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Záznam o zasedání  
Sněmu Rady vysokých škol 

dne 18. května 2017 a hlavní přijatá usnesení 
 

 

Zasedání se zúčastnilo 134 členů Sněmu RVŠ (z 276 řádných členů) a 9 hostů. 

 

Průběh jednání 

1. Zahájení 

Zasedání zahájil předseda Rady vysokých škol (dále RVŠ) doc. Fischer, který uvítal členy Sněmu Rady 
VŠ (dále SRVŠ). Dále přivítal náměstka ministryně školství mládeže a tělovýchovy pro řízení sekce 
vysokého školství, vědy a výzkumu Ing. Plagu, náměstka ministryně pro řízení sekce operačních 
programů PhDr. Mgr. Velčovského, vedoucí oddělení investic MŠMT Ing. Kurfürstovou, poradkyni 
předsedy vlády ČR PaedDr. Gajdůškovou, člena předsednictva TA ČR doc. Kebo, RNDr. Krejčího, člena 
Akademické rady AV ČR zastupujícího místopředsedu I. vědní oblasti, předsedu Vysokoškolského 
odborového svazu (dále VOS) Mgr. Baierla, jednatelku AKVŠ PhDr. Machytkovou, zástupkyni MO ČR 
Mgr. Kadlecovou, doc. Tracey Bretag , která po zasedání Sněmu Rady VŠ přednášela o akademické etice, 
doc. Skládanku, předsedu Fóra předsedů AS, jakož i další hosty. 

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

Za skrutátory byly navrženy členky SK RVŠ Ing. Piorecká a Ing. Hnátková. 

SRVŠ počtem 134 kladných hlasů jednomyslně schválil předložené návrhy.  

Doc. Fischer navrhl změnu pořadí bodů programu: Ekonomické informace zařadit za bod Vystoupení 
hostů.  

SRVŠ počtem 134 kladných hlasů jednomyslně schválil návrh na změnu programu. 

2. Zprávy z užšího Předsednictva RVŠ  

Doc. Fischer informoval o zasedání Rady NAÚ, které se uskutečnilo dne 20. 4. 2017, jehož se za RVŠ 
zúčastnil místopředseda RVŠ prof. Pospíšil, a o zasedání Rady NAÚ č. 5/2017, které se uskuteční v době 
konání Sněmu Rady VŠ, a jehož se za Radu VŠ účastní místopředsedkyně Rady VŠ Mgr. Štěrbová. Poté 
sdělil, že NAÚ vyhlásil novou výzvu k podávání návrhů na zařazení osob do Seznamu hodnotitelů. Termín 
zasílání nominací na ARVŠ je do pátku 19. 5. 2017 do 13 hodin. Dále informoval o 40. schůzi VVVKMT, 
která se uskuteční dne 31. 5. 2017.  

Dále informoval o připomínkách Rady VŠ k Návrhu zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací, 
které byly zaslány na Úřad vlády po 18. zasedání P RVŠ.  

Doc. Fischer poté informoval o výsledku volby předsednictva Fóra předsedů Akademických senátů. 
Dle Statutu Rady VŠ jmenuje předsedu a místopředsedy poradních orgánů předsednictvo Rady VŠ, 
přičemž v případě, že se nejedná o členy Rady, je třeba, aby Sněm Rady VŠ na návrh předsednictva 
rozhodl o výjimce. Proběhlo proto hlasování členů Předsednictva Rady VŠ per rollam o návrzích na 
udělení výjimky.  

V závěru svého vystoupení pozval přítomné na přednášku o akademické etice doc. Tracey Bretag 
z University of South Australia, která se bude konat po ukončení Sněmu Rady VŠ od 14 hod. v areálu VŠE. 

 

SRVŠ počtem 134 kladných hlasů jednomyslně přijal usnesení: 

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2017/05/Vyzva_SH_2-20171.pdf
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2015/04/LKRVS_6_4_17_formular-pripominky-novy-zakon-VaV.pdf


2 

 

 1. Sněm Rady VŠ uděluje ve smyslu čl. XIII odst. 2 Statutu Rady VŠ výjimku pro jmenování 
PhDr. Tomáše Nigrina, Ph.D. místopředsedou Fóra předsedů akademických senátů.  

2. Sněm Rady VŠ uděluje ve smyslu čl. XII odst. 2 Statutu Rady VŠ výjimku pro jmenování 
doc. Mgr.  Jiřího Langera, Ph.D. místopředsedou Fóra předsedů akademických senátů.  

