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Záznam o zasedání  
Předsednictva Rady vysokých škol 

dne 20. září 2018 a hlavní přijatá usnesení 
 

Zasedání se zúčastnilo 28 členů Předsednictva RVŠ (ze 48 řádných členů), 1 předseda pracovní komise 
a 10 hostů. 

Průběh jednání 

1. Zahájení 

Prof. Pospíšil zahájil zasedání, omluvil nepřítomnost prof. Molkové, PhDr. Radok Žádné a Mgr. Šulce 
a předal řízení prof. Skládankovi, který přivítal přítomné členy Předsednictva 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, předsedu Národního 
akreditačního úřadu pro vysoké školství (dále NAÚ) prof. Labíka, zástupce Akademie věd ČR (dále AV ČR) 
RNDr. Krejčího, dále dva zástupce Vysokoškolského odborového svazu (dále VOS) - předsedu 
Mgr.  Baierla a RNDr. Dolanského, zástupkyni Ministerstva obrany ČR (dále MO ČR) Mgr. Kadlecovou, 
ředitele Centra pro studium vysokého školství (dále CSVŠ) Ing. Ryšku a L. Doubravu z Učitelských novin, 
jakož i další hosty.  

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

Předsednictvo Rady VŠ počtem 27 kladných hlasů jednomyslně schválilo návrhy na skrutátory. 

Prof. Pospíšil poté navrhl hlasovat o programu zasedání. 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 27 kladných hlasů, jednomyslně schválilo program zasedání. 

Prof. Skládanka dále představil návrhovou komisi ve složení prof. Pospíšil, prof. Skládanka, 
JUDr. Hodulík, JUDr. Valová a zástupce studentů Karel Doleček. 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 27 kladných hlasů jednomyslně schválilo návrhovou komisi. 

2. Zprávy z užšího Předsednictva Rady VŠ  

Prof. Pospíšil informoval o své účasti na slavnostním jmenování profesorů, které se uskutečnilo dne 
25. 6. 2018 a o výstupech ze tří jednání rozšířené pracovní skupiny pro hodnocení výzkumu dle Metodiky 
2017, která proběhla během měsíců července až září. Dále zmínil, že se v mezidobí uskutečnila tři 
zasedání Rady NAÚ. Zápisy ze zasedání jsou zveřejněny v členské sekci webu Rady VŠ. Prof. Pospíšil dále 
informoval o 17. schůzi Senátu Parlamentu ČR, jíž se zúčastnil. Na programu byla petice „Za kvalitní 
podmínky pro vzdělávání“. Následně informoval o všech připomínkách, které Rada VŠ vznesla na žádost 
MŠMT k Rámci kvalifikací vysokoškolského vzdělávání a ke Kvalifikačním standardům přípravy na výkon 
zdravotnického povolání oborů Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví a Odborný pracovník 
v ochraně a podpoře veřejného zdraví. Sdělil, že Rady VŠ obdržela vypořádání připomínek kvalifikačních 
standardů pro obory Zdravotnický laborant a Porodní asistentka. Rada VŠ nevznesla k vypořádání žádné 
připomínky. Dále prof. Pospíšil sdělil, že Rada VŠ projednala návrhy do Seznamu hodnotitelů NAÚ, které 
byly v termínu odeslány na NAÚ. Poté informoval o prohlášení ČKR, MŠMT a Rady VŠ ke kauze 
plagiátorství, o zprávě NKÚ o výsledcích kontroly systému financování VaVaI v ČR a též o podpoře 
nominace Ing. Bízkové do předsednictva TA ČR.  Dále sdělil, že Rada VŠ obdržela nominace na Cenu 
Františka Běhounka 2018, jež budou v termínu zaslány na MŠMT. Nominováni jsou Prof. RNDr. Jitka 
Ulrichová, CSc. a JUDr. David Kosař, Ph.D., LL.M, JSD. Na žádost o nominaci nového zástupce Rady VŠ 
do návrhové komise pro Cenu Františka Běhounka Rada VŠ nominovala prof. Kolářovou a prof. 
Pospíšila.  

http://www.radavs.cz/soukroma-sekce/
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Dále prof. Pospíšil informoval o pracovním semináři o analytických nástrojích InCities a SciVaI, který 
se uskuteční dne 24. 9. 2018 v Modré posluchárně Karolina, a dále o své předpokládané účasti na 
konferenci Přínos Josefa Hlávky a jeho Nadání k rozvoji a podpoře vědy, umění a vzdělanosti v české 
společnosti, která se uskuteční dne 3. 10. 2018. Této konference se zúčastní i předseda SK RVŠ Mgr. 
Zima. Prof. Pospíšil se dále zúčastní slavnostního předávání Cen předsedkyně GA ČR za rok 2018 dne  
26. 9. 2018. 

