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Záznam o zasedání  
Předsednictva Rady vysokých škol 

dne 19. dubna 2018 a hlavní přijatá usnesení 
 

Zasedání se zúčastnilo 36 členů Předsednictva RVŠ (ze 48 řádných členů), 2 předsedové pracovní 
komise a 9 hostů. 

Průběh jednání 

1. Zahájení 

Prof. Pospíšil přivítal přítomné členy Předsednictva Rady VŠ, 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, ředitelku odboru vysokých škol Mgr. Gondkovou, 
zástupkyni Akademie věd ČR (dále AV ČR) Ing. Bludskou, zástupce Vysokoškolského odborového svazu 
(dále VOS) předsedu Mgr. Baierla a RNDr. Dolanského, předsedkyni AK VŠ PhDr. Landovou, ředitele 
Centra pro studium vysokého školství (CSVŠ) Ing. Ryšku a L. Doubravu z Učitelských novin, jakož i další 
hosty.  

Prof. Pospíšil navrhl skrutátory pro toto zasedání: Ing. Macháčkovou a JUDr. Hodulíka.  

Předsednictvo Rady VŠ počtem 36 kladných hlasů jednomyslně schválilo návrhy na skrutátory. 

Prof. Pospíšil poté navrhl hlasovat o programu zasedání. 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 36 kladných hlasů, jednomyslně schválilo program zasedání. 

Prof. Pospíšil 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. 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 36 kladných hlasů jednomyslně schválilo návrhovou komisi. 

2. Zprávy z užšího Předsednictva Rady VŠ  

Prof. Pospíšil informoval o jednání užšího předsednictva Rady VŠ s vedením Národního akreditačního 
úřadu pro vysoké školství (dále NAÚ), které se uskutečnilo dne 15. 3. 2018 po zasedání Předsednictva 
Rady VŠ. Zástupci NAÚ informovali o problému doplňování hodnotitelů, zdůraznili nutnost vyvíjet na 
vysokých školách velké přesvědčovací úsilí, aby se přihlašovali vhodní zájemci do Seznamu hodnotitelů. 
Zároveň NAÚ žádá vysoké školy o kontrolu materiálů před odevzdáním žádosti o akreditaci, aby je 
nemuseli vyřazovat na základě chybných údajů nebo zařazení.  NAÚ očekává v současné době dalších 
500 žádostí o akreditace studijních programů a vzhledem k tomuto množství žádostí nebudou stíhat 
termíny. Rady VŠ měla výhrady k publikačním výstupům studie CERGE. NAÚ slíbil revokaci usnesení ze 4. 
3. 2018, což i nastalo. Prof. Pospíšil sdělil, že se dotazovali, kde mohou vysoké školy získat informace o 
tom, co NAÚ považuje za kvalitní. Jako odpověď dostali doporučení číst záznamy z jednání Rady NAÚ. 
Dále zástupci NAÚ sdělili, že se ve spolupráci s MŠMT řeší problematika dostudování studentů 
v končících studijních programech. Členové Předsednictva Rady VŠ požadují, aby prof. Labík podal 
informace na květnovém zasedání Sněmu Rady VŠ. 

Dále prof. Pospíšil informoval o LII. zasedání Akademického sněmu AV ČR, které se konalo dne 17. 4. 
2018, o jednání Rady pro velké infrastruktury a návrhu výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, 
experimentální vývoj a inovace 2019 – 2021 s krácením výdajů na VaVaI v r. 2019. Dále informoval o své 
účasti na slavnostním setkání, které se konalo dne 5. 4. 2018 u příležitosti 10. výroční vzniku fakult 
Policejní akademie ČR v Praze. Prof. Pospíšil sdělil, že JUDr. Hodulík na tomto setkání obdržel bronzovou 
medaili. 
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Prof. Pospíšil informoval o tom, že dne 10. 5. 2018 se uskuteční jednání na úrovni předsedů obou 
reprezentací vysokých škol s ministryní financí ČR. V závěru svého vystoupení sdělil, že do Rady NAÚ byli 
Radou VŠ nominováni prof. Noskievič, doc. Málková, doc. Mathé, prof. Netuka a za SK RVŠ Mgr. Zima. 
Rada VŠ zároveň vyjádřila podporu setrvání doc. Pavelky, který byl nominován Úřadem vlády ČR. 
Nominace byly zaslány na MŠMT. Do pracovní skupiny pro přípravu 9. rámcového programu EU pro 
VaVaI užší Předsednictvo Rady VŠ navrhuje předsedu Rady prof. Pospíšila. 

