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Záznam o zasedání  
Sněmu Rady vysokých škol 

dne 16. listopadu 2017 a hlavní přijatá usnesení 
 

 

Zasedání se zúčastnilo 132 členů Sněmu RVŠ (z 276 řádných členů) a 127 hostů. 

 

Průběh jednání 

1. Zahájení 

Zasedání zahájil předseda Rady vysokých škol (dále RVŠ) doc. Fischer, který uvítal členy Sněmu RVŠ 
(dále SRVŠ). Dále přivítal místopředsedu České konference rektorů (dále ČKR) doc. Hančila, rektora 
Technické univerzity v Liberci prof. Kůse, zástupce náměstka ministra školství mládeže a tělovýchovy pro 
řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu PhDr. Dolečka, ředitelku odboru administrace projektů 
vysokých škol Mgr. Procházkovou, MA, předsedu Národního akreditačního úřadu (dále NAÚ) prof. 
Labíka, místopředsedkyni Grantové agentury ČR (dále GAČR) prof. Hronovou, předsedu Technologické 
agentury ČR (dále TA ČR) Ing. Očka, člena Akademické rady Akademie věd ČR (dále AV ČR) 
RNDr. Krejčího, zástupce Vysokoškolského odborového svazu (dále VOS) RNDr. Dolanského, jednatelku 
Asociace knihoven VŠ (dále AK VŠ) PhDr. Machytkovou, zástupkyni MO ČR Mgr. Kadlecovou i další hosty.  

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

Za skrutátory byli navrženi členové SK RVŠ: Bc. Ladka, Ing. Piorecká a Ing. Hnátková. 

SRVŠ počtem 132 kladných hlasů jednomyslně schválil předložené návrhy.  

2. Zprávy z užšího Předsednictva RVŠ  

Doc. Fischer sdělil, že se dne 1. 11. 2017 účastnil společně s doc. Radovou jednání na Technologické 
agentuře ČR. V návaznosti na toto jednání přijalo užší předsednictvo usnesení k problematice financování 
výzkumu. Dále informoval o 10. zasedání Rady NAÚ, které se uskutečnilo ve dnech 8. – 9. 11. 2017 
a o jednání na NAÚ k problematice akreditací, jehož se zúčastnil společně s prof. Pospíšilem, 
JUDr. Hodulíkem a Mgr. Zimou. 

Prof. Pospíšil se dne 7. 11. 2017 zúčastnil Aktivu předsedů VOS, kde se diskutovalo o společné 
strategii VOS a akademických reprezentací při prosazování perspektivního řešení financování VŠ.  

Dne 8. 11. 2017 se prof. Opatrný účastnil diskuse na TA ČR k přípravě nového programu 
financovaného z tzv. norských fondů a fondů EHP a dne 9. 11. 2017 jednání na MŠMT se zástupci 
filozofických fakult. 

Doc. Fischer dále zmínil, že ve dnech 14. – 15. 11. 2017 jednala Rada programů. Společně 
s JUDr. Valovou se účastnili tohoto jednání. Následně informoval o Otevřeném dopisu ministru školství, 
týkajícím se vysokoškolské přípravy speciálních pedagogů, který Rada VŠ obdržela a k němuž užší 
předsednictvo Rady VŠ přijalo usnesení. V závěru svého vystoupení sdělil, že dne 30. 10. 2017 byly 
odeslány Návrhy do Seznamu hodnotitelů NAÚ z výzvy 3/2017. 

SRVŠ počtem 132 kladných hlasů jednomyslně přijal usnesení: 

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

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2017/11/Usneseni_finvyzkum_04112017.pdf
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2017/11/Usneseni_spec_pedag_04112017.pdf
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2. Zprávy ze Studentské komory Rady VŠ   

Předseda SK RVŠ  Mgr. Michal Zima přednesl zprávu o činnosti komory od posledního sněmu. 
V úvodu svého vystoupení shrnul jednotlivé aktivity. Informoval o uskutečněných zasedáních SK RVŠ. 
Poté informoval o konferenci KRECON, která je určená pro doktorandy a ostatní vědecké pracovníky. 
Dále informoval o Studentském konventu, jenž se uskuteční ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-
technologickou ve dnech 17. – 19. listopadu 2017 v Praze. Sdělil, že Studentský konvent je součástí 
Týdne studentstva, který začal 13. listopadu a končí 19. listopadu 2017. V průběhu Týdne studentstva 
proběhne několik akcí na oslavu 17. listopadu. V rámci oslav bude předána Cena Jana Opletala. V závěru 
zmínil, že i díky SK RVŠ se podařilo zaplnit všechny vzdělávací oblasti Seznamu hodnotitelů NAÚ 
i zástupci z řad studentů. 

