Informace o zasedání
Předsednictva Rady vysokých škol
dne 22. června 2017 a hlavní přijatá usnesení

1. Zprávy z užšího Předsednictva RVŠ
Doc. Fischer informoval o návrzích do Seznamu hodnotitelů NAÚ, které byly na základě výzvy 2/2017
odeslány na NAÚ. Dále informoval o 40. schůzi VVVKMT, která se uskutečnila dne 31. 5. 2017
a o 8. schůzi podvýboru pro vědu a vysoké školy, která se bude konat dne 28. 6. 2017 a na jejímž
programu bude vládní návrh zákona, který se mění zákon č. 217/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony/sněmovní tisk 1071/. Dále informoval o jmenování nových profesorů, které se
uskuteční dne 23. 6. 2017 a jehož se za RVŠ zúčastní prof. Pospíšil.
V závěru svého vystoupení navrhl, aby vzhledem k tomu, že dosavadní předsedkyně pracovní komise
pro kvalitu VŠ a jejich hodnocení doc. Talašová končí své působení v Radě VŠ, jmenovalo na doporučení
doc. Talašové Předsednictvo Rady VŠ novým předsedou pracovní komise pro kvalitu VŠ a jejich
hodnocení Ing. Svobodu.
Mgr. Štěrbová informovala o 5. a 6. zasedání Rady NAÚ, jichž se zúčastnila.
Usnesení:
Předsednictvo Rady VŠ jmenuje Ing. Svobodu předsedou pracovní komise Rady VŠ pro kvalitu VŠ
a jejich hodnocení.
Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí Zprávy z užšího Předsednictva Rady VŠ.
2. Zprávy ze Studentské komory Rady VŠ
Předseda Studentské komory Rady vysokých škol (SK RVŠ) Mgr. Zima informoval o aktuálním dění
z perspektivy studentů. Nejzásadnějším bodem je současná situace kolem návrhu státního rozpočtu
v souvislosti s vysokými školami. Na svém posledním zasedání k tomuto přijala Komora usnesení, v rámci
kterého se odvolala i na své usnesení z minulého roku, kde nevyloučila ani konání protestních akcí.
Předseda zmínil, že je velice smutné, že každý rok je třeba řešit alokace finančních prostředků na vysoké
školy a že stagnace, udržení statu quo, je třeba považovat za úspěch. SK RVŠ dále přijalo zprávu
o činnosti za rok 2016, proběhlo první a druhé kolo volby zástupce SK RVŠ v Předsednictvu RVŠ, avšak
bez zvolení kandidáta. Třetí kolo volby proběhne v září. V průběhu července bude vyhlášen také sběr
návrhů pro listopadové vyhlášení Ceny Jana Opletala. Iniciativa kolem přejmenování 17. listopadu stále
pokračuje. Školský výbor na svém posledním zasedání tento návrh podpořil. Dále senát schválil zákon,
v rámci kterého budou od ledna doktorandi v okruhu státních pojištěnců v oblasti zdravotního pojištění.
SK RVŠ se tato záležitost podařila během bezmála 10 měsíců a patří poděkovat všem, kteří s tímto
pomohli. Zároveň probíhá obvyklá komunikace se zástupci médií. V poslední době šlo zejména
o odpovědi na otázky do různých článků a také rozhlasovou reportáž.
Usnesení:
Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí Zprávu o činnosti Studentské komory Rady VŠ.
3. Vystoupení hostů
Předseda ČKR prof. Tomáš Zima pozdravil přítomné a informoval o.
MŠMT zastupoval náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Ing. Plaga, který se
ve svém vystoupení věnoval zejména financování VŠ,.
Poté vystoupila se zdravicí poradkyně předsedy vlády ČR PaeDr. Gajdůšková, která poděkovala
za pozvání a…..
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Následně se svojí zdravicí vystoupili: člen předsednictva TA ČR Ing. Janeček, předseda VOS
Mgr. Baierl a jednatelka AKVŠ PhDr. Machytková.
4. Legislativní informace
JUDr. Hodulík informoval o jednání pracovních komisí Rady VŠ legislativní, pro strategie a rozvoj VŠ
a členů P RVŠ k metodickému materiálu NAÚ k informační povinnosti vysokých škol, které se uskutečnilo
dne 2. 6. 2017. Připomínky k tomuto materiálu byly zaslány na NAÚ.
Usnesení:
Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí Legislativní informace.
5. Ekonomické informace
Předsedkyně ekonomické komise Rady VŠ JUDr. Valová se ve svém vystoupení věnovala rozpočtu
VVŠ 2017 a návrhu státního rozpočtu 2018. Sdělila, že dle dopisu ministryně školství ze dne 30. 5. 2017
bude navýšen příspěvek v Rozpočtovém okruhu I o 250 mil. Kč, který je určen primárně do mezd. Dále
sdělila, že v návrhu státního rozpočtu 2018 je plánován pro MŠMT celkový nárůst výdajů o 11,675 mld.
Kč, pro VŠ jde o 100 mil. Kč jako dorovnání 2017, a to jak pro rok 2018 tak i pro SDV 2019-2020. Vše
ostatní, pouze s výjimkou 1 mld. Kč do sportu, jde na regionální školství. Dále JUDr. Valová sdělila, že na
jednání vlády dne 14. 6. 2017 byl schválen deficit SR pro rok 2017 ve výši 50 mld. Kč. Celkové
nadpožadavky všech ministerstev činí 111 mld. Kč. Premiér zmínil nárůst rozpočtu pro VŠ jako problém
k dalšímu řešení v rámci nadcházejících rozpočtových jednání MF. Poté proběhla rozsáhlá diskuse
k uvedené problematice.
