtu VŠ na rok 2017 bere na 
vědomí informaci o schválení Státního rozpočtu pro rok 2017 v PS Parlamentu ČR v oblasti VŠ bez 
pozměňovacích návrhů. Očekává informace o postupu ministerstva při přípravě nového modelu 
financování VVŠ a tvorbě státního rozpočtu 2018. 

https://www.tacr.cz/index.php/cz/novinky/859-verejna-soutez-v-programu-delta-zamerena-na-spolupraci-s-nemeckem.html
https://www.tacr.cz/index.php/cz/novinky/857-priprava-noveho-informacniho-systemu-ta-cr.html
https://www.tacr.cz/index.php/cz/novinky/852-technologicka-agentura-cr-prevzala-predsednictvi-site-30-evropskych-agentur.html
https://www.tacr.cz/index.php/cz/novinky/852-technologicka-agentura-cr-prevzala-predsednictvi-site-30-evropskych-agentur.html
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2015/04/RVS_P_prosinec_2017_Z%C3%A1kon%C3%ADk-pr%C3%A1ce-%E2%80%93-novelizace-2017.pptx
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2015/04/EIP151216.pptx
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2015/04/Stanovisko-EK-RV%C5%A0-k.docx


4 

 

Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí stanovisko ekonomické komise Rady VŠ k Analýze výročních 
zpráv o hospodaření VVŠ zpracované Technologickým centrem AV ČR. 

9. Problematika přípravy OP VVV 

K problematice byly předloženy písemné materiály, P RVŠ se oblastí OP VVV bude podrobně zabývat 
na svém lednovém zasedání. 

10. Problematika výzkumu   

V úvodu projednávání bodu Problematika výzkumu vystoupil místopředseda vlády ČR MVDr. 
Bělobrádek, který pozdravil přítomné, informoval o IS VaVaI, o novele zákona č. 130/2002 Sb. a o 
Metodice 17+. V rámci diskuse reagoval na četné dotazy z pléna k uvedeným tématům a na připomínky 
členů P RVŠ.  

Místopředseda Rady VŠ prof. Opatrný informoval o stavu hodnocení výzkumu za roky 2015 a 2016, 
o připomínkování Metodiky hodnocení VaV 2017+ a o poslaneckých novelách zákona 130/2002 Sb. 
Konstatoval, že hodnocení výzkumu 2015 a 2016 stále nejsou hotová.  

Následně zrekapituloval připomínkování Metodiky 2017+ (dále M17+). RVVI schválila návrh M17+ 
dne 25. listopadu. Dne 8. 12. 2016 návrh připomínek k M17+ projednala pracovní komise Rady VŠ pro 
vědeckou činnost a členové Předsednictva Rady VŠ. Bylo zformulováno 83 připomínek, z toho 
65 zásadních a 17 doporučujících. Připomínky byly schváleny užším předsednictvem Rady VŠ a v termínu 
odeslány na Úřad vlády.  

Dále prof. Opatrný informoval o poslaneckých novelách zák. č. 130/2002 Sb. Konstatoval, že v platné 
vládní novele je problém s definicí uznatelných nákladů. Tento problém se snaží řešit dva poslanecké 
návrhy novel, jedna od poslance Váchy a členů školského výboru a druhá od poslance Bělobrádka.  

Vicepremiér Bělobrádek, který vystoupil po prezentaci prof. Opatrného, reagoval mimo jiné na 
připomínku, která Metodice 2017+ vytýká nesoulad se zákonem 130/2002 Sb v §7 odst. 7. Podle něj §7 
zákona blíže nevymezuje, co je to podíl na hodnotě výsledků, a tedy prostor pro podrobnou úpravu dává 
právě Metodice, která může být pružnější. Není svázaná legislativně technickými požadavky, tedy právní 
předpis dává možnost reagovat dynamicky na vývoj v systému. Co se týká slova podíl, ten podle něj 
vyjadřuje účast na něčem, souvislost s něčím. 

V diskusi prof. Opatrný sdělil, že je nesprávné předpokládat, že může mít v zákoně v jedné větě 
stejné slovo dva odlišné významy, tedy ve větě "podíl na celkové výši institucionální podpory 
výzkumných organizací ze státního rozpočtu v daném roce odpovídá jejímu podílu na hodnotě 
výsledků": podíl na výši podpory je číslo vyjádřitelné v procentech, zatímco podíl na hodnotě výsledků tu 
má mít údajně zcela odlišný význam. 

JUDr. Hodulík argumentoval, že pokud by zákonodárce měl záměr vyjádřit u jednoho slova dvojí 
význam, uvedl by to v důvodové zprávě, tam však žádná jiná definice podílu vysvětlována není. 