SRVŠ počtem 132 kladných hlasů jednomyslně přijal usnesení: 

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

3. Bilanční a hodnotící zpráva 

Doc. Fischer sdělil, že na webu Rady VŠ je zveřejněna Bilanční a hodnotící zpráva o činnosti Rady VŠ 
za uplynulé funkční období. Poděkoval všem, kteří se na vzniku zprávy podíleli, a zdůraznil, že 
odpovědnost za formu i obsah jednotlivých kapitol mají jejich autoři. 

SRVŠ počtem 132 kladných hlasů jednomyslně přijal usnesení: 

Sněm Rady VŠ schvaluje Bilanční a hodnotící zprávu o činnosti Rady VŠ za období leden 2015 – 
listopad 2017. 

4. Vystoupení hostů 

Místopředseda České konference rektorů doc. Hančil ve svém vystoupení pozdravil přítomné, 
omluvil předsedu ČKR prof. Zimu, který se z důvodu zahraniční cesty nemůže zasedání účastnit. 
Poděkoval Předsednictvu Rady VŠ a VOS za výraznou podporu při vyjednávání o navýšení rozpočtu VŠ. 
Ocenil vstřícný a podpůrný postoj MŠMT i vysokoškolských odborů. Konstatoval, že právě díky tomuto 
postoji se podařilo navýšení rozpočtu VŠ dojednat. Zatím však není schválený státní rozpočet pro další 
rok. Zdůraznil, že je nutné bojovat o každoroční navyšování rozpočtu VŠ, kde nejde o vyšší platy, ale o 
kvalitní vysokoškolskou pedagogiku, vysokoškolský výzkum a kvalitní absolventy.  

Dále vystoupil zástupce náměstka pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu PhDr. Doleček, 
který omluvil náměstka Plagu a poděkoval za možnost vystoupení. Věnoval se novému modelu 
financování VŠ. Poděkoval ČKR, RVŠ i VOS za úsilí při vyjednávání o navýšení rozpočtu vysokých škol. 
Poděkoval za konstruktivní debaty v celém funkčním období RVŠ.  

Poté vystoupil předseda NAÚ prof. Labík, který informoval o současné činnosti úřadu. Ocenil, že 
během uplynulého roku byla spolupráce s RVŠ i s ČKR velmi dobrá. Diskusi, která proběhla a bude mezi 
všemi institucemi probíhat i nadále, považuje za velmi užitečnou. Sdělil, že vysoké školy vnímají problém 
ve stále složitějším průběhu jednotlivých akreditací a konstatoval, že vše závisí na financích. Poděkoval za 
spolupráci na tvorbě Seznamu hodnotitelů a velmi ocenil spolupráci se SK RVŠ.  Na závěr poděkoval za 
dosavadní spolupráci i předsedovi Rady VŠ a dalším členům RVŠ. 

Dále vystoupila místopředsedkyně Grantové agentury ČR prof. Hronová, která poděkovala 
za  pozvání, informovala o aktuální situaci v jednotlivých programech GA ČR a následně odkázala na 
prezentaci přednesenou na 21. zasedání P RVŠ. Poděkovala končícímu Předsednictvu Rady VŠ za 
výbornou spolupráci s GA ČR. Věří, že se podaří navázat na tuto tradici i s nastupujícím Předsednictvem 
Rady VŠ. Doc. Fischer, který se zúčastní výjezdního zasedání GA ČR, jež se uskuteční ve dnech 27. – 28. 
11. 2017, požádal prof. Stuchlíka o podklady pro toto zasedání a velmi ocenil otevřenou a konstruktivní 
komunikace s vedením GA ČR. 

Následně vystoupil člen Akademické rady Akademie věd ČR (dále AV ČR) RNDr. Krejčí, který 
poděkoval za dosavadní spolupráci, informoval o programech AV ČR a o uzavírání smluv s jednotlivými 
VŠ.  

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2015/04/zprava_o_cinnosti_SKRVS_09Snem.pdf
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2015/04/BHZ2015_2017.pdf
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2015/04/RVS_2017.pptx
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Poté vystoupila zástupkyně MO ČR Mgr. Kadlecová, která poděkovala za možnost účastnit se 
zasedání Rady VŠ. Dále vystoupila jednatelka AKVŠ PhDr. Machytková, poděkovala za možnost účastnit 
se jednání RVŠ a obracet se s problémy AKVŠ na RVŠ, a popřála příjemný den. 

