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Záznam 21. zasedání  
Předsednictva Rady vysokých škol 

dne 19. října 2017 a hlavní přijatá usnesení 
 
 

Zasedání se zúčastnilo 35 členů Předsednictva RVŠ (z 58 řádných členů), 4 předsedové pracovních 
komisí a 8 hostů. 

Průběh jednání 

1. Zahájení 

Zasedání zahájil předseda Rady vysokých škol (dále RVŠ) doc. Fischer, který uvítal členy Předsednictva 
Rady VŠ (dále PRVŠ). Dále přivítal předsedu České konference rektorů (dále ČKR) prof. Zimu, náměstka 
ministryně školství mládeže a tělovýchovy pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Ing. Plagu, 
náměstka pro řízení sekce operačních programů PhDr. Mgr. Velčovského, místopředsedkyni Grantové 
agentury ČR (dále GA ČR) prof. Hronovou, předsedu Národního akreditačního úřadu (dále NAÚ) 
prof. Labíka, zástupce hlavního manažera projektu CzechELib Ing. Burgstallera, předsedu 
Vysokoškolského odborového svazu (dále VOS) Mgr. Baierla  a ředitelku Domu zahraniční spolupráce 
Ing. Petrovou, 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 a za SK RVŠ Mgr. Zima. 

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

PRVŠ počtem 31 kladných hlasů jednomyslně schválilo předložené návrhy. 

2. Zprávy z užšího Předsednictva RVŠ  

Doc. Fischer informoval o jednání zástupců RVŠ, ČKR a odborů na MŠMT, týkající se rozpočtu VVŠ, jež 
se uskutečnilo dne 22. 9. 2017. Dále informoval o Slavnostním zahájení akademického roku 2017/2018, 
které se tentokrát uskutečnilo na Technické univerzitě v Liberci. Doc. Fischer zde přednesl projev, jenž je 
zveřejněný na webu Rady VŠ. Dále sdělil, že Rada VŠ obdržela informaci o schváleném materiálu 
Rámcové požadavky na studijní programy, jejichž absolvováním se získává odborná kvalifikace k výkonu 
regulovaných povolání pedagogických pracovníků. K tomuto materiálu se vyjádřila pracovní komise Rady 
VŠ pro přípravu učitelů.  Dále doc. Fischer informoval o své účasti na jednání Pracovní skupiny ČKR pro 
řešení problémů studentů studijních oborů s končící akreditací.    

PRVŠ počtem 31 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení. 

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

3. Zprávy ze Studentské komory Rady VŠ 

Předseda Studentské komory Rady vysokých škol (SK RVŠ) Mgr. Zima uvedl, že poslední aktivita 
SK RVŠ se týká zejména finálních příprav tzv. Studentského konventu, který proběhne 18. a 19. listopadu 
na VŠCHT. Dále předseda upozornil na právě probíhající sběr nominací na Cenu Jana Opletala, která bude 
vyhlášena 17. 11. 2017 v Rudolfinu ve spolupráci s Unií českých pěveckých sborů v rámci festivalu Festa 
Academica. Metodické pokyny, jak odeslat nominaci, jsou na webu i facebooku SK RVŠ. V neposlední 
řadě se SK RVŠ snaží dohlížet a aktivně komunikovat ve věci navýšení doktorských stipendií. Dále 
informoval o akcích k oslavě státního svátku 17. listopadu. Pietní akt u Hlávkovy koleje je plánován na 9. 
hod., odkud půjde průvod do Žitné ulice, kde zazní projevy k uctění památky. Dále se průvod přesune na 
Albertov, kde tradičně bude probíhat celodenní program, který je v kompetenci studentských spolků. 
Vlastní uctění památky proběhne mezi 10. - 11. hod. Následně proběhne pietní uctění památky na 

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2017/10/projev-TUL-2017_v1.1.pdf
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2015/04/r%C3%A1mcov%C3%A9-po%C5%BEadavky-%C4%8Distopis-s-datem.pdf
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2015/04/KppuRV%C5%A0-p%C5%99ipom%C3%ADnky.docx
http://www.skrvs.cz/cjo/
https://www.facebook.com/cenajanaopletala/posts/1676019555744026
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Národní třídě a večer dojde k vyhlášení Ceny Jana Opletala v Rudolfinu. V této souvislosti Mgr. Zima 
požádal o zasílání nominací na udělení Ceny Jana Opletala. 