Usnesení:
Předsednictvo RVŠ zásadně odmítá současný návrh státního rozpočtu pro oblast vysokého školství.
Návrh rozpočtu v předložené podobě opětovně a v příkrém rozporu s dosavadními přísliby současné
vlády řešit v roce 2018 dlouhodobé podfinancování činnosti vysokých škol neobsahuje žádné navýšení
rozpočtu vysokých škol. Tento stav je akademickými obcemi veřejných vysokých škol vnímán silně
negativně. Stejně jako v roce 2017 to budou pouze pracovníci vysokých škol, kteří se nebudou podílet
na všeobecném nárůstu mezd ve veřejném sektoru a na růstu ekonomiky ČR. Dojde tak k výraznému
zrychlení již započatého odlivu kvalifikovaných pracovníků z vysokého školství, což dlouhodobě
výrazně zasáhne nejen vysoké školy, ale zprostředkovaně i celou ekonomiku a společnost.
6. Problematika výzkumu
Prof. Opatrný informoval o vývoji návrhů státního rozpočtu na výzkum 2018, kdy Rada pro výzkum,
vývoj a inovace předložila návrh v celkové výši cca 36 mld. Kč. Ministerstvo financí však tuto částku snížilo
a předložilo vládě návrh na cca 33 mld. Kč. Prof. Opatrný přitom upozornil na volební slib hnutí ANO
z roku 2013, které na svých stránkách uvádělo "Vrátíme prestiž českému školství, zdvojnásobíme finanční
prostředky na vědu a výzkum". Protože v roce 2013 činil rozpočet na VaVaI cca 26,7 mld. Kč, znamenalo
by jeho slibované zdvojnásobení cca 53,4 mld. Kč. Návrh ministra financí je tedy o cca 20 mld. nižší, než
jeho hnutí před minulými volbami slibovalo.
Usnesení:
Rada VŠ připomíná hnutí, které má v gesci Ministerstvo financí, jeho předvolební slib z roku 2013:
„Vrátíme prestiž českému školství, zdvojnásobíme finanční prostředky na vědu a výzkum“. RVŠ
upozorňuje, že zkrácení návrhu rozpočtu na výzkum o 3 mld. oproti návrhu RVVI jde však přímo proti
tomuto předvolebnímu slibu, jehož splnění by znamenalo prostředky na výzkum v roce 2018 o cca 20
mld. vyšší oproti návrhu Ministerstva financí. Rada VŠ podporuje původní návrh rozpočtu RVVI.
Prof. Opatrný dále informoval o jednání pracovní komise pro vědeckou činnost 15. 6. 2017, kde jako
hosté vystoupili zástupci pracovní skupiny ČKR pro přípravu hodnocení vysokých škol v souladu
s Metodikou 17+ prof. Kůs, prof. Málek, doc. Konvalinka a prof. Dvořák. Pracovní skupina ČKR pak dne
19. 6. 2017 poskytla svůj návrh implementace Metodiky 17+ Radě VŠ. Protože dle Usnesení vlády ČR
z 8. 2. 2017 č. 107 je uloženo "místopředsedovi vlády pro vědu, výzkum a inovace ve spolupráci
s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem obrany, ministrem vnitra a ve spolupráci
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s reprezentací vysokých škol dopracovat přesný postup a způsob hodnocení a do 31. prosince 2017
předložit vládě Metodiku dopracovanou do podoby požadovaného detailu pro kompletní hodnocení pro
úroveň segmentu vysokých škol a připravit proces implementace kompletního hodnocení pro segment
vysokých škol", navrhl RVŠ zřízení pracovní skupiny, která by tuto spolupráci realizovala.
Usnesení:
Předsednictvo Rady VŠ považuje Návrh postupu přípravy hodnocení VŠ v souladu s Metodikou 17+
(vypracovaný v rámci pracovní skupiny ČKR, verze č. 6) za materiál, který je akceptovatelný pro další
diskuse, ale požaduje jeho další rozpracování a upřesnění. V návrhu hodnocení Rada VŠ postrádá
především kritéria, jež by reflektovala efektivitu výzkumných aktivit hodnocené instituce, či jasně
definovanou využitelnost hodnocení při akreditačním procesu. Rada VŠ požaduje, aby pravidla
Metodiky byla v souladu s platnou legislativou. Rada VŠ považuje za vhodné, aby již v implementační
fázi byly do Modulu I zahrnuty i obory ze segmentu III. Rada VŠ věří, že při efektivní spolupráci Rady VŠ
a ČKR se podaří tento materiál rychle dopracovat k efektivnímu všestrannému využití.
Usnesení:
Předsednictvo RVŠ ustanovuje pracovní skupinu ve složení doc. Jakub Fischer, prof. Zdeněk Stuchlík,
doc. Vlasta Radová, prof. Tomáš Opatrný (a Mgr. Michal Zima?) pro spolupráci s místopředsedou
vlády pro VaVaI a s MŠMT na upřesnění postupu a způsobu hodnocení výzkumu v segmentu vysokých
škol a ukládá jí zprostředkovávat informace a podněty RVŠ při přípravě hodnocení.
7. Problematika přípravy OP VVV
Ředitel Národní technické knihovny Ing. Svoboda informoval o stavu řešení pro vysoké školy
významného projektu Národní centrum pro elektronické informační zdroje – CzechELib.
Prof. Pospíšil dále upozornil na velkou administrativní náročnost projektů OP VVV, která značně
komplikuje řešení projektů na vysokých školách…….….
Usnesení:
Rada VŠ…...
8. Různé

Prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr. místopředseda Rady VŠ, tomas.opatrny@upol.cz
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