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Záznam o zasedání  
Sněmu Rady vysokých škol 

dne 17. května 2018 a hlavní přijatá usnesení 
 

 

Zasedání se zúčastnilo 164 členů Rady VŠ (z 252 řádných členů) a 9 hostů. 

 

1. Zahájení 

Místopředseda Rady VŠ prof. Skládanka přivítal přítomné členy Rady VŠ, místopředsedu České 
konference rektorů (dále ČKR) doc. Hančila, pověřeného náměstka ministra školství mládeže a 
tělovýchovy pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu PhDr. Dolečka, náměstka pro řízení 
sekce operačních programů PhDr. Velčovského, předsedu Národního akreditačního úřadu (dále NAÚ) 
prof. Labíka, zástupce Vysokoškolského odborového svazu (dále VOS) předsedu Mgr. Baierla,  
Mgr. Dobšíka a RNDr. Dolanského, předsedkyni AK VŠ PhDr. Landovou, ředitele Centra pro studium 
vysokého školství (CSVŠ) Ing. Ryšku, jakož i další hosty.  

Prof. Skládanka navrhl skrutátory pro toto zasedání - zástupce SK RVŠ: Tomáše Kučeru z UNOB a 
Damira Solaka z MU.  

Sněm Rady VŠ počtem 158 kladných hlasů jednomyslně schválil návrhy na skrutátory. 

Prof. Skládanka poté navrhl hlasovat o programu zasedání. 

Sněm Rady VŠ počtem 158 kladných hlasů, jednomyslně schválil program zasedání. 

Prof. Skládanka dále představil návrhovou komisi ve složení: prof. Pospíšil, prof. Molková, PhDr. 
Radok Žádná, prof. Skládanka, Mgr. Šulc, Mgr. Zima, JUDr. Hodulík, RNDr. Popela a JUDr. Valová. 

Sněm Rady VŠ počtem 158 kladných hlasů jednomyslně schválil návrhovou komisi. 

 

2. Zpráva o činnosti Předsednictva Rady VŠ 

Prof. Pospíšil informoval o činnosti Předsednictva Rady VŠ v období od 1. zasedání Sněmu Rady VŠ, 
Dále sdělil, že byly odeslány připomínky k návrhu metodického materiálu NAÚ o informační povinnosti 
vysokých škol a Rada VŠ taktéž obdržela i vypořádání připomínek k tomuto materiálu. Poté informoval 
o návrhu změny Statutu NAÚ, který Rada VŠ obdržela k připomínkám a jejž projednaly pracovní komise 
legislativní, pro strategie a rozvoj VŠ a členové Sněmu Rady VŠ na společném jednání dne 16. 5. 2018. 
Podrobněji se k problematice vyjádřil JUDr. Hodulík v bodu Legislativní informace.  

Sněm Rady VŠ bere na vědomí zprávu o činnosti Předsednictva Rady VŠ od posledního zasedání 
Sněmu.  

 

3. Vystoupení hostů 

Místopředseda České konference rektorů doc. Hančil omluvil neúčast prof. Zimy. Informoval 
o zasedání Pléna ČKR a o přijatém usnesení. Poděkoval za skvělou spolupráci a velmi kladně se vyjadřoval 
k Programu Rady VŠ. Popřál naplnění Programu v dalších 3 letech. 

Dále vystoupil pověřený náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu PhDr. Doleček, 
který v úvodu svého vystoupení omluvil ministra školství Ing. Plagu, ocenil míru propracovanosti a šíři 
témat Programu Rady VŠ, vyjádřil se k novelizaci zákona o vysokých školách, k problematice dostudování 
studentů ve studijních oborech s končící akreditací, který získal podporu napříč poslaneckou sněmovnou 

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2018/05/2.-Sn%C4%9Bm_Zpr%C3%A1vy-z-PRV%C5%A0_.pptx
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2018/04/Metodick%C3%BD-materi%C3%A1l-k-informa%C4%8Dn%C3%AD-povinnosti-po-zapracov%C3%A1n%C3%AD-p%C5%99ipom%C3%ADnek.doc
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2018/04/P%C5%99ipom%C3%ADnky-RV%C5%A0_Metodick%C3%BD-materi%C3%A1l-k-informa%C4%8Dn%C3%AD-povinnosti-V%C5%A0-s-IA_vypo%C5%99%C3%A1d%C3%A1n%C3%AD.docx
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a zmínil termíny, kdy by měl být návrh projednáván. Dále sdělil informace z oblasti přípravy rozpočtu 
vysokých škol v oblasti vzdělávání i výdajů na VaVaI, kdy jako priorita bylo zachování predikovaného 
navýšení na RVO, který připravuje MŠMT a Vláda ČR. Na dotaz Mgr. Michálka uvedl, že ministerstvo 
vnímá povinnost vysokých škol řídit se správním řádem jako administrativní zátěž, ale momentálně nemá 
k dispozici nástroj, kterým by školy finančně kompenzoval. Posléze odpověděl na další dotazy z pléna.  