3. Sněm Rady VŠ uděluje ve smyslu čl. XII odst. 2 Statutu Rady VŠ výjimku pro jmenování 
Ing. Wernera Bernatíka, Ph.D. místopředsedou Fóra předsedů akademických senátů.  

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 přednesl zprávu o činnosti komory za období od posledního 
sněmu, který proběhl přibližně před třemi měsíci. SK RVŠ se v této době zaměřila na finalizaci dvou 
hlavních bodů, které v posledním půlroce představují základ jejích aktivit, a sice na přejmenování 
státního svátku 17. listopadu na Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva a dále 
na rozšíření okruhu státních pojištěnců v oblasti zdravotního pojištění o studenty doktorských studijních 
programů nad 26 let. První jmenovaný bod byl koncem dubna projednáván ve sněmovně podle 
zrychleného režimu (podle § 90), tedy s možností schválit návrh pouze v jednom čtení. Bohužel 
poslanecké kluby TOP 09 a ODS v této souvislosti využily právo veta, čímž došlo k zablokování 
projednávání ve zrychleném režimu a bod je zpět ve výboru, přičemž bude snad zařazen do programu 
sněmovny v druhém čtení.  

Záležitosti doktorandů se povedlo dotáhnout a ve sněmovně byl návrh schválen ve třetím čtení. 
31. 5. bude tento bod též projednáván v senátu. Pakliže bude schválen, od ledna 2018 bude stát hradit 
doktorandům nad 26 let zdravotní pojištění v případě, že nejsou zaměstnanci. To pomůže skutečně těm, 
kteří to potřebují.  

Další aktivity komory se točí kolem přípravy Konventu studentstva v listopadu, tedy setkání studentů 
napříč úrovní vzdělávání, v rámci kterého se bude udílet i Cena Jana Opletala. V neposlední řadě 
předseda zmínil i další výzvu NAÚ do seznamu hodnotitelů. V této souvislosti SK RVŠ může zaštítit 
potenciální kandidáty, což také dělá. 

SRVŠ počtem 134 kladných hlasů jednomyslně přijal usnesení: 

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

4. Vystoupení hostů 

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

Poté vystoupila poradkyně předsedy vlády ČR PaedDr. Gajdůšková. Zmínila klíčové body, kterými se 
zabývají a které v resortu školství sledují. Za zásadní považují zvláště nový model financování VŠ, 
financování vědy a výzkumu a problematiku financování doktorandů. Poděkovala za příležitost účastnit 
se zasedání a popřála klidné prázdniny. 

Následně se svojí zdravicí vystoupil předseda VOS Mgr. Baierl, který informoval o jednání platformy 
Comenius. Poděkoval za dosavadní spolupráci s RVŠ.  

Poté vystoupil zástupce Akademie věd ČR (dále AV ČR) RNDr. Krejčí, který je novým členem 
Akademické rady AV ČR. Zmínil naléhavé úkoly, kterými jsou např. akreditace studijních programů  
a metodika hodnocení výzkumných organizací. Sdělil, že se připravují rámcové dohody s VŠ a fakultami. 
Poděkoval za spolupráci, kterou bude se ze své funkce podporovat.  

Jednatelka AKVŠ PhDr. Machytková poděkovala, že se může účastnit jednání RVŠ a obracet se 
s problémy AKVŠ na RVŠ. Uvedla, že velmi dobře probíhá spolupráce s předsedkyní pracovní komise RVŠ 
pro kvalitu VŠ doc. Talašovou.   

K problematice přípravy OP VVV vystoupil náměstek ministryně pro řízení sekce operačních 
programů PhDr. Mgr. Velčovský, který se věnoval zejména oblasti tzv. „čtyřvýzvy“.  

Dále vystoupil doc. Kebo, člen předsednictva TA ČR, který formou prezentace informoval 
o programech TA ČR, předložil harmonogram veřejných soutěží programů TA ČR v roce 2017 – Delta, 
Gama, Zéta, Epsilon, Delta, Éta a Théta. Aktuální informace k výzvám jsou zveřejněny na webu TA ČR. 
Požádal Radu VŠ o podporu pro Program Delta. Informoval o programu Národní centra kompetence 

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2015/04/20170517_prezentaceSKRVS%CC%8C_sne%CC%8Cm.pdf
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2015/04/TACR_180517_SnemRVS_Kebo.pdf
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(NCK), který je zaměřen na podporu dlouhodobé spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou 
a posílení institucionální základny aplikovaného výzkumu. Dále zmínil nabídku spolupráce pro oponentky 
a oponenty, kteří by mohli být prospěšní v programech ekonomické agentury. Následně představil 
přehled projektů TA ČR Horizont 2020.  

