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Záznam 22. zasedání  
Předsednictva Rady vysokých škol 

dne 14. prosince 2017 a hlavní přijatá usnesení 
 
 

Zasedání se zúčastnilo 29 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 
RVŠ (dále PRVŠ). Dále přivítal předsedu České konference rektorů (dále ČKR) prof. Zimu, pověřeného 
náměstka ministra školství mládeže a tělovýchovy pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu 
PhDr. Dolečka, vedoucího oddělení civilně-správní legislativy odboru legislativy a koordinace předpisů 
Ministerstva vnitra Mgr. Petra Vokáče, zástupce Akademie věd ČR (dále AV ČR) RNDr. Krejčího, zástupce 
Vysokoškolského odborového svazu (dále VOS) předsedu Mgr. Baierla a RNDr. Dolanského, zástupkyni 
MO ČR Mgr. Kadlecovou 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: Ing. Macháčková a JUDr. Hodulík. 

Doc. Fischer, z důvodu omezených časových možností některých hostů, navrhl změnu programu. 

PRVŠ počtem 28 kladných hlasů jednomyslně schválilo předložené návrhy. 

2. Vystoupení hostů 

Předseda České konference rektorů prof. Zima pozdravil přítomné. Informoval o 143. zasedání Pléna 
České konference rektorů a o přijatém usnesení. Poděkoval za dobrou a kvalitní spolupráci s RVŠ v tomto 
funkčním období. Vysoce hodnotil nadstandardní přístup doc. Fischera k jednáním s ČKR a poblahopřál 
mu ke zvolení děkanem Fakulty informatiky a statistiky VŠE. Všem přítomným popřál klidný advent a 
pěkné vánoční svátky. Doc. Fischer poděkoval prof. Zimovi za velmi efektivní účinnou spolupráci a za 
přátelská jednání. Velmi si váží spolupráce s ČKR. 

MV ČR zastupoval vedoucí oddělení civilně-správní legislativy odboru legislativy a koordinace 
předpisů Mgr. Vokáč, který ve svém vystoupení informoval o problematice GDPR. V rámci diskuse 
odpověděl na četné dotazy. Doc. Fischer poděkoval za vystoupení a navrhl uspořádat seminář k této 
problematice, aby VŠ získaly větší vhled do dané problematiky. 

MŠMT zastupoval PhDr. Doleček, pověřený zastupováním náměstka ministra školství mládeže a 
tělovýchovy pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu, který se ve svém vystoupení věnoval 
zvláště jednání Reprezentativní komise. V rámci diskuse odpověděl na četné dotazy. Doc. Fischer 
poděkoval PhDr. Dolečkovi za konstruktivní spolupráci a popřál mu vše nejlepší do práce v nové funkci.  

Následně vystoupili se svojí zdravicí předseda VOS Mgr. Baierl, který poděkoval doc. Fischerovi za 
rozšíření Petice za kvalitní vzdělávání, kterou připravily dohromady školské a vysokoškolské odbory, 
a celkově poděkoval za vynikající spolupráci. RNDr. Dolanský a zástupkyně MO ČR Mgr. Kadlecová 
popřáli klidné vánoční svátky a poděkovali za spolupráci. Zástupce AV ČR RNDr. Krejčí tlumočil pozdrav 
předsedkyně AV ČR. Sdělil, že děkuje za dosavadní spolupráci a těší se na její pokračování. Dále se 
věnoval problematice dohod uzavíraných mezi pracovníky AV ČR a fakultami a v rámci diskuse odpověděl 
na dotazy. V závěru svého vystoupení poděkoval doc. Fischerovi za vedení a přátelské prostředí na 
zasedáních. Doc. Fischer sdělil, že si velmi váží, že se zástupci AV ČR pravidelně účastní zasedání Rady VŠ. 

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2017/12/143.-CKR-usneseni-7.12.2017.pdf
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Konstatoval, že na vrcholové úrovni je více shody než rozdílů. Poděkoval i prof. Janu Zimovi, který se po 
většinu funkčního období Rady VŠ účastnil jednání Rady VŠ. 

