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Informace o zasedání  
Sněmu Rady vysokých škol 

dne 23. února 2017 a hlavní přijatá usnesení 
 

 

1. Vystoupení hostů 

Předseda ČKR prof. Zima informoval o tématech, jimiž se zabývalo 139. zasedání Pléna České 
konference rektorů. Zmínil usnesení, které bylo přijato. Informoval o tom, že ČKR ustavila pracovní 
skupinu pro přípravu hodnocení vysokých škol v souladu s Metodikou hodnocení výzkumných organizací 
a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací schválenou Vládou ČR. Sdělil, že ČKR 
oceňuje dosavadní činnost NAÚ pro vysoké školství a kvalitní spolupráci s ním. Zdůraznil, že ČKR 
podporuje úsilí ministryně školství, mládeže a tělovýchovy o navýšení rozpočtu VŠ o 4,5 mld. Kč pro rok 
2018 a navyšování prostředků na institucionální financování tvůrčí činnosti. V rámci diskuse odpověděl 
na četné dotazy z pléna.     

Následně se svojí zdravicí vystoupili: nově zvolený předseda VOS Mgr. Baierl, který poděkoval za 
dosavadní spolupráci, v které chtějí i nadále pokračovat, dále vystoupil zástupce TA ČR - ředitel sekce 
rozvoje programu Mgr. Kačena, který informoval o výzvách, jež budou vyhlášeny během jarních měsíců 
roku 2017. Člen Akademické rady Akademie věd ČR (dále AV ČR) prof. Jan Zima, pozdravil a popřál 
úspěšné jednání. Sdělil, že po 8 letech působení v Akademické radě mu končí funkční období a dále 
nebude pokračovat. Zkušeností získaných při jednáních Rady VŠ si nesmírně váží, potkal zde řadu 
pozoruhodných a vzácných lidí. Poděkoval za spolupráci a popřál hodně úspěchů.  

Náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Ing. Plaga se ve svém vystoupení 
věnoval Metodice hodnocení 2017+ a financování VŠ. V rámci diskuse odpověděl na četné dotazy 
z pléna. 

V rámci bodu Legislativní informace vystoupili předseda NAÚ prof. Labík a místopředseda NAÚ 
JUDr. Barančík, k jejich vystoupení proběhla dvouhodinová diskuse.  

2. Zprávy z užšího Předsednictva RVŠ  

Prof. Pospíšil informoval o své účasti na jednání platformy Comenius dne 23. 1. 2017 
a o podkladových materiálech předložených na toto jednání. Poté informoval o jednání k vyhlášce 
o tlumočnických službách pro neslyšící a hluchoslepé studenty vysokých škol, které se uskutečnilo dne 
15. 2. 2017 na MŠMT a jehož se zúčastnil společně s předsedou SK RVŠ Mgr. Zimou. V závěru svého 
vystoupení informoval o vývoji projednávání pozměňovacího návrhu k zákonu o registru smluv týkajícího 
se vynětí tzv. smluv výzkumu vysokých škol a výzkumných institucí v poslanecké sněmovně. Doc. Fischer 
navázal informací o dopisu RVŠ a ČKR, o podpoře pozměňovacího návrhu k zákonu o registru smluv, 
týkajícího se vynětí tzv. smluv výzkumu vysokých škol a výzkumných institucí, zaslaném poslancům PSP 
ČR. Dále sdělil, že Rada VŠ obdržela dne 3. 2. 2017 z MŠMT žádost o stanovisko k návrhu zákona 
o univerzitních nemocnicích, s velmi krátkým termínem připomínkování do 8. 2. 2017 do 12 hodin. Na 
základě shromážděných připomínek doc. Fischer po projednání v užším předsednictvu zaslal na MŠMT 
připomínky RVŠ k návrhu zákona a dále za RVŠ podpořil stanovisko Asociace lékařských fakult RVŠ. Poté 
doc. Fischer informoval o připomínkách k materiálům NAÚ: doporučené postupy pro přípravu studijních 
programů, Institucionální akreditace, akreditace habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem 
a Zásady pro výkon kontroly, které Rada VŠ zaslala v požadovaných termínech na NAÚ. Následně 
informoval o výzvě NAÚ 1/2017 k podávání návrhů na zařazení osob do Seznamu hodnotitelů. Seznam 
81 nominovaných byl zaslán v požadovaném termínu na NAÚ. Dále sdělil, že Rada VŠ obdržela informaci 
MŠMT o Registru vysokých škol a uskutečňovaných studijních programů. Dále sdělil, že do Výběrové 
komise pro Visegrádská stipendia pro rok 2017 byli stejně jako v minulém roce nominováni: 
Ing. Boučková, JUDr. Hodulík, prof. Ripka a PhDr. Just. V závěru svého vystoupení informoval 
o diskusním semináři k problematice akreditací, který se uskuteční dne 16. 3. 2017 za účasti 
předsednictva Rady NAÚ. 