PRVŠ počtem 31 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení. 

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

4. Vystoupení hostů 

 Předseda České konference rektorů prof. Zima pozdravil přítomné. Informoval o jednáních 
k rozpočtu VVŠ. Sdělil, že dne 16. 10. 2017 se na Právnické fakultě UK uskutečnilo setkání se zástupci 
politických stran, u kterých se předpokládá, že budou po volbách v Poslanecké sněmovně. Dále se 
prof. Zima věnoval informacím z vědy a výzkumu.  

MŠMT zastupoval náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Ing. Plaga, který se 
ve svém vystoupení věnoval financování VŠ, zejména navýšení rozpočtu VVŠ o 3 mld. Kč pro rok 2018.  
Podrobněji informoval o doktorských stipendiích. Dále sdělil, že MŠMT připravuje národní investiční 
program, do kterého budou zahrnuty také koleje a menzy. V rámci diskuse byl opakovaně položen dotaz 
z pléna na počet studujících, kterých se dotýká hrozba nedostudování z důvodu končících akreditací. Ing. 
Plaga přislíbil tyto počty zjistit a Radě VŠ předat. Poté odpověděl na další dotazy z pléna.  

Předseda NAÚ prof. Labík informoval o možném řešení dostudování studentů, jimž končí akreditace 
studijního programu. Sdělil, že uvažují o zřízení pracovní skupiny s účastí zástupců MŠMT, ČKR a RVŠ. 
Poté odpověděl na dotazy z pléna. 

Místopředsedkyně Grantové agentury ČR prof. Hronová formou prezentace informovala o činnosti 
GA ČR. V úvodu vystoupení informovala o vývoji rozpočtu, dále o projektech, které GA ČR podporuje, 
o nových projektech a o projektech předpokládaných v roce 2018. Dále představila vývoj ve skupinách 
standardních a juniorských projektů. Nové skupiny grantových projektů jsou zaměřeny na podporu 
excelence. Přiblížila, jak definovat excelenci. Dále představila projekty na podporu mezinárodní 
spolupráce pro získávání ERC grantů. Následně představila novou skupinu projektů excelence – EXPRO 
a základní parametry těchto projektů. V závěru svého vystoupení informovala o plánu na rok 2018 
a cílech do budoucna. V následné diskusi prof. Hronová odpověděla na dotazy z pléna. 

Následně vystoupil předseda VOS Mgr. Baierl, který pozdravil přítomné a poděkoval za spolupráci 
ve vyjednávání o navýšení rozpočtu VVŠ na rok 2018.  

Poté vystoupila ředitelka Domu zahraniční spolupráce Ing. Petrova. Ve své prezentaci informovala 
o zaměření a aktivitách Domu zahraniční spolupráce (dále DZS). Sdělila, že DZS je národní agenturou pro 
ERASMUS+, která podporuje a propaguje české školství v zahraničí. Představila aktuální programy a 
aktivity. Instituce má 170 zaměstnanců, z nichž je 60 lektorů, kteří jsou vysíláni do zahraničí. K tomu má 
DZS řadu externistů, kteří s jednotlivými programy pomáhají. Dále zmínila priority DZS v roce 2017. 
Informovala též o propagaci DZS v zahraničí a o kontaktech s Českými centry v zahraničí. Byla vytvořena 
pracovní a kontaktní síť DZS se zástupci VŠ, MŠMT a MZV ČR. Dále informovala o veletrzích, na kterých 
se DZS prezentoval. Následně zmínila, že v tomto roce se slaví 30 let ERASMU. Informovala o počtech 
studentů, kteří tento program využili. Poté zmínila statistiky Erasmu, počet studijních pobytů a 
pracovních stáží. Konstatovala, že zájem o výjezdy studentů do zahraničí stagnuje. Následně zmínila 
nastavení ERASMU po roce 2020, kdy bude výrazně navýšen rozpočet programu. V závěru svého 
vystoupení představila plány na rok 2018. Doc. Fischer ocenil práci DZS na tomto poli. Zdůraznil, že 
propagace ČR v zahraničí je velmi důležitá, přičemž její pozice je vzhledem k silné konkurenci poměrně 
komplikovaná. 