PhDr. Radok Žádná informovala o slavnostním zasedání pořádaném u příležitosti 670. výročí založení 
Univerzity Karlovy, jehož se zúčastnila. 

Mgr. Šulc informoval o valné hromadě Asociace vyšších odborných škol, která se uskutečnila dne 17. 
4. 2018. Sdělil, že proběhla volba vedení. VOŠ oceňují, že je Rada VŠ vnímá jako partnera v oblasti 
vzdělávání.  

Prof. Skládanka informoval o setkání Fóra předsedů Akademických senátů VŠ, které se uskutečnilo 
dne 12. 4. 2018 v Olomouci. V rámci jednání proběhla diskuse o tom, zda by Fórum předsedů AS mělo 
mít jednací řád. Členové se shodli, že jednací řád nepotřebují, neboť fungují jako sdílený orgán.  Probírali 
též otázky vysokoškolského zákona a jeho implementace, otázky financování, problematiku dostudování 
studentů v končících studijních programech.  

V rámci diskuse bylo poukázáno na nepřijatelnost výroků některých politiků ke zbytečnosti 
mezinárodních mobilit studentů.  

Byla diskutována rovněž problematika dostudování studentů v končících studijních 
oborech/programech.   

Předsednictvo Rady VŠ počtem 36 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení: 

Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí zprávy z užšího předsednictva. 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 28 kladných hlasů, 2 se zdrželi, přijalo usnesení: 

Předsednictvo RVŠ se důrazně ohrazuje proti výrokům poslance Lubomíra Volného (SPD), člena 
Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
o programu Erasmus +. 

Program Erasmus+ zásadním způsobem přispívá k rozvoji znalostí a kompetencí studentů 
a akademických pracovníků českých vysokých škol a je jedním z klíčových nástrojů internacionalizace 
jako nezbytného předpokladu dalšího růstu kvality vysokých škol v České republice. 

Rada VŠ bude usilovat o zvýšení informovanosti veřejnosti o důležitosti mezinárodních výměn 
a spolupráce pro rozvoj České republiky. 

Po hlasování o protinávrhu usnesení, který nebyl přijat, Předsednictvo Rady VŠ počtem 30 kladných 
hlasů jednomyslně přijalo usnesení: 

Předsednictvo Rady VŠ vyjadřuje zásadní znepokojení nad stavem problematiky končících 
akreditací, které zaniknou k 31. 8. 2019. Předsednictvo Rady VŠ žádá MŠMT a NAU o urychlené 
vyjasnění postupu řešení problematiky dostudování studentů ve studijních oborech a programech, 
u nichž akreditace končí v r. 2019. Předsednictvo Rady VŠ žádá zástupce MŠMT a NAÚ o vystoupení 
k této problematice na Sněmu Rady VŠ. 

Předsednictvo Rady VŠ ukládá užšímu předsednictvu, aby do řádného jednání Sněmu Rady VŠ 
zajistilo informaci od ministra školství mládeže a tělovýchovy v jakém stavu je příprava technické 
novely, zejména kdy bude předložena do Parlamentu ČR a zjištění následných kroků pokud novela 
nebude přijata. 