Dále sdělil, že členové Rady VŠ zaslali 7 nominací do Akademického sněmu AV ČR. Všichni 
nominovaní byli veřejnou volbou zvoleni a nominace budou v termínu odeslány. Dle přijatého usnesení 
budou členové Rady VŠ obesláni s výzvou na doplnění počtu nominací.  

V závěru bodu prof. Pospíšil informoval o rezignaci prof. Noskieviče na členství v Předsednictvu 
Rady VŠ z důvodu jmenování členem Rady NAÚ.  

Předsednictvo Rady VŠ počtem 27 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení: 

Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí zprávy z užšího předsednictva.  

Předsednictvo Rady VŠ počtem 26 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení: 

Předsednictvo Rady VŠ schvaluje nominaci 7 zástupců Rady VŠ do Akademického sněmu Akademie 
věd a to jmenovitě: prof. Ing. Petra Doucka,CSc., JUDr. Ing. Mgr. Marka Hodulíka, prof. Ing. Františka 
Hrdličku, CSc. Feng., prof. PhDr. Miladu Polišenskou, CSc., doc. Dr. Ing. Vlastu Radovou, prof. MUDr. 
Jozefa Rosinu, Ph.D., MBA a prof. RNDr. Miladu Vávrovou, CSc. 

Předsednictvo Rady VŠ vyzývá členy Rady VŠ k nominaci dalších kandidátů do Akademického 
sněmu Akademie věd a to nejpozději do 5. 10. 2018 prostřednictvím Agentury Rady VŠ. Současně 
pověřuje užší Předsednictvo Rady VŠ, aby nominace projednalo a provedlo dovýběr nominantů za 
Radu VŠ. 

3. Zpráva o činnosti Studentské komory Rady VŠ   

Místopředseda Karel Doleček informoval přítomné, že Studentská komora Rady vysokých škol 
po letní pauze zasedala na půdě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, které tímto SK RVŠ děkuje 
za poskytnutí veškerého zázemí. V rámci jednání se Komora vyjádřila k financování vysokého školství 
v České republice a otevřela záležitost Dopravního podniku města Brna, který poskytuje studentům 
levnější kupony pouze na základě karty ISIC. Dále se studenti věnovali situaci kolem přejmenování 
státního svátku 17. listopadu a připravili plán akcí sestávajících z kontaktování členů poslaneckých klubů 
apod. SK RVŠ vnímá tuto příležitost zároveň i jako poslední možnost, jak vrátit Mezinárodní den 
studentstva zpět do českého kalendáře, kam právoplatně patří. Komora se též zabývala otázkou tzv. slev 
na jízdné a má v plánu vytvořit dotazník pro studenty VŠ, který by umožnil hlubší náhled do praktické 
stránky této změny. V neposlední řadě SK RVŠ zahájila diskusi o institucionálním zázemí vysokých škol a 
mapování situace zaplněnosti kapacit kolejí na vysokých školách. 

13. 10. 2018 se uskuteční Konference akademických senátorů na půdě Univerzity Palackého v 
Olomouci. 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 27 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení: 

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

4. Vystoupení hostů 

Místopředseda České konference rektorů doc. Hančil poděkoval předsedovi ČKR prof. Zimovi za 
neúnavnou snahu o navýšení rozpočtu kapitoly VŠ, protože bez jeho osobního nasazení by to nebylo 
možné. Dále informoval o nastolené spolupráci s Bavorskou konferencí rektorů.  

