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Záznam 20. zasedání  
Předsednictva Rady vysokých škol 

dne 21. září 2017 a hlavní přijatá usnesení 
 
 

Zasedání se zúčastnilo 29 členů Předsednictva RVŠ (z 58 řádných členů), 2 předsedové pracovních 
komisí a 11 hostů. 

Průběh jednání 

1. Zahájení 

Zasedání zahájil předseda Rady vysokých škol (dále RVŠ) doc. Fischer, který uvítal členy Předsednictva 
Rady VŠ (dále PRVŠ) a popřál všem příjemný akademický rok. Dále přivítal místopředsedu České 
konference rektorů (dále ČKR) doc. Hančila, náměstka ministryně školství mládeže a tělovýchovy pro 
řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Ing. Plagu a jeho zástupce PhDr. Dolečka, předsedu 
Národního akreditačního úřadu (dále NAÚ) prof. Labíka, jednatelku Asociace knihoven VŠ (dále AKVŠ) 
PhDr. Machytkovou, zástupce Vysokoškolského odborového svazu (dále VOS) předsedu VOS Mgr. 
Baierla a RNDr. Dolanského, zástupkyni Ministerstva obrany ČR Mgr. Kadlecovou a zvláštního hosta, 
člena Predsednictva Rady vysokých škộl,  RNDr. Miroslava Hužvára, PhD., jakož i další hosty. 

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

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

PRVŠ počtem 29 kladných hlasů jednomyslně schválilo předložené návrhy. 

2. Zprávy z užšího Předsednictva RVŠ  

 Doc. Fischer informoval o shromáždění v Betlémské kapli s názvem „Zastavme plíživý úpadek 
českého školství“, které proběhlo dne 1. 9. 2017 a jehož se zúčastnili zástupci České konference rektorů, 
Rady VŠ, Unie školských pedagogů, VOS a ČMOS pracovníků ve školství. Společné prohlášení je 
zveřejněno na webu Rady VŠ. Poté sdělil, že se zúčastnil mimořádného zasedání ČKR dne 6. 9. 2017, na 
jehož programu byla příprava akce „Týden pro vzdělanost“, kterou ČKR vyhlásila jako formu protestu 
proti postupu vlády na dny 2. – 6. 10. 2017. Doc. Fischer sdělil, že z důvodu většího informování 
veřejnosti zvýšil svoji mediální aktivitu. V červenci např. poskytl rozhovor Českému rozhlasu, dále v září 
poskytl rozhovor pro Hospodářské noviny a vystoupil v pořadu DVTV. Sdělil, že Rada VŠ úzce kooperuje 
s ČKR, vyměňují si informace a materiály kvůli jednotnému postupu. Informoval o jednání na MŠMT, 
které se uskuteční dne 22. 9. 2017 společně s ČKR a VOS, kde budou doladěny podrobnosti. 

Dále doc. Fischer informoval o 7. a 8. zasedání Rady NAÚ, jichž se zúčastnil. Poté informoval o 
zasedání VOS, které se uskutečnilo dne 19. 9. 2017. Následně informoval o připomínkách k internímu 
metodickému pokynu ministerstva financí ke sběru vybraných údajů zaslaných Radou VŠ a o jejich 
vypořádání.  

Doc. Fischer informoval o žádosti MŠMT o nominaci zástupce RVŠ do hodnotící komise veřejné 
zakázky na šetření uplatnění absolventů VŠ. Užší předsednictvo Rady VŠ nominuje doc. Fischera.  

V závěru svého vystoupení sdělil, že Rada VŠ navrhuje prof. RNDr. Pavla Anzenbachera, DrSc. a doc. 
Ing. Vojtěcha Svátka, Dr. na cenu Františka Běhounka.  

PRVŠ počtem 29 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení. 

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

  

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2015/04/Betl%C3%A9msk%C3%A1-kaple-01-09-2017-prohl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD.docx
http://www.rozhlas.cz/plus/interviewplus/_zprava/vysoke-skoly-bojuji-o-vyssi-rozpocet-krajni-moznost-je-nezahajit-vyuku-rika-predseda-rady-vysokych-skol--1741287
http://archiv.ihned.cz/c1-65878590-penize-na-solary-chybi-skolam-cesko-je-ve-financovani-vzdelavani-nejhorsi-v-eu-tvrdi-predseda-vysokoskolske-rady
https://video.aktualne.cz/dvtv/fischer-prioritou-vlady-je-veprin-v-letech-ne-vysoke-skoly-u/r~04508c169c6a11e782f9002590604f2e/
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3. Zprávy ze Studentské komory Rady VŠ 