3. Zprávy z užšího Předsednictva RVŠ  

Doc. Fischer informoval o své účasti na výjezdním zasedání předsednictva Grantové agentury ČR, 
dále o své účasti na slavnostním předávání ocenění MŠMT udělovaném v oblasti vysokého školství, vědy 
a výzkumu za rok 2017, které se uskutečnilo dne 29. listopadu 2017 v Senátu Parlamentu ČR. Poté 
informoval o LI. zasedání AV ČR, jehož se dne 12. 12. 2017 zúčastnil. Dále sdělil, že novým ředitelem 
Centra pro studium vysokého školství byl jmenován Ing. Radim Ryška, Ph.D. V závěru svého vystoupení 
informoval o Petici za kvalitní vzdělávání, kterou připravily dohromady školské a vysokoškolské odbory. 
Termín pro shromažďování podpisů je do 15. 12. 2017. Prof. Opatrný informoval o své účasti na 2. schůzi 
VVVKMT. 

PRVŠ počtem 29 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení. 

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

4. Kontrola usnesení 

Doc. Fischer sdělil, že materiál Usnesení RVŠ přijatá ve funkčním období 2015-2017 je zveřejněn 
v členské sekci webu Rady VŠ. 

5. Zprávy ze Studentské komory Rady VŠ 

Předseda Studentské komory Rady vysokých škol (SK RVŠ) Mgr. Zima v úvodu svého vystoupení 
poděkoval za spolupráci s Radou VŠ. Dále informoval o uskutečněných akcích ze dne 17. listopadu včetně 
vyhlášení Ceny Jana Opletala, nejvyššího studentského vyznamenání v zemi, jejímž laureátem se stal 
Josef Fontana z Univerzity Karlovy. SK RVŠ dále uspořádala ve dnech 18. a 19. 11. Studentský konvent na 
VŠCHT, setkání studentských zástupců napříč všemi stupni vysokoškolského studia. Za možnost 
uspořádat událost předseda poděkoval VŠCHT. V tomto ohledu byla SK RVŠ plně vytížena přípravami na 
17. listopad. V odborné agendě i s ohledem na aktuální politickou situaci, kdy se mění mj. i ministr 
školství, došlo k vnitřní konsolidaci. SK RVŠ toto stálé zasedání ukončila 8. 12. zasedáním v Lednici. Mgr. 
Zima v závěru svého vystoupení poděkoval Agentuře Rady VŠ za velmi dobrou administrativní podporu.  

Doc. Fischer poděkoval za vynikající spolupráci se SK RVŠ po celé funkční období. Poděkování patří 
nejen současnému předsedovi Mgr. Zimovi, ale i Ing. Roubíkovi coby předsedovi předcházejícímu.  

PRVŠ počtem 29 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení. 

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

6. Ekonomické informace 

Předsedkyně ekonomické komise Rady VŠ JUDr. Valová ve svém vystoupení informovala o jednání 
Reprezentativní komise, které se uskutečnilo dne 29. 11. 2017. Na programu jednání byl výchozí návrh 
rozpisu rozpočtu VŠ na rok 2018 a Návrh úprav Pravidel pro poskytování příspěvku a dotací veřejným VŠ 
MŠMT. Okomentovala prezentaci MŠMT k uvedeným bodům a následně odpovídala na dotazy z pléna. 

PRVŠ počtem 29 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení: 

Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí informace z jednání Reprezentativní komise MŠMT konané 29. 
11. 2017. Navrhuje panu náměstkovi Dolečkovi v Pravidlech pro poskytování příspěvků a dotací VVŠ 
zvýšit u indikátoru „Graduation rate“ počet rozhodných dnů na 365+120 s ohledem na reálné termíny 
zápisů studentů do 1. ročníků studia. 

7. Legislativní informace 

JUDr. Hodulík informoval o zasedání pracovních komisí Rady VŠ legislativní a pro strategie a rozvoj VŠ 
dne 29. 11. 2017, na kterém projednaly materiál NAÚ Náležitosti předkládání specifických žádostí 
o akreditaci studijních programů. K materiálu vznesly připomínky, jež byly následně zaslány na NAÚ.  