Náměstek pro VŠ PhDr. Doleček informoval o navýšení rozpočtu VŠ na rok 2019. Konstatoval, že se 
podařilo dojednat každoroční navýšení v střednědobém výhledu pro r. 2020 a 2021. Sdělil, že byl 
schválen program na podporu lékařských a pedagogických fakult. Dále informoval o přípravě Metodiky 
17+ a problematice související s kontrolní činností NKÚ. V rámci diskuse odpověděl na dotazy z pléna. 

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2018/09/Prehled_nominaci_ASAVCR.pdf
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Předseda VOS Mgr. Baierl informoval o jednání tripartity, na kterém byly vzneseny připomínky 
ke střednědobému výhledu rozpočtu VŠ. Sdělil, že dne 20. 9. jedná „malá“ tripartita o rozpočtu VŠ pro 
rok 2019.  

Předseda Národního akreditačního úřadu prof. Labík ve svém vystoupení informoval o třech 
jednáních Rady NAÚ, které proběhly od minulého zasedání Předsednictva Rady VŠ. Dále se věnoval 
institucionálním akreditacím, které byly uděleny nebo jsou projednávány, a o doplňování Seznamu 
hodnotitelů NAÚ. V rámci diskuse odpověděl na dotazy z pléna. 

Člen akademické rady AV ČR RNDr. Krejčí sdělil, že pokračuje spolupráce vysokých škol s ústavy AV 
ČR a uzavírají se dohody o výchově doktorandů a mobilitě akademických pracovníků. Dále se krátce 
věnoval Metodice hodnocení VaV. 

Ředitel Centra pro studium vysokého školství Ing. Ryška informoval o probíhajícím šetření Absolvent 
2018. Poděkoval vysokým školám za součinnosti a práci, kterou tomu věnovali i během léta. Od října 
začne vlastní výzkum. Motivoval k účasti na konferenci „Vysoké školství a česká společnost v minulých 
100 letech a jak dál“, která se uskuteční 1. 11. 2018.  

Prof. Pospíšil poděkoval všem partnerům a jejich představitelům za konstruktivní a otevřenou 
spolupráci s Radou vysokých škol. 

5. Ekonomické informace  

Obsahem vystoupení JUDr. Valové byl návrh rozpočtu pro rok 2019. Připomenula ukazatele kapitoly 
333 MŠMT na rok 2018, návrh roku 2019 a střednědobý plán na roky 2020 a 2021. Poté komentovala 
vývoj rozpočtu VŠ od roku 2008 do roku 2019.  

Dále představila vládní priority z překládacího materiálu vlády, a to posílení výdajů veřejných 
vysokých škol pro rok 2019 ve výši 1,8, resp. o 2 mld. Kč po jednání vlády 19. 9. 2018.  Jeho součástí je 
700 mil. Kč, které umožní od akademického roku 2019/2020 nárůst počtu studentů přijímaných 
do prvních ročníků lékařských a pedagogických fakult vysokých škol. Vláda ve snaze řešit nedostatek 
lékařů a pedagogických pracovníků rozhodla, že rozpočet kapitoly MŠMT bude minimálně po dobu 6 let 
každoročně účelově posílen o částku 700 mil. Kč. Vláda dále posílí investiční program rozvoje VŠ částkou 
500 mil. Kč 

JUDr. Valová konstatovala, že nárůst rozpočtu kap. 333 MŠMT je pro rok 2019 26,6 mld. Kč. 
Upozornila, že po odečtení výdajů spojených s výše uvedenými prioritami vlády pro posílení běžných 
provozních rozpočtů VŠ pak zbývá 800 mil. Kč, což nedává možnost zajistit předpokládaný 
desetiprocentní nárůst tarifních mezd, a to ani v případě, kdy by tato částka byla směrována celá do 
osobních nákladů vysokých škol. 

 JUDr. Valová odpověděla na dotazy z pléna. V závěru svého vystoupení předložila návrh usnesení, 
které bylo přepracováno a následně přijato.   

Předsednictvo Rady VŠ počtem 27 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení: 

Předsednictvo Rady VŠ oceňuje, že střednědobý výhled státního rozpočtu na léta 2020 a 2021 
počítá s nárůstem prostředků pro oblast VŠ. Nicméně konstatuje, že současný návrh státního rozpočtu 
pro rok 2019 nezaručuje konkurenceschopný růst mezd se stávajícím a předpokládaným vývojem 
na trhu práce a nezabrání odchodům především mladých akademických pracovníků. Ve výsledku tak 
může stávající stav dlouhodobě poškodit kapacitní a kvalitativní parametry vysokoškolského 
vzdělávání v České republice. 