Místopředsedkyně Studentské komory Rady vysokých škol (SK RVŠ) Ing. Piorecká nejprve omluvila 
absenci předsedy Mgr. Zimy, který je aktuálně na konferenci v zahraničí. Dále pokračovala ve výčtu 
aktivit studentské reprezentace za poslední měsíce. Během letních prázdnin SK RVŠ finalizovala práci na 
dotazníku věnujícím se možnosti pro studenty získat potvrzení o studiu na portálu veřejné zprávy, tzv. 
Czechpointech. Toto dotazníkové šetření, do kterého se zapojilo tisíce studentů napříč republikou, bylo 
odesláno na Ministerstvo vnitra. Dále se v rámci SK RVŠ dořešila otázka hodnocení vlastních delegátů a 
jejich náhradníků. Hodnocení v blízké době obdrží ty vysoké školy, které do SK RVŠ delegovaly své 
zástupce. SK RVŠ dále nepolevila ve své aktivitě týkající se financování vysokých škol, její zástupci se 
během léta aktivně zapojovali do jednání. Pomyslným vyvrcholením této aktivity bylo protestní 
shromáždění v Betlémské kapli 1. 9. 2017 a též série studentských demonstrací před úřadem vlády na 
podporu VŠ. Další demonstrace se uskuteční v pondělí 25. 9. 2017, kdy má Vláda předat návrh státního 
rozpočtu. Pakliže bude Vláda ČR nadále ignorovat požadavky VŠ, studenti se zapojí v plné míře do 
protestních akcí v rámci tzv. Týdne pro vzdělanost. Vyhlášení Týdne pro vzdělanost ze strany ČKR pak 
studenti plně podporují. 

PRVŠ počtem 29 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení. 

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

4. Vystoupení hostů 

 MŠMT zastupoval náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Ing. Plaga, který se 
ve svém vystoupení věnoval zejména financování VŠ. Podpořil požadavky VŠ na navýšení prostředků  
o 4,5 mld., které považuje za plně legitimní. Současný návrh po jednání vlády 18. 9. 2017 je 
nedostatečný. Ing. Plaga doufá, že do jednání vlády ČR dne 25. 9. se podaří dohodnout další navýšení 
prostředků. Sdělil, že vláda chce 25. 9. materiál schválit, aby ho mohla předložit PSP ČR. Dále se 
vyjadřoval k Metodice hodnocení VaV.  

Místopředseda ČKR pro vnější záležitosti doc. Hančil pozdravil přítomné a informoval zvláště  
o financování VŠ, které je v současné době nejpalčivějším problémem, a o akcích k této problematice již 
proběhlých i o akcích plánovaných. Pokládá za zásadní jednotný postup ČKR a RVŠ. Požadavky, které 
vysoké školy mají, jsou legitimní a podle doc. Hančila je nedůstojné, že je vůbec nutné je takto klást a 
jejich legitimitu stále obhajovat.  

Předseda NAÚ prof. Labík informoval o další výzvě k předkládání návrhů na zápis osob do Seznamu 
hodnotitelů, chybějí zejména odborníci z dalších výzkumných organizací a studenti. Výzva byla 
zveřejněna v tomto týdnu.  

Následně vystoupil předseda VOS Mgr. Baierl, který poděkoval RVŠ a ČKR za společný postup  
v jednání ohledně financování VŠ.  

Následně se svojí zdravicí vystoupila zástupkyně z odboru školství MO ČR Mgr. Kadlecová, která 
popřála hodně zdaru do práce, dále zástupce VOS RNDr. Dolanský a jednatelka AKVŠ PhDr. 
Machytková, jež popřála příjemné jednání a hodně úspěchů, váží si toho, že se může účastnit zasedání 
RVŠ a poděkovala za spolupráci v oblasti předsedovi pracovní komise RVŠ pro kvalitu VŠ a její hodnocení 
Ing. Svobodovi a SK RVŠ. 

5. Legislativní informace 

JUDr. Hodulík informoval o projednávání pozměňovacích návrhů k zákoníku práce. Dále informoval  
o průběhu schvalování registru smluv a sdělil, že budou svolána dvě jednání pracovních komisí 
legislativní a pro strategie a rozvoj VŠ. Dne 27. 9. 2017 k problematice dostudování studentů  
a k materiálu „Předběžný plán implementace Strategického rámce Česká republika 2030“, který obdržela 
Rada VŠ k připomínkování, a 2. 10. 2017 k Metodice NAÚ. 

PRVŠ počtem 29 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení. 

Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí Legislativní informace. 

  

https://www.nauvs.cz/attachments/article/5/RNAU-schvaleno-2017-96-1-Vyzva%20SH%202017_3%20.pdf
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6. Ekonomické informace 