5. Legislativní informace 

JUDr. Hodulík informoval o zasedání pracovních komisí Rady VŠ legislativní a pro strategie a rozvoj VŠ 
dne 27. 9. 2017, na kterém projednaly akreditace studijních programů. Rada VŠ navrhuje úpravu 
přechodných ustanovení zákona o VŠ, která umožní dostudování studentů ve stávajících programech. 

Dne 2. 10. 2017 se pracovní komise zabývaly Metodikou NAÚ 82/2017 Postupy při posuzování 
funkčnosti vnitřního systému zajišťování a hodnocení kvality vysoké školy. Komise dospěly 
k problematickým bodům metodiky, jež jsou uvedeny ve výstupech ze zasedání.  

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2015/04/RVS_2017.pptx
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2015/04/DZS_prezentace_RV%C5%A0-.pdf
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2015/04/LK_RVS_27_9_2017__novela_zakona.docx
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2015/04/LKRVS_2_10_17_NAU_hodnoceni_kvality_metodika_pripominky_RVS.docx
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Poté JUDr. Hodulík sdělil, že vzhledem k tomu, že zasedání Sněmu Rady VŠ, na kterém byl předložen 
návrh změny Statutu, nebylo usnášeníschopné, je třeba, aby navrhované změny schválil Sněm Rady  VŠ 
na svém 9. zasedání, které se uskuteční dne 16. 11. 2017.  

V rámci diskuse zazněly četné dotazy k problematice dostudování studentů ve stávajících programech 
a k Metodice NAÚ 82/2017.  

PRVŠ počtem 25 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení. 

Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí Legislativní informace a doporučuje Sněmu Rady VŠ, aby 
na svém 9. zasedání dne 16. 11. 2017 přijal navrhované změny Statutu Rady VŠ.  

6. Ekonomické informace 

Předsedkyně ekonomické komise Rady VŠ JUDr. Valová se ve svém vystoupení věnovala návrhu 
státního rozpočtu pro rok 2018 předloženému vládou Poslanecké sněmovně, ve kterém je návrh u VŠ 
zvýšený o 3 mld. Kč. Dále sdělila, že dne 17. 10. 2017 se uskutečnilo jednání pracovní skupiny pro 
přípravu nového modelu financování VVŠ. VVŠ jsou rozděleny do 4 segmentů (1. AMU, AVU, JAMU, 
VŠUP, 2. VŠPJ, VŠTE, 3. VVŠ neuvedené v segmentech 1, 2 a 4 a 4. UK, MU, UPOL, ČVUT, VUT). Dále 
zmínila podíl segmentů na výkonové části, indikátory výkonové části a projednávané otázky 
k segmentům. JUDr. Valová poté odpověděla na dotazy z pléna a přednesla návrh usnesení, v diskusi též 
vystoupil náměstek Ing. Plaga. 

PRVŠ počtem 24 kladných hlasů, 1 se zdržel, přijalo usnesení: 

Předsednictvo RVŠ 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. 

Předsednictvo RVŠ bere na vědomí informace z jednání pracovní skupiny MŠMT k přípravě nového 
modelu financování. 

7. Problematika výzkumu 

Prof. Opatrný informoval o vývoji návrhu státního rozpočtu na výzkum 2018. Oproti návrhu RVVI, 
který v květnu schválila vláda, Ministerstvo financí v průběhu léta tento návrh výrazně ponížilo. Vládním 
usnesením č. 674 z 25. 9. 2017 pak byl návrh výdajů na výzkum v roce 2018 vrácen blíže k původnímu 
návrhu, a to na celkovou hodnotu 35,6 mld. Kč. 

PRVŠ počtem 23 kladných hlasů jednomyslně usnesení. 

Rada VŠ podporuje návrh státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace 2018 daný usnesením vlády 
č. 674 z 25. září 2017.  

