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Záznam o zasedání  
Předsednictva Rady vysokých škol 

dne 13. prosince 2018 a hlavní přijatá usnesení 
 

Zasedání se zúčastnilo 34 členů Předsednictva RVŠ (ze 48 řádných členů), 1 předseda pracovní komise 
a 10 hostů. 

Průběh jednání 

1. Zahájení 

Prof. Skládanka zahájil zasedání Předsednictva Rady VŠ a předal slovo předsedovi Rady VŠ 
prof. Pospíšilovi, který představil program jednání a popřál zdar jednání. Prof. Skládanka předložil návrh 
na změnu programu. Poté nechal hlasovat o skrutátorech a o změně programu. 

Skrutátoři navržení pro toto zasedání Ing. Macháčková a JUDr. Hodulík.  

Předsednictvo Rady VŠ počtem 27 kladných hlasů jednomyslně schválilo skrutátory a změnu 
programu. 

Prof. Skládanka dále přivítal přítomné členy Předsednictva Rady VŠ, předsedu České konference 
rektorů (dále ČKR) prof. Zimu, pověřeného náměstka ministra školství mládeže a tělovýchovy pro vysoké 
školství, vědu a výzkum PhDr. Dolečka, člena Akademické rady Akademie věd ČR (dále AV ČR) RNDr. 
Krejčího, předsedu výboru Vysokoškolského odborového svazu (dále VOS) Mgr. Baierla, zástupce VOS 
RNDr. Dolanského, ředitele Centra pro studium vysokého školství (dále CSVŠ) Ing. Ryšku, jakož i další 
hosty.  

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

Předsednictvo Rady VŠ počtem 30 kladných hlasů jednomyslně schválilo návrhovou komisi. 

2. Zprávy z užšího Předsednictva Rady VŠ  

Prof. Pospíšil informoval o akcích, které se uskutečnily k oslavě svátku 17. listopadu, jichž se 
zúčastnil, dále o LIII. zasedání Akademického sněmu AV ČR a o jmenování nových profesorů, jehož se 
zúčastní společně s PhDr. Radok Žádnou. Obě akce se uskuteční dne 18. 12. 2018. Dále informoval 
o změnách v zápisech z Rady NAÚ, a o své účasti na výjezdním zasedání Grantové agentury ČR (dále GA 
ČR).  Prof. Pospíšil dále sdělil, že na 148. zasedání ČKR předsedkyně GA ČR RNDr. Valkárová formou 
prezentace informovala o činnosti GA ČR a předseda Technologické agentury ČR (dále TA ČR) 
prof. Konvalinka informoval o činnosti TA ČR.  

PhDr. Radok Žádná informovala o 5. jednání Rady programu Erasmus+, které se uskuteční dne 
14. 12. 2018.  

Prof. Molková informovala o jednání Rady pro spolupráci s vysokými školami a přípravu vědeckých 
pracovníků AV ČR, jehož se dne 21. 11. 2018 zúčastnila. Byla probírána situace uzavírání smluv s vysokými 
školami. Dále sdělila, že se dne 27. 11. 2018 účastnila vyhlášení Ceny ministerstva školství za rok 2018 
v prostorách Valdštejnského paláce. 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 31 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení: 

Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí zprávy z užšího předsednictva. 

  

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2018/12/Zm%C4%9Bny-v-z%C3%A1pisech-z-Rady-NA%C3%9A_04122018.pptx
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2018/12/148.-CKR-A.-Valkarova-prezentace-6.12.2018.pdf
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2018/12/148.-CKR-P.-Konvalinka-prezentace-6.12.2018.pdf
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3. Kontrola usnesení 

Prof. Pospíšil informoval, že materiál Usnesení Rady VŠ přijatá ve funkčním období 2018-2020 
je zveřejněn na webu Rady VŠ. Předsednictvo Rady VŠ se problematikou přijatých usnesení v roce 2018 
a jejich plnění bude zabývat na lednovém zasedání. 

4. Vystoupení hostů 

Předseda České konference rektorů prof. Zima pozdravil přítomné a  informoval o 148. zasedání 
Pléna České konference rektorů, které se uskutečnilo dne 6. 12. 2018 a o usnesení, které bylo přijato 
na tomto zasedání, dále se věnoval jednání Reprezentativní komise a Metodice 17+. Poděkoval 
za vynikající spolupráci s Radou VŠ. Popřál pěkný adventní čas, šťastné a veselé Vánoce a hodně úspěchů 
nejen v roce 2019. 