  

3. Vystoupení hostů 

Pověřený náměstek pro VŠ PhDr. Doleček sdělil informace z oblasti výzkumu. Vyjádřil se ke krácení 
rozpočtu z důvodu snížení jízdného studentům a seniorům v r. 2018 a krácení rozpočtu na VaV v roce 
2019. Zdůraznil, že závazky, které mělo či má MŠMT vůči vysokým školám, budou splněny. Dále se ve 
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svém vystoupení věnoval metodice hodnocení VaV, debatě o registraci CERGE-EI jako pobočky 
mimoevropské zahraniční vysoké školy, která bude uskutečňovat vzdělání na území ČR a problematice 
dostudování studentů v končících studijních programech. V rámci diskuse odpověděl na dotazy z pléna. 

Předseda České konference rektorů prof. Zima informoval o 145. zasedání Pléna ČKR, které proběhlo 
dne 12. 4. 2018, o přijatém usnesení a o dnešním jednání s premiérem v demisi Ing. Babišem týkající 
se rozpočtu VŠ a uvažovaném snížení finančních prostředků. V rámci diskuse opověděl na dotazy z pléna. 

V rámci diskuse zástupce VŠE Ing. Mazouch naléhavě vyjádřil znepokojení nad nejistotou procesu 
schvalování žádostí o institucionální akreditace. Dotazoval se, zda má MŠMT záložní plán, kdyby neprošla 
technická novela. 

Mgr. Gondková sdělila, že pokud technická novela bude schválena, dojde k prodloužení studijních 
programů do roku 2024, v opačném případě se budou převádět do stávajících studijních programů, které 
daná VŠ má. 

PhDr. Just se dotazoval na práci s hodnotiteli a sdělil, že on sám, ač byl vybrán do Seznamu 
hodnotitelů, byl kontaktován pouze jednou.  

Zástupce VOS Mgr. Baierl informoval o předpokládaném jednání tripartity dne 9. 5. 2018, které se 
bude týkat i VŠ.   

Prof. Pospíšil poděkoval všem partnerům a jejich představitelům za konstruktivní a otevřenou 
spolupráci s Radou vysokých škol a členům Předsednictva Rady VŠ za příspěvky do diskuse. 

 

4. Zprávy ze Studentské komory Rady VŠ   

Předseda Studentské komory Rady vysokých škol Mgr. Zima informoval přítomné o poslední aktivitě 
studentské reprezentace. Proběhlo několik jednání, mj. s pověřencem pro digitální vzdělávání 
Ing. Pilným, kde byla diskutována aktuální situace týkající se této problematiky a potenciálního zapojení 
SK RVŠ v tomto ohledu. Komora se také připravuje na nadcházející volební zasedání Evropské studentské 
unie. Na předsedu tohoto uskupení kandiduje mj. i kandidát z Polska, poprvé kandidát ze zemí V4+. 
Proto se SK RVŠ snaží i v mezinárodním měřítku a podporuje své partnery.  V rámci spolupráce 
s tuzemskými partnery bylo domluveno spolupořádání s Nadáním Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových 
konference o stipendijních programech, která proběhne 3. 10. 2018. Dále vede Komora jednání 
o spolupráci s Registrem praxí, Vysokoškolským odborovým svazem a Klubem zaměstnavatelů.  

SK RVŠ se také vymezila vůči slevám na jízdném, které navrhuje Vláda ČR v demisi. Financování 
jízdného se projeví škrty i v resortu školství, což SK RVŠ vnímá jako nepřijatelné. V pátek 20. 4. proběhne 
na toto téma schůzka s předsedou SK RVŠ Mgr. Zimou a premiérem v demisi Ing. Babišem.  

Mgr. Zima též odeslal svým jménem otevřený dopis tiskovému tajemníkovi Národohospodářské 
fakulty VŠE v Praze, který se ostře vyjádřil o studentech protestujícím proti zavedení mimosemestrálního 
kurzu Hospodářská politika očima jejich tvůrců. SK RVŠ v žádném případě nezpochybňuje právo fakulty 
zařadit do studijních programů kurz, je-li v rámci akreditace. Problém je v tom, že zástupce fakulty ostře 
kritizuje studenty, kteří pouze vyjádřili nesouhlas se zaváděním předmětu, což je jejich právo. Tiskový 
tajemník na dopis zatím nereagoval.  