5. Ekonomické informace    

Předsedkyně ekonomické komise JUDr. Valová se ve svém vystoupení věnovala novému modelu 
financování VVŠ 2018+. Informovala o prvním zasedání pracovní skupiny MŠMT, která jednala dne 
21. 3. 2017. Byla předložena prezentace MŠMT obsahující návrh nového modelu financování VVŠ 2018+. 
Následně bylo svoláno jednání ekonomické pracovní komise RVŠ na 6. 4. 2017. Ekonomická komise 
formulovala stanovisko EK k návrhu. Termín zaslání osobních stanovisek členů EK byl stanoven na 
10. 4. 2017. Termín dalšího jednání pracovní skupiny MŠMT dosud nebyl stanoven. Dále JUDr. Valová 
představila stanovisko EK a usnesení P RVŠ ze dne 20. 4. 2017, dále zmínila část usnesení ČKR ze dne 
13. 4. 2017, věnující se této problematice. Dále vystoupila vedoucí oddělení investic MŠMT 
Ing. Kurfürstová, která zastoupila náměstkyni pro řízení ekonomické sekce RNDr. Matuškovou. 
Informovala  
o záležitostech spojených s investicemi, a v rámci diskuse odpověděla na dotazy z pléna. 

Následně vystoupil prof. Opatrný s prezentací vybraných údajů obsažených v publikaci OECD 
„Education at a Glance 2016“. Věnoval se zejména otázkám: Jakou přidanou hodnotu VŠ přinášejí, jak se 
vyplácí investovat do VŠ vzdělávání a zda jsou naše VŠ podfinancované. 

SRVŠ počtem 134 kladných hlasů jednomyslně přijal usnesení: 

Sněm Rady VŠ důrazně připomíná vládě ČR nutnost realizovat avizované navýšení rozpočtu VŠ pro 
rok 2018. Sněm Rady VŠ připomíná, že oblast VŠ byla ve státním rozpočtu na rok 2017 jako téměř 
jediná oblast veřejného sektoru bez relevantních důvodů pominuta. Důsledkem je mimo jiné výrazné 
snížení konkurenceschopnosti vysokých škol na trhu práce vedoucí k odchodu pracovníků z vysokých 
škol.   

Sněm Rady VŠ apeluje na předsedu vlády, aby v tomto směru zajistil kvalifikovanou prezentaci 
a prosazení legitimních požadavků VŠ v rámci nadcházejících rozpočtových jednání. 

6. Problematika výzkumu   

Místopředseda Rady VŠ prof. Opatrný formou prezentace informoval o Návrhu státního rozpočtu VaV 
2018, o Hodnocení VaV 2016, o Metodice hodnocení VaV 2017+ a o Výzvě Vědecké rady GAČR.  
K Hodnocení výzkumu 2017+ sdělil, že Metodiku pro VŠ rozpracovává pracovní skupina ČKR, jejímž 
předsedou je prof. Kůs, rektor TUL. Začátkem června by měla mít Rada VŠ k dispozici rozpracovaný 
materiál. Dále sdělil, že dne 15. 6. 2017 bude k této problematice jednat pracovní komise Rady VŠ pro 
vědeckou činnost. Účast na tomto jednání přislíbili členové pracovní skupiny ČKR prof. Málek, doc. 
Konvalinka a prof. Dvořák. Prof. Opatrný dále k Hodnocení výzkumu 2017+ sdělil, že by mělo proběhnout 
hodnocení v modulech 1 a 2, měly by být vypracovány a schváleny nové definice výsledků a sestaveny 
příslušné panely. V závěru vystoupení informoval o výzvě k podávání návrhů kandidáta či kandidátky do 
Vědecké rady GA ČR, která je publikována na www.vyzkum.cz s termínem do 9. 6. 2017. V rámci diskuse 
následně odpověděl na dotazy z pléna. 