Náměstek ministra školství mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství, vědu a výzkum PhDr. Doleček 
poděkoval za spolupráci s Radou VŠ, kterou hodnotil jako velmi korektní. Poblahopřál k docílení změny 
názvu svátku 17. listopadu. Dále se věnoval jednání Reprezentativní komise a Metodice 17+ a v závěru 
svého vystoupení popřál klidné svátky. 

Člen Akademické rady AV ČR RNDr. Krejčí poděkoval za spolupráci s vysokými školami, a zvláště za 
spolupráci v oblasti výchovy doktorandů. Popřál klidné svátky a hodně zdraví v novém roce. 

Předseda výboru VOS Mgr. Baierl poděkoval za spolupráci. Konstatoval, že se podařilo dojednat 
navýšení rozpočtu VŠ a popřál klidné vánoce a hodně zdraví v novém roce, k němu se s přáním připojil 
i druhý zástupce VOS RNDr. Dolanský. 

Ředitel Centra pro studium vysokého školství Ing. Ryška poděkoval za spolupráci na různých 
aktivitách a popřál krásný zbytek roku. 

Prof. Pospíšil poděkoval všem hostům za konstruktivní a otevřenou spolupráci s Radou vysokých škol. 

5. Statut Rady VŠ 

Sněm Rady VŠ uložil Předsednictvu Rady VŠ, aby projednalo došlé návrhy na úpravu Statutu Rady VŠ, 
a předložilo na únorovém Sněmu Rady VŠ přehledný souhrn zaslaných námětů a návrh tezí vycházejících 
ze zaslaných návrhů, které doporučí Sněmu k rozpracování do paragrafovaného znění Statutu Rady VŠ.  

Prof. Pospíšil informoval o průběhu projednávání návrhu změn Statutu Rady VŠ. Následně předložil 
tabulku s výsledky hlasování a formou prezentace, která je zveřejněna v členské sekci, a podrobně 
informoval o hlasovaných úpravách Statutu Rady VŠ. Následně proběhla rozsáhlá diskuse, z které 
vyplynulo, že bude třeba ještě dále prodiskutovat a projednat variantní řešení týkající se především volby 
místopředsedů Rady VŠ. K této problematice se proto Předsednictvo Rady VŠ vrátí na svém dalším 
pravidelném zasedání. 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 25 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení: 

Předsednictvo Rady VŠ přerušuje bod programu č. 5 - Úpravy Statutu Rady VŠ, do dalšího zasedání 
Předsednictva Rady VŠ.  

6. Legislativní informace 

JUDr. Hodulík informoval o projednávané novele zákoníku práce týkající se evidence pracovní doby 
akademických pracovníků, o novele zákona o dani z přidané hodnoty a o novele zákona o Nejvyšším 
kontrolním úřadu, který vláda ČR projednala a schválila dne 3. prosince 2018. Poděkoval všem členům 
Předsednictva, kteří se účastnili jednání pracovní komise legislativní, a vyjádřil přesvědčení, že plodná 
spolupráce bude pokračovat i v dalších letech. Následovala diskuse. 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 33 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení: 

Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí přednesené Legislativní informace.  

  

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2018/11/USNESENI_RVS_2018-2020.xlsx
http://www.radavs.cz/
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2018/12/148.-CKR-usneseni-6.12.2018-s-prilohou-1.pdf
http://www.radavs.cz/soukroma-sekce/materialy-na-predsednictvosmem/
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7. Zprávy ze Studentské komory Rady VŠ   

Předseda Studentské komory Rady VŠ (SK RVŠ) Mgr. Zima informoval o velkém úspěchu SK RVŠ 
v souvislosti se schválením novely zákona o státních svátcích, která doplňuje 17. listopad navíc 
o Mezinárodní den studentstva. Po dvou letech snažení a soustavné práce se dostalo slovo student zpět 
do českého kalendáře, kam právoplatně patří. V pátek 7. 12. 2018 tak Sněmovna projednávala tento 
návrh ve třetím čtení a po živé diskusi, která provázela tento návrh v každém čtení, byl nakonec schválen. 
Předseda dále informoval, že v reakci na slovní útoky ze strany poslance Václava Klause ml. sepsal 
otevřený dopis adresovaný tomuto poslanci, kde se k jeho výrokům vyjadřuje. I tento dopis společně 
s usnesením KS RVŠ byl projednáván na pátečním zasedání Sněmovny.  