Rada VŠ upozorňuje, že zásahy ministerstva financí, které směřovaly ke snížení výdajů na výzkum 
oproti vládnímu usnesení č. 385 z 22. 5. 2017, ohrožují výzkumný potenciál ČR a jsou v přímém rozporu 
s předvolebními sliby. 

8. Problematika přípravy OP VVV 

Prof. Pospíšil krátce informoval o průběhu zasedání Monitorovacího výboru OP VVV.  

Dále vystoupil Ing. Burgstaller, zástupce hlavního projektového manažera projektu CzechELib formou 
prezentace informoval o tomto projektu. Jde o projekt, který se významně dotýká VŠ a AV ČR. Zadání 
projektu vzniklo začátkem roku 2017. Přípravou projektu byla pověřena NTK. Rozpočet projektu je 
1,3 mld. Kč. Z toho 92 - 93 % je na nákup elektronických informačních zdrojů (dále EIZ). Projekt je 
naplánován do roku 2022. Cílem projektu jsou systémové změny způsobu zajištění EIZ pro uživatele 
v oblasti VaVaI. Dále sdělil základní informace o projektu, jeho rozdělení do etap i klíčové aktivity. Poté 
zmínil organizační řízení, aktuální výstupy projektu a jeho současné aktivity. V závěru svého vystoupení 
sdělil kontaktní údaje a v rámci diskuse odpověděl na dotazy z pléna. 

Náměstek pro řízení sekce operačních programů PhDr. Mgr. Velčovský informoval o nové výzvě, 
která se týká podpory rozvoje studijního prostředí s vazbou na ESF projekty, tedy jak investice budou 
rozvíjet to, co bylo už podpořeno v rámci tzv. měkkých projektů. Sdělil, že budou moci čerpat rovněž SVŠ. 

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2015/04/21p6_EIP191017.pptx
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2015/04/problematika-vyzkumu-rijen-2017.pdf
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2017/10/21p8_RadaV%C5%A0_20171019_Burgstaller.pptx
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Upřesnil též, co bude možné v rámci této výzvy čerpat - prostředky je možné použít na nákup nábytku, 
počítačů, pro výukové účely lze pořídit i hudební nástroje či např. cvičnou sanitku. Není však možné 
pořizovat pláště budov, nebude podporováno ani vybavení pro zaměstnance. Prostředky lze tedy použít 
pouze na infrastrukturu a pro vzdělávací účely. Zdůraznil, že kvůli krátkému časovému horizontu je třeba 
vymyslet takové investice, které jsou termínově stihnutelné. Do konce srpna a září 2018 je třeba 
předložit 80 % celkových způsobilých výdajů. Doporučil již nyní zahájit analýzu investic, které by VVŠ 
potřebovaly. Výzva bude vyhlášena na přelomu podzimu a zimy a na předložení projektu budou mít školy 
tři měsíce. Důležité bude zdůvodnit provazbu mezi ESF a ERDF. Doporučil utrácet finanční prostředky i 
přes složité podmínky.  

Dále informoval o hodnocení excelentního výzkumu. V rámci diskuse odpověděl na četné dotazy 
z pléna. 

9. Bilanční a hodnotící zpráva a příprava voleb do Rady VŠ pro další 
funkční období 

Doc. Fischer informoval o přípravě Bilanční a hodnotící zprávy. Sdělil, že autoři jednotlivých kapitol 
postupně zasílají své podklady pro vypracování Bilanční a hodnotící zprávy a apeloval na včasné dodání 
podkladů. Následně informoval o programu příprav voleb do Rady VŠ pro další funkční období. Sdělil, 
že Agentura Rady VŠ rozeslala dopisy rektorům VŠ a předsedům akademických senátů s žádostí 
o zasílání delegačních lístků nominovaných zástupců jednotlivých VŠ do Rady VŠ pro další funkční 
období. 

Doc. Fischer popřál příjemné odpoledne, poděkoval za účast, za cenné příspěvky do diskuse, 
předsedům komisí, místopředsedům RVŠ za prezentace a Agentuře RVŠ za součinnost po celé funkční 
období RVŠ.   

Po zasedání se uskutečnila tisková konference. 

 

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

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

 

 

 

 

 

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

 

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