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2017/12/22p_USNESENI_RVS_2015-2017.xlsx
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2017/12/Prezentace-RK_29_11_2017.pptx


3 

 

Doc. Fischer sdělil, že k návrhům studentů do Seznamu hodnotitelů NAÚ ve výzvě 3/2017 neměla 
Rada VŠ připomínky.  

PRVŠ počtem 29 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení. 

Předsednictvo Rady VŠ doporučuje zabývat se v novém funkčním období změnami Statutu Rady VŠ, 
které byly navrženy v rámci současného funkčního období Rady VŠ.  

PRVŠ počtem 28 kladných hlasů, 1 se zdržel, přijalo usnesení. 

Rada VŠ s lítostí konstatuje, že návrhy obsažené v metodice NAU Náležitosti předkládání 
specifických žádostí o akreditaci studijních programů vedou k dalšímu nárůstu administrativy vysokých 
škol a nikoli k zjednodušení správních řízení o udělení akreditací. Předsednictvo Rady VŠ se ztotožňuje 
s připomínkami formulovanými Legislativní komisí a Komisí pro strategie a rozvoj ze dne 24. 11. 2017. 

8. Příprava na ustavení Rady VŠ ve funkčním období 2018-2020 

Doc. Fischer informoval o probíhajících přípravách na ustavení Rady VŠ ve funkčním období 2018-
2020. Apeloval na včasné zasílání delegačních lístků. 

9. Předpokládané výsledky hospodaření Agentury Rady VŠ a 
Studentské komory Rady VŠ v roce 2017 a plán na rok 2018 

Ředitelka Agentury Rady VŠ Marie Štěrbová formou prezentace představila předpokládané výsledky 
hospodaření ARVŠ v roce 2017 a plán na rok 2018. Konstatovala, že z uvedených předpokládaných 
výsledků hospodaření vyplývá, že ARVŠ oproti plánu na rok 2017 hospodařila úsporněji. 

Tajemník SK RVŠ Bc. Ladka formou přehledu zveřejněného v členské sekci webu Rady VŠ informoval 
o výsledcích hospodaření SK RVŠ k 31. 10. 2017 a představil plán na rok 2018. 

Doc. Fischer poděkoval za vynikající spolupráci mezi ředitelkou ARVŠ a předsedou SK RVŠ. 

PRVŠ počtem 27 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení. 

Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí „Předpokládané výsledky hospodaření Agentury 
Rady VŠ, výsledky hospodaření Studentské komory Rady VŠ za rok 2017 a rozpočty Agentury Rady VŠ 
a Studentské komory Rady VŠ na rok 2018“. 

10. Problematika výzkumu 

Doc. Fischer informoval o projektu Sekce místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace „Vědci 
pod mikroskopem“. Jedná se o pilotní cyklus standardizovaných videorozhovorů s výraznými osobnostmi 
současné vědy. Záměrem projektu je přiblížit úspěchy české vědy veřejnosti. Rozhovory s jejími aktéry 
představují a zviditelňují danou vědní problematiku a osobnost vědce. Konverzační vědecká platforma 
současného výzkumného dění prezentuje aktuální názory na současné i budoucí globální problémy 
a výzvy a nastiňuje možnosti dalšího vývoje v jednotlivých oblastech. „Vědci pod mikroskopem“ budou 
vycházet každý všední den v 17 hodin na facebookovém profilu Věda, výzkum, inovace s průběžnými 
upoutávkami na twitterovém profilu Věda, výzkum, inovace. Odkaz na první upoutávku a celý rozhovor:  

https://www.facebook.com/vedavyzkum/videos/1652497784807817/?q=v%C4%9Bda%20v%C3%BD
zkum%20inovace https://twitter.com/Vedavyzkum/status/938357386787655680 

Doc. Fischer dále připomněl informaci předsedy Technologické agentury Ing. Očka k cofundovým 
výzvám, která byla rozeslána 13. 12. 2017 všem členům Rady vysokých škol. 

PRVŠ počtem 27 kladných hlasů jednomyslně usnesení. 