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2015/04/139_cs.pdf
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2017/02/ZUN_pripominkyRVS.zip
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2017/02/asociace-lekarskych-fakult-CR_PripomZUN.pdf
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2015/04/DPSP.zip
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2015/04/lk_rvs_9_10_2_17_formular_na_pripominky.doc
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2015/04/pripominky_rvs_IA_HP.zip
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2015/04/zasady_kontrolni_cinnosti.zip
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2017/02/Navrhy_seznam_hodnotitelu_1_2017.xlsx
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2015/04/odp.MSMT-4768-2017-Registr-V%C5%A0.pdf
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2015/04/odp.MSMT-4768-2017-Registr-V%C5%A0.pdf
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2017/02/POZVANKA_SEM_AKREDITACE_2017.pdf
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Mgr. Štěrbová informovala o 2. zasedání Rady NAÚ, které proběhlo dne 16. 2. 2017.  
Mgr. Zima informoval o Kulatém stolu na téma: Nový systém jmenování do Rad ČR a ČRo, jehož se 

zúčastnil, a které se uskutečnilo dne 16. 2. 2017. 

Usnesení: 

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

3. Zprávy ze Studentské komory Rady VŠ   

Předseda SK RVŠ  Mgr. Michal Zima seznámil přítomné s dosavadní prací Komory. V lednu proběhlo 
setkání zástupců studentů a akademiků s poslanci na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky formou odborného semináře s názvem Mezinárodní den studentstva v historickém kontextu. 
Cílem setkání bylo přiblížit poslancům aktivitu SK RVŠ kolem přejmenování státního svátku 17/11 na 
"Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva" a jasně se vymezit vůči názoru, 
který považuje Mezinárodní den studentstva za relikt komunismu. Předseda dále sdělil, že Komora si na 
posledním zasedání schválila rozpočet. Došlo také ke změnám v Předsednictvo. Nově zvolenou 
Místopředsedkyní se stala Václava Piorecká. Předsedkyní Komise pro vysokoškolskou samosprávu (KVS) 
se stala Naděžda Glincová. V rámci zvýšení efektivity byla zrušena Komise pro sociální a ekonomické 
záležitosti, přičemž její agenda byla převedena pod KVS. V březnu proběhne navíc výjezdní zasedání 
v Ostravě, kde budou zahájeny přípravy prozatím největší události, kterou Komora kdy pořádala, a sice 
Konventu studentstva - konference zástupců českých studentů a s ní spojené předání nejvyššího 
studentského vyznamenání, Ceny Jana Opletala. V neposlední řadě Mgr. Zima shrnul dosavadní vývoj 
v oblasti podpory doktorandů. 

Usnesení: 

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

4. Problematika výzkumu   

Místopředseda Rady VŠ prof. Opatrný informoval o Hodnocení VaV 2015 a 2016, o Metodice 
hodnocení VaV 2017+ a o Koncepci mezinárodní spolupráce ČR ve VaVaI a internacionalizaci VaVaI v ČR. 