Vicepremiér Bělobrádek dále informoval o informačním systému výzkumu, vývoje a inovací a o 
probíhajícím hodnocení 2015. Sdělil, že byla provedena konsolidace dat potřebných k výpočtu, je 
dokončen výpočet v pilířích 2 a 3, výpočet samostatného 1. pilíře je zhruba v polovině a předpokládá, že 
bude hotov koncem tohoto týdne. Od příštího týdne bude probíhat přepočet na jednotlivé VO.  

PRVŠ počtem 23 kladných hlasů, 1 se zdržel, přijalo usnesení. 

Předsednictvo Rady VŠ děkuje všem členům akademické obce, kteří se zúčastnili připomínkování 
materiálu „Metodika hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory“, 
a schvaluje formulované připomínky. Předsednictvo RVŠ pověřuje prof. Opatrného, prof. Stuchlíka 
a doc. Radovou k vyjednávání o vypořádání připomínek Rady VŠ. 

PRVŠ počtem 21 kladných hlasů, 3 se zdrželi, přijalo usnesení. 

Rada VŠ konstatuje, že návrh „Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů 
účelové podpory“ (tzv. Metodika 17+) je neúplný, nedopracovaný, text je z velké části nejasný, 
nejednoznačný a nesrozumitelný, takže předložený materiál se v žádném případě nemůže stát 
významným zdrojem informací pro strategické řízení a nemůže stimulovat výzkumné organizace 
k efektivnímu plnění své role v systému výzkumu, vývoje a inovací tak, jak si klade za cíl Národní 

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2016/12/problematika-vyzkumu-prosinec-2016.pdf
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2015/04/Pripominky-RVS-k-navrhu-M17-.pdf
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2016/11/novela-130-00116788.pdf
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2015/04/Pozm.na-vrh-posl.-Bel.pdf
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politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2016 – 2020. Velkým problémem je 
i škálování vysoké školy jako celku, což jde proti smyslu a poslání univerzit. Materiál též není v souladu 
s legislativou, především se zákonem 130/2002 Sb. v platném znění.  

Rada VŠ doporučuje materiál vrátit k novému zpracování. Je přitom zásadní, aby jeho příprava od 
počátku probíhala v součinnosti s vysokoškolskými reprezentacemi, tedy s Radou VŠ a ČKR. Do doby, 
než použitelná metodika vznikne, Rada VŠ doporučuje prodloužení platnosti stávající Metodiky 2013-
 16. 

PRVŠ počtem 23 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení. 

Rada VŠ podporuje poslanecké návrhy novelizace zákona 130/2002 Sb. v § 2 odst. 2 směřující 
k vyjasnění definice způsobilých nákladů. Rada VŠ oceňuje záměr vicepremiéra Bělobrádka prověřit 
možnost navrácení textace současného § 2 odst. 2 písm. k) do znění před poslední novelizací. 

PRVŠ počtem 23 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení. 

Rada VŠ oceňuje úsilí vicepremiéra Bělobrádka zabezpečit dokončení hodnocení výsledků 
výzkumných organizací za léta 2015 a 2016 a očekává, že k tomuto dojde do konce roku 2016 
(Hodnocení 2015), resp. v prvním čtvrtletí 2017 (Hodnocení 2016).  

 

Doc. Fischer poděkoval všem za dosavadní práci pro vysoké školství, za práci v rámci RVŠ, všem, kteří 
se účastní jednání P RVŠ, jednání pracovních komisí. Zdůraznil, že jde o obrovský kus práce, bez které by 
nebylo možné stanoviska RVŠ úspěšně prosazovat.  

Agentuře Rady VŠ poděkoval za to, že vše funguje tak, jak funguje, bez její podpory by to nešlo.  

Všem popřál, aby se jim podařilo načerpat síly během vánočních svátků, protože příští rok nebude 
lehký. Nejen v Radě VŠ (neustálý boj o peníze, hodně práce v oblasti VaVaI), ale i na vysokých školách, na 
nichž bude pokračovat uvádění v život novely zákona o VŠ.  

Doc. Vovsová vyřídila pozdrav doc. Kemrové, která se nemohla zasedání účastnit, a přání 
požehnaných svátků vánočních všem.  

JUDr. Hodulík vyřídil přání všeho dobrého od doc. Münsterové, která všem posílá velké pozdravy, a 
sděluje, že dění v Radě VŠ pečlivě sleduje. 

Následně doc. Fischer ukončil zasedání. 

 

Příští řádné zasedání Předsednictva Rady vysokých škol proběhne dne 19. ledna 2017. 

Příští řádné zasedání Sněmu Rady vysokých škol se bude konat dne 23. února 2017. 

 

 

 

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