Zástupce VOS RNDr. Dolanský, informoval o petici ČMKOS za kvalitní podmínky pro vzdělávání. Text 
petice i podpisový arch je k dispozici na stránkách odborů. Dále informoval o poradě zástupců odborů, 
která řešila financování VŠ. Popřál úspěšné jednání. 

V rámci bodu Problematika přípravy OP VVV vystoupila ředitelka odboru administrace projektů 
vysokých škol Mgr. Procházková, MA.  

V rámci bodu Problematika výzkumu vystoupil předseda Technologické agentury ČR (dále TA ČR) 
Ing. Očko.  

Doc. Fischer postupně poděkoval všem partnerům a jejich představitelům za konstruktivní 
a otevřenou spolupráci s Radou vysokých škol.  

5. Legislativní informace   

Předseda legislativní komise Rady VŠ JUDr. Hodulík informoval o jednání pracovních komisí Rady VŠ 
legislativní a pro strategie a rozvoj VŠ, jež se uskutečnilo dne 8. 11. 2017. Komise projednaly 
problematiku dostudování studentů v zákonem prodloužených dřívějších akreditacích a návrh změn 
Statutu Rady VŠ.  JUDr. Hodulík dále informoval o Metodice GDPR, který Rada VŠ obdržela od MŠMT. 
Metodická pomůcka byla rovněž zveřejněna na stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/dokumenty-
3/metodicka-pomucka-k-aplikaci-obecneho-narizeni-o-ochrane.  

V rámci diskuse zazněl dotaz na PhDr. Dolečka týkající se počtu dotčených studentů. PhDr. Doleček 
sdělil, že dosud nemají souhrnné informace. 

Vzhledem k neusnášeníschopnosti byl návrh změn Statutu Rady VŠ odložen k projednání novou 
Radou VŠ. 

SRVŠ počtem 132 kladných hlasů jednomyslně přijal usnesení: 

Sněm Rady VŠ pověřuje předsedu Rady VŠ, aby oslovil Ministerstvo vnitra jako gestora pro 
implementaci GDPR do právního řádu ČR s žádostí o poskytnutí informací o stavu implementace 
a povinnostech vyplývajících pro vysoké školy, ideálně formou vystoupení zástupce MVČR 
na prosincovém předsednictvu Rady VŠ.  

6. Ekonomické informace    

Předsedkyně ekonomické komise JUDr. Valová se ve svém vystoupení věnovala Rozpočtu 2018, 
novému modelu financování VVŠ 18+ a informovala o předpokládaném jednání Reprezentativní komise. 
Ke státnímu rozpočtu (dále SR) pro rok 2018 sdělila, že v návrhu předloženém vládou PSP ČR je u VŠ 
uveden nárůst o 3 mld. Kč. Poté představila navrhované rozdělení tohoto navýšení. Konstatovala, že stále 
se jedná pouze o návrh SR. Předsednictvo Rady VŠ na svém říjnovém zasedání přijalo usnesení k navýšení 
původního návrhu SR pro oblast VŠ. Považuje tento krok za solidní, nicméně pouze první krok k nápravě 
dlouhodobého podfinancování činnosti VŠ. Následně JUDr. Valová popsala nový model financování VVŠ 
18+. Sdělila, že dne 17. 10. 2017 se uskutečnilo jednání pracovní skupiny pro přípravu nového modelu 
financování VVŠ. Představila jednotlivé segmenty, do kterých byly VVŠ rozděleny, podíl segmentů na 
výkonové části v roce 2017 a indikátory výkonové části. Dále sdělila, že na 29. 11. 2017 je svoláno jednání 
Reprezentativní komise. Jednání ekonomické komise Rady VŠ k formulaci stanoviska pro užší 
předsednictvo Rady VŠ a zástupce Rady VŠ v Reprezentativní komisi se uskuteční dne 23. 11. 2017 v Malé 
zasedací místnosti Karolina. V závěru svého vystoupení JUDr. Valová zrekapitulovala model financování 
18+, odpověděla na dotazy z pléna, vysvětlila pojem rozpočtové provizorium a předložila návrh usnesení. 