K Hodnocení výzkumu 2015 informoval, že sekce VaVaI průběžně odstraňuje zjištěné chyby 
v bodování výsledků, nové verze se však zatím nezveřejňují. Připomínky bylo možné posílat na Úřad vlády 
do 21. 2. 2017. Poté by měly být zveřejněny výsledky. Do konce února by měla být možnost reklamací 
a výsledné hodnocení 2015 by mělo být schváleno RVVI dne 31. 3. 2017. Výsledky hodnocení 2015 má 
použít MŠMT k rozdělení institucionální podpory RVO na 2017. Bude předběžně rozděleno 75% podle 
předchozího hodnocení a až budou oficiální výsledky Hodnocení 2015, rozdělí se zbytek tak, aby celkově 
RVO 2017 odpovídal Hodnocení 2015.   Velké časové zpoždění tu způsobuje problémy pro schvalování 
rozpočtů VŠ.  

K Hodnocení výzkumu 2016 prof. Opatrný sdělil, že momentálně zasedají panely nad vybranými 
výsledky pro Pilíř II. Finální výsledky se předpokládají na jaře (v květnu či červnu). 

Dne 8. února 2017 vláda schválila přes nesouhlas Rady VŠ Metodiku hodnocení výzkumu 2017+.  
Ministryně školství Metodiku 2017+ podpořila s výhradou dokončení nejpozději do roku 2017 tak, aby 
tato vláda garantovala VŠ předvídatelnost hodnocení vědy.  Metodika je sice schválena, ale stále není 
jasné, jak se má hodnotit, Metodika má být celá dopracována do 31. 12. 2017.  Prof. Opatrný připomněl 
dosavadní požadavky Rady VŠ na pravidla hodnocení výzkumu, která by měla být známa dříve, než jsou 
uplatněny výsledky, které se podle nich hodnotí, a zmínil, že Rada VŠ usiluje, aby byla podporována 
synergie mezi výzkumem a vzděláváním. Metodika sice deklaruje zohledňování rozdílnosti poslání VO, 
vzdělávací roli VŠ však nijak nepostihuje.  

Prof. Opatrný informoval o chystané Koncepci mezinárodní spolupráce ČR ve VaVaI 
a internacionalizaci VaVaI v ČR, k čemuž mohou členové Rady VŠ zasílat podněty do 10. 3. 2017.   

V závěru svého vystoupení sdělil, že sněmovna dne 22. 2. 2017 schválila poslaneckou novelu zákona 
č. 130/2002 Sb. v prvním čtení. Byl přijat návrh poslance Váchy a dalších, který podpořila i Rada VŠ. 
Účelem je odstranění výkladových nejasností v definici způsobilých nákladů. Text zákona v § 2 odst. 2 
písm. k) se v této věci vrací k předchozí úpravě. 

V rámci diskuse odpověděl na dotazy z pléna. 

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2015/04/7s3_prezentaceSKRVS.pdf
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2015/04/problematika-vyzkumu-unor-2017.pdf
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Usnesení: 

Rada VŠ je značně znepokojena více než ročním zpožděním hodnocení výsledků výzkumu 2015, 
které nyní způsobuje problémy se sestavováním rozpočtů vysokých škol. Rada VŠ apeluje na Radu pro 
výzkum, vývoj a inovace, aby zabezpečila bezchybné dokončení výpočtů Hodnocení 2015 a 2016 v co 
nejbližším termínu. 

Rada VŠ vyjadřuje rozhořčení nad tím, že vláda schválila nehotovou Metodiku hodnocení výzkumu 
2017+, která má být pro resort vysokých škol dopracována až v prosinci 2017. Rada VŠ se ohrazuje 
proti tomu, že pravidla hodnocení budou známa s více než ročním zpožděním poté, co vznikly 
hodnocené výsledky.  

Vzhledem k vnitřní heterogenitě vysokých škol považuje Rada VŠ za kontraproduktivní jejich 
škálování jako celku např. na čtyřbodové stupnici. 