V neposlední řadě je připraven dopis poslanci za SPD Volnému, který se nevhodně vyjádřil 
o programu Erasmus+. SK RVŠ se neohrazovala formou usnesení, je zcela ve shodě s usnesením 
Předsednictva Rady VŠ viz výše. 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 35 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení: 

Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí Zprávy ze Studentské komory Rady VŠ. 

 

5. Program Rady VŠ 

Předseda Rady VŠ prof. Pospíšil představil návrh Programu Rady VŠ pro funkční období 2018 – 2020. 
Informoval o průběhu přípravy návrhu Programu Rady VŠ a vyzval členy Rady VŠ, aby v součinnosti 
s předsedy příslušných pracovních komisí uplatnili své připomínky. Poté členové Předsednictva Rady VŠ 
přijali usnesení. 

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2018/04/145.-CKR-usneseni-12.4.2018.pdf
http://www.skrvs.cz/2018/04/otevreny-dopis-predsedy-sk-rvs-tiskovemu-tajemnikovi-narodohospodarske-fakulty-vysoke-skoly-ekonomicke-v-praze/
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2018/04/Program_RVS_2018-2020_v6_16042018-9.pdf
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Předsednictvo Rady VŠ počtem 35 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení: 

Předsednictvo Rady VŠ schvaluje návrh Programu Rady VŠ, po zapracování připomínek z dnešního 
jednání, vyzývá členy Rady VŠ, aby v součinnosti s předsedy příslušných pracovních komisí do 4. května 
uplatnili své připomínky, a ukládá programové komisi zapracovat připomínky a do 17. května připravit 
konečnou podobu Programu Rady VŠ pro rozeslání Sněmu. 

 

6. Návrh změny Statutu Rady VŠ 

JUDr. Hodulík okomentoval návrh změn Statutu Rady VŠ, které vycházejí z jednání legislativní 
pracovní komise, která jednala dne 4. 4. 2018. Jsou navrhovány změny pouze technického rázu, které 
dávají Statut do souladu se skutečností. Byly diskutovány i změny do návrhu nového Statutu Rady VŠ. 
JUDr. Hodulík vyzval členy Předsednictva Rady VŠ, aby zasílali takové návrhy, aby se vytvořil Statut co 
nejjednodušší a nejjasnější. K technické novele bude přiložena důvodová zpráva a návrhy na nový Statut 
Rady VŠ budou zveřejněny v členské sekci webu Rady VŠ. 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 36 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení: 

Předsednictvo Rady VŠ schvaluje návrh technické novely Statutu Rady VŠ a doporučuje Sněmu 
Rady VŠ tento návrh schválit. 

 

7. Legislativní informace 

JUDr. Hodulík informoval o projednávané problematice týkající se GDPR v Poslanecké sněmovně 
Parlamentu ČR. Sdělil, že není ochota přijmout novelu č. 90 ve zrychleném řízení, kterou předložil ministr 
vnitra v demisi Mgr. Metnar. V tuto chvíli je šance diskutovat o úlevách pro vysoké školy. Národní 
legislativou je možné určitým způsobem upravit dopad nařízení v členských státech EU v některých 
oblastech. Vláda může svým nařízením ulehčit vysokým školám dopady nařízení GDPR. Dne 26. 4. 2018 
proběhne jednání legislativní komise Rady VŠ k této problematice. V rámci diskuse zazněl návrh, aby se 
po květnovém zasedání Sněmu uskutečnil seminář k GDPR a CRP.  