Další důležitou skutečností bylo zvolení nového druhého místopředsedy SK RVŠ za odstoupivšího 
Bronislava Koláře. Novým druhým místopředsedou se tak stal Christopher Downs.  

V posledním měsíci jednala delegace SK RVŠ na Board Meetingu Evropské studentské unie (ESU), 
který se uskutečnil v Černé hoře. Na tomto setkání se delegace zapojila do diskuse o vnitřním fungování 
ESU a mj. vystoupila s prohlášením, které podpořilo několik dalších národních unií z celé Evropy. 
Stanovisko kritizovalo aktuální vnitřní procesy v ESU a vyzývalo k jejich změně. 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 32 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení: 

Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí Zprávy ze Studentské komory Rady VŠ a potvrzuje volbu 
Christophera Downse místopředsedou Studentské komory Rady VŠ. 

8. Ekonomické informace 

JUDr. Valová podrobně představila prezentaci z jednání Reprezentativní komise, které se uskutečnilo 
dne 5. 12. 2018. Na programu jednání byl výchozí návrh rozpisu rozpočtu VŠ na rok 2019, návrh úprav 
Pravidel pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám MŠMT a problematika RVO. 
Okomentovala jednotlivé slidy prezentace a odpověděla na dotazy z pléna.  

Ing. Mazouch ve svém diskusním příspěvku sdělil, že "v rámci metodiky rozdělování rozpočtu VŠ by 
mělo dojít k zohlednění výrazně vyšší citlivosti některých škol na změny v metodice. U těchto institucí by 
mělo být zvoleno jiné metody pro určení výše alokovaných prostředků (např. kontraktového 
financování), která by zajistila stabilitu a zejména predikovatelnost výše prostředků v budoucích 
obdobích. Návrhem řešení by se měla zabývat Ekonomická komise Rady VŠ na svém nejbližším zasedání." 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 23 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení: 

Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí informace zástupců Rady VŠ z jednání Reprezentativní 
komise náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství, vědu a výzkum 
PhDr. Dolečka ze dne 5. 12. 2018. Oceňuje snahu ministerstva posílit normativní část rozpočtu VŠ o cca 
400 mil. Kč.  

9. Informace o průběhu OP VVV 

Prof. Pospíšil informoval o probíhajícím jednání Monitorovacího výboru OP VVV. Dále představil 
přehled běžících a plánovaných výzev pro VŠ (jako žadatele i partnery). 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 23 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení: 

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

10. Různé 

Prof. Pospíšil informoval o materiálu „Segment VŠ – indikativní škálování“ a požádal o prostudování 
materiálu a připomínky k němu, resp. o návrh algoritmu škálování. 

Prof. Pospíšil poděkoval za aktivní účast a popřál klidné prožití vánočních svátků a mnoho sil 
do nového roku. V závěru svého vystoupení sdělil, že zaměstnanci Agentury Rady VŠ si musí vybrat zbylé 
dny dovolené, proto Agentura ukončí v letošním roce svoji činnost ve středu 19. prosince a k dispozici 
bude opět  2. 1. 2019.  Na závěr pozval všechny přítomné na slavnostní přípitek. 

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2018/12/Prezentace_RK_5_12_2018-181205_v2.pptx
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2018/12/Prehled-bezic%C3%ADih-a-planovanych-vyzev-pro-VS.pdf
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2018/12/SEGMENT-V%C5%A0-indikativn%C3%AD-%C5%A1k%C3%A1lov%C3%A1n%C3%AD-rev.21.11.2018.xlsx
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Příští řádné zasedání Předsednictva Rady vysokých škol proběhne dne 17. ledna 2019 

Příští řádné zasedání Sněmu Rady vysokých škol se bude konat dne 21. února 2019. 

 

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

http://www.radavs.cz/terminy/
http://www.radavs.cz/terminy/