Rada VŠ bere na vědomí informace z vědy a výzkumu. 

11. Problematika přípravy OP VVV 

Prof. Pospíšil krátce informoval o plánované dvouvýzvě ESF a ERDF pro kraj Moravskoslezský, 
Ústecký a Královéhradecký. Sdělil, že v druhé polovině roku 2018 je plánovaná trojvýzva. Poté apeloval 
na čerpání v rámci výzvy „Nábyteček“ a zdůraznil nutnost čerpání prostředků nejpozději do měsíce srpna. 

https://www.facebook.com/vedavyzkum/videos/1652497784807817/?q=v%C4%9Bda%20v%C3%BDzkum%20inovace
https://www.facebook.com/vedavyzkum/videos/1652497784807817/?q=v%C4%9Bda%20v%C3%BDzkum%20inovace
https://twitter.com/Vedavyzkum/status/938357386787655680
https://tacr.cz/index.php/cz/mezinarodni-spoluprace/cofundove-vyzvy-ii.html
https://tacr.cz/index.php/cz/mezinarodni-spoluprace/cofundove-vyzvy-ii.html
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Náměstek pro řízení sekce operačních programů PhDr. Mgr. Velčovský prostřednictvím zaslaných 
materiálů informoval o FAQ k výzvě „Nábyteček“, Na co si dát pozor ve výzvě „Nábyteček a požádal 
o sdělení kontaktních údajů relevantního zástupce VŠ, kterého by mohlo MŠMT kontaktovat s prosbou 
o distribuci dotazníku, který MŠMT připravilo ve spolupráci s poradenskou společností Deloitte. 
V dotazníku jde o získání informací o studentské mobilitě v České republice. Dotazníkové šetření 
je anonymní. Formulář pro vyplnění dotazníku je uveden na webové stránce www.1url.cz/6t0x7. 

 

Doc. Fischer poděkoval všem za účast na jednáních Rady VŠ a jejích komisí, za oboustranný přenos 
informací mezi Radou VŠ a akademickou obcí na jednotlivých VŠ, poděkoval za věcnou a konstruktivní 
diskusi na jednáních a za pracovní atmosféru, předsedům pracovních komisí poděkoval za organizaci 
práce komisí, Agentuře za perfektní administrativní podporu po celé funkční období, a dále poděkoval 
členům užšího Předsednictva Rady VŠ za spolupráci. Konstatoval, že výběr místopředsedů Rady VŠ se 
velmi vydařil. Poděkoval za to, že mohl pracovat v tomto skvělém týmu. Popřál všem, kteří budou 
pokračovat v dalším funkčním období dostatek inspirace, aby se jim jejich práce v Radě VŠ dařila. Těm, 
kteří pokračovat nebudou, aby se mohli věnovat činnostem, kterým se věnovat nemohli. Na závěr 
popřál, aby si Rada VŠ zvolila dobrého předsedu, všem popřál co nejklidnější Advent, krásné 
odpočinkové Vánoce a mnoho zdraví pro čas příští. 

Poté vystoupili jednotliví členové užšího Předsednictva Rady VŠ, kteří vysoce hodnotili přínos 
doc. Fischera pro zvýšení renomé Rady VŠ a poděkovali mu za vynikající spolupráci a podporu.  

Po zasedání se uskutečnila tisková konference. 

 

Příští řádné zasedání Předsednictva Rady vysokých škol proběhne dne 11. ledna 2018. 

Příští řádné zasedání Sněmu Rady vysokých škol se bude konat dne 25. ledna 2018. 

  

Termíny zasedání Rady VŠ pro rok 2018 jsou zveřejněny na webu radavs.cz 

 

 

 

 

 

 

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

 

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2017/12/FAQ_PRSP.pdf
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2017/12/N%C3%A1byte%C4%8Dek-na-co-si-d%C3%A1t-pozor.docx
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2017/12/FN_OPVVV_dotaznik.docx
http://www.1url.cz/6t0x7
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2015/05/Terminy_2018.xls
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2015/05/Terminy_2018.xls
http://www.radavs.cz/