Náměstek pro řízení sekce operačních programů PhDr. Velčovský informoval o realizaci OP VVV, 
o současném čerpání prostředků a o připravovaných výzvách, poděkoval všem, kteří jsou zapojeni do 
realizace projektů OP VVV, a odpověděl na dotazy z pléna.  

Dále vystoupil předseda NAÚ prof. Labík, který informoval o návrhu změn současného Statutu NAÚ a 
vysvětlil důvody k těmto změnám. Konstatoval, že narůstá administrativa a sestavování komisí je 
náročné. Sdělil, že právě i náročnost procesu sestavování komisí je jedním z důvodů potřených změn 
Statutu NAÚ. Poděkoval všem, kteří s NAÚ spolupracují a v diskusi reagoval na dotazy z pléna.  

Předseda VOS Mgr. Baierl informoval o své účasti na jednání tripartity. Poděkoval Radě VŠ za 
součinnost při tvorbě strategie rozpočtu v oblasti vzdělávání. 

Dále vystoupil ředitel Centra pro studium vysokého školství Ing. Ryška, který informoval o konferenci, 
jež se bude konat dne 1. 11. 2018 v Národní technické knihovně. Představil předběžný program této 
konference a pozval přítomné členy k účasti.  

Prof. Pospíšil postupně poděkoval všem partnerům a jejich představitelům za jejich vystoupení. 

 

4. Technické úpravy Statutu Rady VŠ 

Místopředsedkyně Rady VŠ PhDr. Radok Žádná ve spolupráci s předsedou legislativní komise Rady VŠ 
JUDr. Hodulíkem informovali o technických úpravách Statutu Rady VŠ, které dávají Statut do souladu se 
současnými potřebami činnosti Rady VŠ. Předsednictvo Rady VŠ na svém 4. zasedání schválilo návrh 
technických změn a doporučilo Sněmu tento návrh změn schválit.  

Sněm Rady VŠ počtem 158 kladných hlasů jednomyslně přijal usnesení: 

Sněm Rady VŠ schvaluje technickou novelu Statutu Rady VŠ v předloženém znění. 

 

5. Příprava nového Statutu Rady VŠ 

Místopředsedkyně Rady VŠ PhDr. Radok Žádná sdělila důvody, které vedly k úvahám nad přípravou 
nového Statutu Rady VŠ. Zdůraznila, že návrh nového Statutu je i v souladu s Programovým prohlášením 
Rady. Následně poprosila o podněty členů Rady VŠ. Došlo k dohodě na postupu příprav nového Statutu 
Rady VŠ. Předseda legislativní komise Rady VŠ JUDr. Hodulík  podrobně představil harmonogram 
přípravy nového Statutu Rady VŠ. 

Sněm Rady VŠ počtem 155 kladných hlasů jednomyslně přijal usnesení: 

1) Sněm Rady VŠ ukládá Předsednictvu Rady VŠ zahájit práce na přípravě nového Statutu RVŠ.  

2) Sněm Rady VŠ vyzývá své členy, aby do 30. 6. 2018 zaslali na Agenturu Rady VŠ své připomínky 
k současně platnému znění Statutu a náměty pro nový Statut. 

3) Sněm Rady VŠ ukládá Předsednictvu Rady VŠ na listopadovém jednání Sněmu předložit návrh 
tezí nového Statutu a na únorovém jednání Sněmu předložit nové znění Statutu. 

 
Řízení zasedání se dále ujal Mgr. Šulc. 
 

6. Programové prohlášení Rady VŠ 2018-2020  

Prof. Pospíšil a prof. Molková představili Program Rady VŠ pro funkční období 2018-2020, který byl, 
po zapracování připomínek ze strany členů Rady VŠ, projednán v programové komisi. Prof. Molková 
zdůraznila prolínání spolupráce mezi jednotlivými oblastmi. Sdělila, že do Programového prohlášení se 
dostal i bod týkající se aktualizace vnitřních předpisů. Dále se vyjádřila k některým konkrétním bodům 

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2018/04/Statut_upravy_04042018_final.docx
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2018/05/Program_RVS_2018-2020_14052018-1.pdf
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Programu. Sdělila např., že v ekonomické oblasti je bod týkající se navyšování rozpočtu o 3 mld. ročně. 
Zdůraznila, že bude třeba nastavovat a sdílet zkušenosti dobré praxe v oblasti zajišťování a hodnocení 
kvality všech činností VŠ. Následně byl Program předložen Sněmu Rady VŠ ke schválení.  