Předsedkyně ekonomické komise Rady VŠ JUDr. Valová se ve svém vystoupení věnovala návrhu 
státního rozpočtu na rok 2018, střednědobému výhledu, Pravidlům pro poskytování příspěvků a dotací 
VVŠ a Prováděcí vyhlášce k zákonu o sběru dat. K návrhu SR sdělila, že v původním návrhu pro VŠ byla 
částka 100 mil. Kč jako dorovnání roku 2017, a to jak pro rok 2018, tak i pro střednědobý výhled 2019-
2020. V navýšení příjmů SR o 10 mld. Kč je pro VŠ počítáno 700 mil. Kč. Jaký je návrh na léta 2019 – 2020 
není zatím jasné. Navýšení příjmů SR o dalších cca 10 mld. Kč – od 1. 11. 2017 budou navýšeny tarifní 
platy prakticky všem pracovníkům veřejného sektoru o 10 % a v oblasti regionálního školství o 15 %. 
Ministerstvům bylo nařízeno krácení nespotřebovaných výdajů ve výši 25 % (cca 10 mld. Kč). Dále JUDr. 
Valová přiblížila srovnání, které odůvodňuje požadavek navýšení o 4,5 mld. Kč. Následně přiblížila 
střednědobý plán vývoje SR. Poté sdělila, jak by bylo rozděleno požadovaných 4,5 mld. Kč. V závěru 
vystoupení informovala o zákonu č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a 
řízení veřejných financí prostřednictvím centrálního systému účetních informací státu (CSUIS) – účinnost 
zákona se odkládá od 1. 1. 2018. Sdělila, že 20. 9. 2017 byl na webu Ministerstva financí ČR zveřejněn 
metodický pokyn MF ke sběru vybraných údajů, kterou mají VŠ naplňovat. Nyní již není možné se 
tomuto vyhnout. V rámci diskuse odpověděla na dotazy z pléna, v diskusi též s řadou příspěvků vystoupil 
zástupce náměstka řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu PhDr. Doleček.  

Dále vystoupil člen Predsednictva Rady vysokých škộl RNDr. Miroslav Hužvár, PhD., který informoval 
o současném stavu a trendech ve financování VŠ na Slovensku se zřetelem na problematiku doktorského 
studia a pozval přítomné na odpolední přednášku.  

PRVŠ počtem 23 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení  

Předsednictvo RVŠ vyjadřuje zásadní nespokojenost s postupem Vlády České republiky při řešení 
oprávněných požadavků navýšení rozpočtu VŠ o 4,5 mld. Kč. Fakt, že vysoké školy jsou opětovně 
jedinou oblastí veřejného sektoru, pro kterou dosud vláda nenalezla potřebné zdroje v době poměrně 
vysokého ekonomického růstu, je zcela neslučitelný s proklamovaným prioritním postavením této části 
vzdělávací soustavy ČR a pro léta příští není absolutně žádnou zárukou toho, že se rozpočtový propad 
VŠ nebude opakovat. Požadované navýšení prostředků na oblast VŠ je přitom zcela nezbytné pro 
udržení potřebné kvality vzdělávání, oprávněné navýšení mzdových podmínek pracovníků a stipendií 
doktorandů. 

Předsednictvo RVŠ se proto připojuje k akci TÝDEN PRO VZDĚLANOST vyhlášené ČKR jako k formě 
protestu proti postupu vlády na dny 2. až 6. října 2017 a vyzývá akademické senáty VVŠ k aktivaci 
akademických obcí a organizaci odpovídajících konkrétních protestních akcí. 

7. Problematika přípravy OP VVV 

Prof. Pospíšil informoval o průběhu OP VVV. V reakci na zasedání plánovací komise sdělil, jaké nové 
výzvy jsou připravovány k vyhlášení do konce roku 2017, resp. na začátku roku 2018 a jaké problémy se 
diskutují s ŘO OP VVV. Dále informoval o plánovaných velkých CRP napříč VVŠ (např. GDPR, 
zaměstnávání cizinců, studium, informační systémy).  

PRVŠ počtem 23 kladných hlasů jednomyslně usnesení. 

Rada VŠ bere na vědomí informace o průběhu OP VVV a nově připravovaných výzvách. Rada VŠ 
bere na vědomí informace o připravovaných tzv. velkých Centralizovaných rozvojových projektech se 
zapojením alespoň 18 VVŠ. 

8. Příprava voleb do Rady VŠ pro další funkční období 

Doc. Fischer informoval o programu příprav voleb do Rady VŠ pro další funkční období. Sdělil, že 
Agentura Rady VŠ rozesílá dopisy rektorům VŠ a předsedům akademických senátů s žádostí o zasílání 
delegačních lístků nominovaných zástupců jednotlivých VŠ do Rady VŠ pro funkční období 2018–2020. 
Nominace jednotlivých delegátů musí schválit Akademický senát. Termín zaslání delegačních lístků na 
Agenturu Rady VŠ je 24. 11. 2017. 

 

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2015/04/Co-nov%E2%94%9C%C4%99ho-v-OP-VVV.pptx
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2015/04/Velk%E2%94%9C%C4%99-Centralizovan%E2%94%9C%C4%99-rozvojov%E2%94%9C%C4%99-projekty-%C3%94%C3%87%C3%9718.pptx
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9. Harmonogram přípravy a osnova Bilanční a hodnotící zprávy 

Doc. Fischer představil harmonogram přípravy a osnovu Bilanční a hodnotící zprávy, která bude 
projednána na posledním zasedání Sněmu v tomto funkčním období dne 16. 11. 2017. 

Doc. Fischer poděkoval všem za aktivní účast na jednání, za konstruktivní vstupy do diskuse, popřál 
pěkné odpoledne a ukončil zasedání.   

Po zasedání se uskutečnila tisková konference. 

 

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

Příští řádné zasedání Sněmu Rady vysokých škol se bude konat dne 16. listopadu 2017. 

 

 

 

 

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

 

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