 

8. Ekonomické informace – střednědobý výhled financování VaVaI 

Obsahem vystoupení JUDr. Valové bylo vyjádření MŠMT ke snížení rozpočtu ve vazbě na zlevněné 
jízdné, náklady a mzdy na českých veřejných vysokých školách, procentní a hodnotové vyjádření velikosti 
indikátorů jednotlivých segmentů VVŠ v rozpočtu 2018, tvorba nového programu reprodukce EDS 2018-
2024 a střednědobý výhled financování VaV. K nákladům a mzdám na českých VVŠ zmínila analýzu 
Vlastimila Růžičky z Technologického centra AVČR z dubna 2018. Poté se ujal slova prof. Pospíšil, který 
představil hlavní aspekty přípravy rozpočtu uložené RVVI, dále zmínil celkové, institucionální a účelové 
výdaje na VaEVaI v rozpočtové kapitole MŠMT. RVVI bylo upozorněno na chyby v součtech výdajů RVO 
v kap. MŠMT, které budou opraveny. Rovněž představil rozpočtovou strategii sektoru veřejných institucí 
ČR v letech 2019-2021, která byla připravena MF ČR v dubnu 2018. Dojde k fixaci výdajů na vzdělávání 
na úrovni r. 2018. Vysvětlil, že pokles dotací na VaV z 14,8 mld. Kč v roce 2018 na 10,8 mld. Kč v r. 2021, 
tj. o 4 mld. Kč, který neodpovídá střednědobému rozpočtu RVVI, je způsoben metodikou výpočtu 
ze strany MF ČR, která nezohledňuje v 2019-2021 čerpání prostředků z ESF. Na vypořádání připomínek 
k tomuto materiálu na MF ČR, kterého se zúčastnil prof. Pospíšil, byla dohodnuta úprava tabulek a textu 
vysvětlujícího význam tohoto dokumentu. V diskusi byly zodpovězeny dotazy z pléna.  

Předsednictvo Rady VŠ počtem 34 kladných hlasů, 1 se zdržel, přijalo usnesení: 

Předsednictvo Rady VŠ nesouhlasí s krácením investičních prostředků běžícího Programu 
reprodukce majetku (EDS), akce končícího programu reprodukce jsou tímto opatřením ohroženy 
v dokončovací fázi. 

Předsednictvo Rady VŠ podporuje snahu ministerstva školství o navýšení prostředků pro oblasti VŠ 
pro rok 2019 a následující. 

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2018/04/Statut_upravy_04042018_final.docx
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2018/04/EIP190418_v2.pptx
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Předsednictvo Rady VŠ výrazně nesouhlasí s navrhovaným snížením prostředků na vědu a výzkum 
pro léta 2019-2021 v kap. MŠMT, které je v rozporu se schváleným střednědobým výhledem 
schváleným v rámci zákona o státním rozpočtu roku 2018 

9. Informace o přípravě DZ 2019, IP 2019 a CRP 2019 

RNDr. Popela informoval o přípravě aktualizace Dlouhodobého záměru 2019, Investičního programu 
2018 a Centrálního rozvojového plánu na rok 2019 a shrnul připomínky, které k pracovním dokumentům 
zaslaným MŠMT vznesli členové Rady VŠ. 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 31 kladných hlasů, jednomyslně přijalo usnesení: 

Předsednictvo Rady VŠ souhlasí s připomínkami shromážděnými z Rady VŠ k Plánu realizace DZ 
a vyhlášení CRP a IP shrnuté v tabulce a doprovodném textu a obrací se na MŠMT s žádostí 
o vypořádání připomínek. 