5. Ekonomické informace    

Doc. Fischer přednesl prezentaci, kterou pro jednání připravila předsedkyně ekonomické komise 
JUDr. Valová. Prezentace se věnuje rozpočtu VŠ na rok 2017 a zákonu o rozpočtové odpovědnosti. 
Doc. Fischer provedl rekapitulaci bilance rozpočtu 2017 vůči rozpočtu 2016, dále představil srovnání 
základních kvantitativních údajů od roku 2009 do roku 2017. Prezentoval vývoj financování od roku 2008 
do roku 2017 a vývoj počtu studentů od roku 2010 do roku 2016. Dále zdůraznil, že v porovnání počtu 
studentů 1. ročníků dochází k nárůstu u 7 škol, při porovnání vývoje průměrného KEN dochází k poklesu 
u 11 škol.   

K zákonu o pravidlech rozpočtové odpovědnosti č. 23/2017 Sb. uvedl zásadní informace o pravidlech, 
které je VVŠ povinna dodržovat, dobu, na kterou sestavuje střednědobý výhled rozpočtu, termín 
zveřejnění před projednáním v AS a termín zveřejnění schváleného návrhu, totéž se týká návrhu rozpočtu 
a schváleného rozpočtu, kdy s návrhem musí jít i informace o plnění rozpočtu předchozího roku. Dále 
upozornil na povinnost poskytnutí potřebných informací, které nejsou MF známé z jeho činnosti, a to 
prostřednictvím centrálního systému účetních informací státu (který však dosud není zřízen). Dále 
informoval o tom, že MF po posouzení ve Výboru pro rozpočtové prognózy (který dosud neexistuje) 
zveřejňuje prognózu sektoru veřejných institucí (mj. obsahuje i zůstatky na mimorozpočtových účtech 
a fondech veřejných institucí). Z této prognózy vychází veřejné instituce při tvorbě svých střednědobých 
výhledů. Účinnost zákona je od 21. 2. 2017. Následně předložil informace o zákonu č. 24/2017 Sb., 
kterým se mění některé zákony v souvislosti s vydáním zákona č. 23/2017, mj. i zákon o VŠ.  

K zákonu č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí 
informoval o povinnosti měsíčních hlášení údajů. Ty mají být upřesněny ve vyhlášce, která zatím vydána 
není. Doc. Fischer informoval o posunu termínu aplikace zákona č. 25/2017 Sb. o sběru vybraných údajů 
pro účely monitorování a řízení veřejných financí. 

Usnesení: 

Rada VŠ RVŠ potvrzuje svá dosavadní usnesení k problematice rozpočtu vysokých škol a očekává 
informace o přípravě rozpočtu 2018 včetně postupu prací na novém modelu financování. 

Rada VŠ upozorňuje na další neúměrný nárůst administrativní náročnosti spojené s realizací 
souboru zákonů o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. 

6. Legislativní informace   

Předseda legislativní komise Rady VŠ JUDr. Hodulík informoval o jednáních pracovních komisí 
legislativní a pro strategie a rozvoj VŠ a členů P RVŠ, které se uskutečnily ve dnech: 7. února, 9. a 10. 
února a 14. 2. 2017 k materiálům NAÚ. Výstupy z jednání komisí byly zaslány členům Rady VŠ 
a zveřejněny v členské sekci webu Rady VŠ. Dále Sněm RVŠ informoval o průběhu projednávání zákona o 
registru smluv, zákoníku práce a zákona o podpoře vědy a výzkumu.  

Usnesení: 

Sněm Rady VŠ bere na vědomí Legislativní informace přednesené JUDr. Hodulíkem. Sněm Rady VŠ 
schvaluje připomínky Rady VŠ zaslané NAÚ k jednotlivým metodikám akreditace.  

Doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D., předseda Rady VŠ,  fischerj@vse.cz 

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2017/02/EI_Valova_SRVS230217.pdf
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2015/04/RVS_Snem_23_2_2017_Metodiky_NAUa.pdf
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2015/04/LKRVS_7_2_Metodika_posuzov%C3%A1n%C3%AD_%C5%BE%C3%A1dost%C3%AD_o_akreditaci_SP_n%C3%A1vrh_010217.pdf
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2015/04/lk_rvs_9_10_2_17_formular_na_pripominky.doc
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2015/04/lk_rvs_9_10_2_17_formular_na_pripominky.doc
http://www.radavs.cz/soukroma-sekce/
mailto:fischerj@vse.cz