SRVŠ počtem 130 kladných hlasů jednomyslně přijal usnesení: 

Sněm Rady VŠ potvrzuje usnesení Předsednictva Rady VŠ z 19. 10. 2017 a bere na vědomí navýšení 
původního návrhu státního rozpočtu roku 2018 pro oblast VŠ o 3 mld. Kč.  Považuje tento krok 
za solidní, nicméně pouze první krok k nápravě dlouhodobého podfinancování činnosti VŠ. 

http://vos.cmkos.cz/
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2015/04/RVS-Legislativn%C3%AD-informace-SNEM-rvs-16_11_2017.pptx
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2015/04/4s7_Navrh-zmeny-Statutu-Snem-RVS-16_11_2017_final.docx
http://www.msmt.cz/dokumenty-3/metodicka-pomucka-k-aplikaci-obecneho-narizeni-o-ochrane
http://www.msmt.cz/dokumenty-3/metodicka-pomucka-k-aplikaci-obecneho-narizeni-o-ochrane
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2015/04/EIS161117.pptx
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Sněm Rady VŠ bere na vědomí informace o přípravě nového modelu financování 18+  a ukládá 
Ekonomické komisi připravit stanovisko k podkladům pro jednání Reprezentativní komise MŠMT 
svolané na 29. 11. 2017. 

7. Problematika výzkumu   

Místopředseda Rady VŠ prof. Opatrný se ve svém vystoupení věnoval návrhu státního rozpočtu VaV 
2018, hodnocení VaV 2016, Metodice hodnocení VaV 2017+ , výzvám TA ČR. 

Předseda TA ČR Ing. Očko následně okomentoval harmonogram výzev TA ČR na rok 2018 a informoval 
o připravovaném programu TREND/TRIO2, který by měl být v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu.  

SRVŠ počtem 130 kladných hlasů, 2 se zdrželi, přijal 1. část usnesení: 

Rada VŠ upozorňuje na nutnost dopracovat do 31. prosince 2017 přesný postup a způsob hodnocení 
výzkumu v segmentu vysokých škol dle usnesení vlády č. 107 z 8. února 2017. Žádá, aby do přípravy 
systému hodnocení byly v souladu s vládním usnesením co nejdříve zapojeny vysokoškolské 

reprezentace. 

SRVŠ počtem 127 kladných hlasů, 5 se zdrželo, přijal 2. část usnesení: 

Rada VŠ žádá Radu pro výzkum, vývoj a inovace a vládu ČR, aby podporovaly opatření, která 
povedou ke snížení fragmentace podpory výzkumu a vývoje v ČR. V případě programů účelové 
podpory pak Rada VŠ zejména žádá, aby nedocházelo k duplicitě programů či vytváření paralelních 
implementačních struktur, s cílem zajistit jejich efektivní realizaci. 

 

8. Problematika přípravy OP VVV   

K aktuálnímu vývoji OP VVV vystoupila ředitelka odboru administrace projektů vysokých škol 
Mgr. Procházková, MA.  

Poté vystoupil místopředseda prof. Pospíšil, který konstatoval, že spolupráce s MŠMT v této oblasti 
je dobrá, ale administrativní náročnost je komplikovanější než dříve.  Dále sdělil, že na 14. 12. 2017 je 
svoláno jednání Monitorovacího výboru OP VVV.  

Následně proběhla diskuse zvláště k administrativní náročnosti, kde Mgr. Procházková odpověděla 
na vznesené dotazy. 

9. Příprava voleb do Rady VŠ ve funkčním období 2018 - 2020 

Doc. Fischer informoval o přípravách voleb do Rady VŠ ve funkčním období 2018-2020. Na základě 
voleb do akademických senátů delegují jednotlivé VŠ delegáty za školu do Sněmu Rady VŠ, Předsednictva 
Rady VŠ, delegáty za fakulty a delegáty do Studentské komory Rady VŠ. Taktéž mohou své zástupce 
doporučit pro funkci předsedy/kyně a místopředsedy/kyně Rady VŠ, o kterých se bude hlasovat na 
prvním zasedání Sněmu Rady VŠ v novém funkčním období. 

SRVŠ počtem 127 kladných hlasů, 5 se zdrželo, přijal usnesení: 

Rada VŠ bere na vědomí informace o přípravě voleb do Rady VŠ ve funkčním období 2018-2020. 

 

Závěrem doc. Fischer poděkoval všem aktivním členům pracovních komisí a jejich předsedům, 
členům užšího předsednictva a pracovníkům Agentury Rady VŠ za jejich náročnou a obětavou práci 
v končícím tříletém funkčním období Rady VŠ. Ocenil též vynikající spolupráci s vedením Studentské 
komory Rady VŠ. 

 

Příští řádné zasedání Předsednictva Rady vysokých škol proběhne dne 14. prosince 2017  

Příští řádné zasedání Sněmu Rady vysokých škol se bude konat již v novém funkčním období dne  
25. ledna 2018 

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

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2015/04/9s8_problematika-vyzkumu-listopad-2017.pdf
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2015/04/171016_HARMONOGRAM_2018.jpg
http://www.radavs.cz/terminy/
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2015/05/Terminy_2018.xls