 

10. Pracovní komise – vystoupení předsedů 

V souvislosti s přípravou Programového prohlášení Rady VŠ na funkční období 2018 – 2020 vystoupili 
předsedové pracovních komisí, kteří představili základní body činnosti jednotlivých pracovních komisí 
na období 2018 – 2020. JUDr. Valová, předsedkyně ekonomické pracovní komise, představila základní 
body činnosti uvedené komise, RNDr. Popela, předseda pracovní komise pro strategie a rozvoj VŠ, 
formou prezentace představil oblasti činnosti této pracovní komise, plk. Kročová, předsedkyně pracovní 
komise pro vysoké školy vojenské a policejní, která sdělila, že PA ČR a UNOB mají rozdílnou strukturu 
i financování, nemají svůj rozpočet, v tvůrčí činnosti jsou omezeni – mají zadání od resortních 
ministerstev, pokud jde o senát, sice volí rektora, ale v podstatě jej pouze doporučují ministrovi resortu 
k jmenování, pokud jde o tvůrčí předpisy, prochází na řízení ministerstev. Zdůraznila, že Rada VŠ je pro 
akademické obce těchto škol klíčový orgán, Rada VŠ má potenciál jim pomáhat. Dále vystoupili 
doc. Novotná, předsedkyně pracovní komise pro přípravu učitelů, která představila jednotlivé body, 
kterými se bude pracovní komise ve funkčním období zabývat,  PhDr. Just, předseda pracovní komise 
pro vnější a zahraniční styky, sdělil, že v komisi je zájem o učitelské mobility. Zatím je překážkou např. 
pokrytí výpadku. Dále sdělil, že komise se bude více snažit motivovat školy, aby více zaváděly celojazyčné 
programy, které by nalákaly studenty ze zahraničí, kteří by si platili vše sami. Dále sdělil, že komise bude 
průběžně shromažďovat problémy, které se vyskytují v oblasti zájmu komise, jako je vízová problematika 
či problematika uznávání absolventských stáží. Doc. Smolová, předsedkyně pro vzdělávací činnost, 
stručně seznámila s činností komise a sdělila, že se chtějí věnovat monitoringu nového akreditačního 
procesu, informovat zpětně a chtějí též spolupracovat s ostatními komisemi v oblastech, ve kterých jsou 
průniky a věnovat se i otázce plateb za studia výuky v cizím jazyce. Prof. Skládanka, předseda Fóra 
předsedů akademických senátů VŠ, sdělil, že budou sdílet informace z AS VVŠ, SVŠ a státních VŠ. V rámci 
AS se řeší obdobné situace a výměna informací tak umožní lepší fungování.  

Prof. Pospíšil sdělil, že na Sněm bude připravena aktualizace matice provázanosti pracovních komisí. 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 31 kladných hlasů, jednomyslně přijalo usnesení: 

Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí informace předsedů pracovních komisí: ekonomické, 
pro strategie a rozvoj VŠ, pro vysoké školy vojenské a policejní, pro přípravu učitelů, pro vnější 
a zahraniční styky, pro vzdělávací činnost a Fóra předsedů akademických senátů VŠ, o představě 
činnosti pracovních komisí v období 2018 – 2020 a tezí Programového prohlášení. 

 

11. Různé 

JUDr. Hodulík předložil návrh usnesení k zařazení studijních programů do oblastí vzdělávání 
a vysvětlil důvod svého návrhu.  

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2018/04/PripominkyPR_CRP_IP.pptx
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2018/04/KomiseSaR.pptx
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2018/04/Pl%C3%A1n-%C4%8Dinnosti-Komise-pro-p%C5%99%C3%ADpravu-u%C4%8Ditel%C5%AF-Rady-V%C5%A0.pptx
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Rada vysokých škol žádá Národní akreditační úřad o rozřazení stávajících studijních programů 
a studijních oborů do jednotlivých oblastí vzdělávání tak, aby se omezila chybovost při podávání 
žádostí o nové akreditace studijních programů.  

 
Návrh nebyl přijat počtem hlasů: 11 kladných, 13 se zdrželo a 2 byli proti. 

 
Prof. Pospíšil poděkoval za aktivní účast a popřál hodně úspěchů do další práce a ukončil zasedání. 

 

Příští řádné zasedání Sněmu Rady vysokých škol se bude konat dne 17. května 2018. 

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

 

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

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