6. Legislativní informace 

JUDr. Hodulík informoval o aktuální legislativě: 

- novele zákoníku práce, 
- novele zákona o státních svátcích,  
- novele zákona o zpracování osobních údajů – EU (pozměňovací návrh poslance prof. Raise -  

zastropování pokuty pro VŠ na 100 tis. Kč za porušení GDPR),  
- pozměňovacím návrhu k matrice studentů a vedení elektronické agendy,  
- novele zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu.  

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2018/09/Konference-100-let_souhrnna-informace_7.9.2018.pdf
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2018/09/Konference-100-let_souhrnna-informace_7.9.2018.pdf
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2018/09/EIP200918-2.pptx
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2018/09/PRVS-20_9_2018_prezentace_Legislativn%C3%AD-informace.pptx
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Sdělil, že ve dnech 27. 9. 2018 a 1. 10. 2018 bude jednat legislativní pracovní komise Rady VŠ. 
Na programu bude zákon o zpracování osobních údajů a změnách souvisejících zákonů (pozměňovací 
návrhy načtené ve 2. čtení v PSP ČR) a zákoník práce (evidence pracovní doby, NKÚ). 

V závěru svého vystoupení sdělil, že jednání k novému Statutu Rady VŠ proběhne během října 2018. 
Termín bude upřesněn. 

Předsednictvo Rady VŠ po hlasování o pozměňovacím návrhu přijalo usnesení v následujícím znění. 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 23 kladných hlasů, jednomyslně přijalo usnesení: 

Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí přednesené Legislativní informace. Předsednictvo ukládá 
Legislativní komisi zabývat se problematikou návrhu zákona o zpracování osobních údajů a k němu 
doprovodných pozměňovacích návrhů. 

Předsednictvo poukazuje na problematické vnímání povinnosti evidovat pracovní dobu na vysokých 
školách. Povinnosti akademických pracovníků vyplývají z jejich zapojení jak do pedagogické, tak tvůrčí 
činnosti. Časový rozvrh práce je odvislý od rozvrhů vyučujících v jednotlivých semestrech, střídaných 
zkouškovými obdobími. Stejně tak tvůrčí činnost akademický pracovník nekoná jen na pracovišti, ale 
také mimo pracoviště. Předsednictvo Rady VŠ ukládá Legislativní komisi se zabývat problematikou 
zákoníku práce a úpravy povinnosti rozvrhovat a evidovat pracovní dobu u akademických pracovníků. 

Předsednictvo Rady VŠ ostře nesouhlasí s podřazením vysokých škol a jejich činností kontrole NKÚ, 
jak předpokládá poslanecký návrh č. 230/0 předložený poslancům dne 4. 7. 2018. Poukazuje zejména 
na samosprávný charakter vysokých škol.  

7. Informace o průběhu OP VVV 

Prof. Pospíšil podrobně informoval formou prezentace co je nového v OP VVV. Přetlumočil setkání 
plánovací komise programu pro PO1 a PO2 a odpověděl na dotazy z pléna. 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 23 kladných hlasů, jednomyslně přijalo usnesení: 

Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí informace o průběhu OP VVV. 

8. Různé 

Prof. Pospíšil informoval o iniciativě VŠ směrem k Ministerstvu vnitra (nám. P. Mlsna) ve vztahu 
k problematice elektronického podpisování a pečetění. VŠ požádaly o vyjasnění této problematiky 
především v kontextu výkonu orgánu veřejné moci ze strany VŠ (správní rozhodnutí, elektronická 
korespondence, apod.)  

Prof. Pospíšil poděkoval za aktivní účast a popřál hodně úspěchů do další práce v novém 
akademickém roce. 

 

 

Příští řádné zasedání Předsednictva Rady vysokých škol proběhne dne 18. října 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/2018/09/PRV%C5%A0_Prezentace_OP-VVV_20092018.pdf
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2015/05/Terminy_2018.xls
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2015/05/Terminy_2018.xls