Sněm Rady VŠ počtem 135 kladných hlasů jednomyslně přijal usnesení: 

Sněm Rady VŠ schvaluje Programové prohlášení Rady VŠ v předloženém znění. 

7. Zprávy ze Studentské komory Rady VŠ   

Předseda Studentské komory Rady vysokých škol (SK RVŠ) Mgr. Zima informoval Sněm Rady VŠ 
o poslední aktivitě Komory. Zmínil se o navazování spolupráce s Klubem zaměstnavatelů, Registrem prací 
a Vysokoškolským odborovým svazem. Dále informoval o angažovanosti studentů v procesu digitalizace 
vzdělávání a o zapojení do projektu Digikoalice. Komora též úzce spolupracuje s nejstarší českou nadací 
„Nadání Marie, Josefa a Zdeňky Hlávkových“. Mimo obligátního pietního shromáždění 17. listopadu letos 
Komora spolupořádá s nadací konferenci věnovanou stipendijním programům, která se uskuteční 3. října 
2018 v Karolinu. Komora je aktivní i v mezinárodním měřítku. Od počátku roku proběhlo několik 
zahraničních cest. Bývalá členka Komory a aktuálně její spolupracovnice Eva Hnátková byla zvolena coby 
místopředsedkyně celoevropské organizace Eurodoc. Díky koalici V4+ byl do čela Evropské studentské 
unie zvolen delegát za Polsko, což je historická chvíle, neboť je tomu vůbec poprvé, kdy se prezidentem 
ESU stane student ze zemí V4.  

Sněm Rady VŠ počtem 135 kladných hlasů jednomyslně přijal usnesení: 

Sněm Rady VŠ bere na vědomí zprávu o činnosti SK RVŠ. 

 

8. Ekonomické informace 

JUDr. Valová se ve svém vystoupení věnovala současnému financování VVŠ. Sdělila, že pokud je 
vzdělávání strategickou prioritou ČR, měly by veřejné výdaje na vzdělávání dosáhnout alespoň průměru 
zemí OECD. Zmínila současný stav v ČR, který je -1,3 p. b. ve vztahu k HDP a -3,3 p. b. ve vztahu 
k celkovým veřejným výdajům. Na dorovnání k OECD chybí 70 mld. Kč. Dále porovnala veřejné výdaje na 
vzdělávání v ČR a v zemích OECD. Zdůraznila snahu o zastavení poklesu relativního podílu výdajů na VVŠ 
v rámci kapitoly MŠMT. Je snaha o postupné navyšování rozpočtu VŠ, zvýšení normativu příspěvku na 
1  studenta a přiblížení se průměru OECD a udržení počtu studentů na jednoho akademického pracovníka 
na úrovni EU. Následně představila vývoj rozpočtu VŠ od roku 2008 do roku 2018 a strukturu rozpočtu 
VVŠ. Zdůraznila, že institucionální financování z kapitoly MŠMT, které tvoří 75 % všech mzdových 
nákladů, je zcela klíčové pro fungování VVŠ – nelze jej v takovém objemu pokrýt jinými stabilními zdroji. 
Sdělila, že skladba mezd zaměstnanců VVŠ není „motivačně“ příliš vhodná, relativně velkou část tvoří 
pohyblivé složky, na úkor pravidelného a stabilního tarifu, chybí dlouhodobě stabilní zdroj pro zvýšení 
tarifu. Konstatovala, že pro některé pozice je tarifní mzda na VVŠ nižší než v regionálním školství. 
Zdůraznila, že bez zvýšení tarifů nelze zajistit konkurenceschopnost. Poté předložila tabulku 
s porovnáním současné úrovně tarifních mezd na VVŠ v ČR z které vyplývá, že pro některé pozice je 
tarifní mzda nižší než minimální zaručená mzda. JUDr. Valová konstatovala, že v posledních pěti letech 
růst průměrných mezd VVŠ nedosahuje ani dynamiky nárůstu mezd v nepodnikatelské sféře, ani 
dynamiky nárůstu mezd průměru ČR, a tato situace se dále zhoršuje. Snahou by mělo být udržet relativní 
poměr výše mezd na VVŠ v porovnání s průměrem pro nepodnikatelskou sféru na stabilních hodnotách, 
kdy akademičtí pracovníci budou mít 160 % průměru a ostatní zaměstnanci min. 130 % průměru. Dále 
JUDr. Valová porovnala podíl průměrných mezd na VVŠ a průměrných mezd v ČR v období 2013-2016, 
dynamiku nárůstu a poklesu průměrných mezd na VVŠ s vybranými odvětvími národního hospodářství, 
kdy od r. 2014 nastala záporná dynamika nárůstu průměrných mezd v sektoru VVŠ, nůžky mezi VVŠ a 
ostatními odvětvími se rozevírají a VVŠ nestíhají konkurovat. Konstatovala, že mzda na VŠ je mnohem 
více závislá na pohyblivých složkách mzdy. U mezd řadových pedagogů regionálního školství jsou naopak 
minimální. Dále uvedla pozice zaměstnanců VŠ mezi ostatními povoláními v mediánu hrubé mzdy, 
tarifech a odměnách. V závěru svého vystoupení porovnala predikce osobních nákladů na VVŠ z kapitoly 
333 – MŠMT v roce 2017 a 2018. Poté odpověděla na dotazy z pléna. 