SRVŠ počtem 125 kladných hlasů jednomyslně přijal usnesení: 

Rada VŠ doporučuje, aby vzhledem k nejasné implementaci Metodiky 2017+ Rada pro výzkum, 
vývoj a inovace pro srovnání provedla výpočet Hodnocení VaV 2017 též podle dosavadní Metodiky 
2013-2016. 

7. Problematika přípravy OP VVV 

Místopředseda Rady VŠ prof. Pospíšil ve svém vystoupení informoval o posledním vývoji novely 
zákona č. 340/2015 Sb., o tzv. registru smluv a o usnesení UP RVŠ k této problematice. Požadavek RVŠ na 
vyjmutí smluv uzavřených veřejnou VŠ v rámci doplňkové činnosti v oblasti výzkumu, vývoje a inovací 
z povinnosti zveřejňování v registru smluv má trvalou platnost. Tato úprava stávajícího zákona výrazně 

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2015/04/EIS180517.pdf
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2015/04/Stanovisko-EK-z-6.4.2017.pdf
http://ckr.muni.cz/resolutions/140.html
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2015/04/Education-OECD-2.pdf
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2015/04/problematika-vyzkumu-kveten-2017.pdf
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2015/04/III_Navrh-vydaju-SR-2018-2020.pdf
http://www.vyzkum.cz/
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2015/04/Informace-pro-RV%C5%A0-o-projedn%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD-novely-z%C3%A1kona-o-Registru-smluv.pdf
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2015/05/Usneseni_UP_novzakregsmluv.pdf
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zlepšuje podmínky pro spolupráci vysokých škol a průmyslu. Prof. Pospíšil v další části svého vystoupení 
informoval účastníky Sněmu o posledním vývoji v OP VVV, ocenil dodržování harmonogramu 
a opakovaně upozornil na problémy spojené s vysokou administrativní zátěží.  

SRVŠ počtem 134 kladných hlasů jednomyslně přijal usnesení: 

• Rada VŠ podporuje přijetí novely zákona o registru smluv. Přijetí novely, ať již v původní sněmovní 
verzi či v upravené verzi senátní nebo nově navrhované konsensuální verzi, výrazně zlepšuje 
podmínky pro spolupráci vysokých škol a průmyslu. 

• Rada VŠ oceňuje, že se ŘO OP VVV daří dodržovat harmonogram vyhlašování výsledků hodnocení 
výzev. 

• Rada VŠ upozorňuje ŘO OP VVV na problémy spojené s úpravou obsahové náplně projektů 
v důsledku plošného krácení rozpočtů tzv. „čtyřvýzvy“ pro VŠ. 

• Rada VŠ apeluje na ŘO OP VVV, aby v maximální možné míře minimalizoval administrativní zátěž 
spojenou s vykazováním a dokladováním v rámci řešených projektů. 

8. Legislativní informace   

Předseda legislativní komise Rady VŠ JUDr. Hodulík informoval o aktuálním stavu projednávání 
zákoníku práce, zákona o registru smluv, zákona o státních svátcích a přejmenování svátku 17. listopadu, 
zákona o státní sociální podpoře a úpravě zdravotního pojištění doktorandů. Dále upozornil na naléhavou 
potřebu řešení problematiky týkající se dostudování několika desítek tisíc studentů ve studijních 
programech akreditovaných dřívější Akreditační komisí.  

SRVŠ počtem 122 kladných hlasů jednomyslně přijal usnesení: 

Sněm Rady VŠ naléhavě žádá MŠMT o řešení problémů spojených s uskutečňováním studijních 
programů akreditovaných Akreditační komisí České republiky dle předchozího znění vysokoškolského 
zákona, a to formou technické novely zákona o vysokých školách projednané ve zrychleném řízení 
v Poslanecké sněmovně. Bez novelizace zákona reálně hrozí, že několik desítek tisíc studentů nemusí 
mít možnost svá studia dokončit, nebo budou nuceni dostudovat jiné studijní programy než ty, 
do kterých byli přijati. Sněm Rady vysokých škol považuje situaci za vážnou.  

Doc. Fischer poděkoval za aktivní účast na zasedání, poděkoval Agentuře Rady VŠ za součinnost, 
kolegyním z VŠE za organizační zajištění zasedání na VŠE, všechny pozval na přednášku doc. Bretag  
a popřál pěkné léto. 

 

Příští řádné zasedání Předsednictva Rady vysokých škol proběhne dne 22. června 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/