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2018/05/Situace-MN-na-VV%C5%A0_10052018_v3.pptx
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Sněm Rady VŠ počtem 135 kladných hlasů jednomyslně přijal usnesení: 

1) Sněm Rady VŠ se obrací na Vládu ČR s žádostí o meziroční postupné navyšování státního 
rozpočtu v období 2019 - 2021 v kapitole MŠMT, které by umožnilo posílit osobní náklady a investice 
do rozvoje infrastruktury veřejných vysokých škol.   

2) Sněm Rady VŠ považuje navýšení tarifních složek mezd zaměstnanců VŠ za nezbytný stabilizační 
faktor pro udržení konkurenceschopnosti na trhu práce. 

9. Legislativní informace – GDPR, novela zákona o VŠ 

JUDr. Hodulík informoval o jednání pracovních komisí ve dnech 26. 4. a 30. 4. 2018 k problematice 
GDPR a novele zákona o VŠ. Dále informoval o jednání pracovních komisí, které se uskutečnilo dne 16. 5. 
2018 a projednávalo návrh změn Statutu NAÚ. Dále informoval o podaných pozměňovacích návrzích 
jednak k zákonu o zpracování osobních údajů, které se týkají elektronizace vysokoškolského studia a 
činností souvisejících, a zmírnění sankcí pro vysoké školy za případné porušení GDPR a také k podpodře 
snahy studentů o přejmenování svátku 17. listopadu na Den za svobodu a demokracii a mezinárodní den 
studentstva. 

V této souvislosti JUDr. Hodulík poděkoval předsedovi podvýboru pro vysoké školy prof. Raisovi za 
pomoc a spolupráci při podání pozměňovacích návrhů. 

Sněm Rady VŠ počtem 98 kladných hlasů, 2 se zdrželi, přijal usnesení: 

Sněm Rady VŠ vyjadřuje znepokojení nad stavem přípravy zákona o zpracování osobních údajů. 
Sněm Rady VŠ podporuje poslanecké návrhy - sněmovní tisky 681/0 a 683/0 podané poslancem 
prof. Raisem, které řeší elektronizaci správy studia a snížení sankcí za porušení GDPR. 

Sněm Rady VŠ počtem 98 kladných hlasů, 2 se zdrželi, přijal usnesení: 

Sněm Rady VŠ podporuje dlouhodobou snahu studentů o přejmenování svátku 17. listopadu na Den 
boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva. 

 

10. Různé 

Prof. Pospíšil informoval o zasedání Rady NAÚ, které se uskuteční dne 24. 5. 2018 a o pozvání na 
veřejné slyšení Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu parlamentu ČR, které 
se koná dne 28. 5. 2018 a jehož se zúčastní prof. Pospíšil a Mgr. Zima. Dále informoval o zasedání Pléna 
ČKR, jehož se zúčastní dne 7. 6. 2018 v Olomouci.  

Prof. Pospíšil dále sdělil, že do 31. 5. 2018 do 15,30 hod. je možné předkládat návrhy na zařazení 
osob do Seznamu hodnotitelů NAÚ. 

 

Mgr. Šulc poděkoval za aktivní účast a popřál hodně úspěchů do další práce a ukončil zasedání. 
 
Po skončení 2. zasedání Sněmu Rady VŠ se uskutečnila tisková konference a diskusní seminář 

k tematice GDPR, kde vystoupili předseda legislativní komise Rady VŠ JUDr. Hodulík, hlavní řešitelé 
projektů CRP RNDr. Bartošek a Ing. Holý a vedoucí právního odboru Masarykovy univerzity 
JUDr. Kvítková. Seminář moderoval předseda Rady VŠ prof. Pospíšil. 

 
 

Příští řádné zasedání Předsednictva Rady vysokých škol proběhne dne 21. června 2018. 

Příští řádné zasedání Sněmu Rady vysokých škol se bude konat dne 15. listopadu 2018. 

 
 
Zapsala: L. Míčková, redigovali M. Štěrbová, prof. Molková 

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2015/05/Terminy_2018.xls
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2015/05/Terminy_2018.xls

