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Záznam zasedání  
Předsednictva Rady vysokých škol 

dne 17. ledna 2019 a hlavní přijatá usnesení 
 

Zasedání se zúčastnilo 36 členů Předsednictva RVŠ (ze 48 řádných členů), 1 předseda pracovní komise 
a 10 hostů. 

Průběh jednání 

1. Zahájení 

Prof. Skládanka přivítal přítomné členy Předsednictva Rady VŠ, místopředsedu České konference 
rektorů (dále ČKR) prof. Melzocha, náměstka ministra školství mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství, 
vědu a výzkum PhDr. Dolečka, vedoucí Oddělení koncepce a přípravy výzev PO1 + PO2 Ministerstva 
školství mládeže a tělovýchovy (dále MŠMT) Ing. Samkovou, ředitelku Odboru vysokých škol MŠMT 
Mgr. Gondkovou, předsedkyni Grantové agentury ČR (dále GA ČR) RNDr. Valkárovou, ředitele Národního 
akreditačního úřadu (dále NAÚ) prof. Labíka, zástupce Vysokoškolského odborového svazu (dále VOS) 
Mgr. Baierla a Mgr. Dobšíka, ředitele Centra pro studium vysokého školství (dále CSVŠ) Ing. Ryšku, 
místopředsedkyni pracovní komise pro vědeckou činnost doc. Radovou, jakož i další hosty.  

Prof. Pospíšil přivítal přítomné na prvním zasedání v roce 2019. Sdělil, že se podařilo navýšit finance 
pro vysoké školství a je třeba jednat o tom, jak peníze co nejlépe rozdělit. Připravuje se Strategie 
vzdělávací politiky do roku 2030. V současnosti běží operační programy a připravuje se nové programové 
období 2021 - 2027. Radu VŠ dále čeká úprava Statutu, který je třeba připravit pro únorové zasedání 
Sněmu Rady VŠ. Dále sdělil, že v roce 2020 bude Rada VŠ slavit 30. výročí svého vzniku, první zasedání 
Rady se uskutečnilo v březnu roku 1990. Již v současné době je vhodné začít s plánováním a přípravami 
oslav, které by se uskutečnily v průběhu příštího roku. Jako první krok se aktualizují informace o Radě VŠ 
na wikipedii. Předseda se dále věnoval Metodice 17+ a zdůraznil, že je třeba se systémem hodnocení 
pomoci, sdělit naši představu a dohodnout se s ČKR. K financování vysokých škol sdělil, že je nutné jej 
stabilizovat a je třeba jednat s odbory a s MŠMT, jak rozumně upravit financování, aby se navýšení 
projevilo v tarifní části mzdy.  

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

Předsednictvo Rady VŠ počtem 31 kladných hlasů, jednomyslně schválilo skrutátory. 

Prof. Skládanka dále představil návrhovou komisi ve složení: prof. Pospíšil, prof. Molková, 
PhDr. Radok Žádná, prof. Skládanka, PhDr. Nigrin, JUDr. Valová, doc. Radová, JUDr. Hodulík 
a RNDr. Popela. 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 31 kladných hlasů jednomyslně schválilo návrhovou komisi. 

Prof. Skládanka navrhl změnu v pořadí bodů programu. 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 31 kladných hlasů, jednomyslně schválilo změnu programu. 

2. Zprávy z užšího Předsednictva Rady VŠ  

Prof. Pospíšil informoval o slavnostním jmenování nových profesorů, které se uskutečnilo dne 
18. prosince 2018 a kde jedním z nově jmenovaných profesorů byl emeritní předseda Rady VŠ (nyní již) 
prof. Fischer, který při této příležitosti pronesl projev, jež je zveřejněn na webu Rady VŠ. Dále informoval 
o LIII. Zasedání Akademického sněmu AV ČR, jehož se zúčastnil. Sdělil, že proběhla volba nových členů 
Akademického sněmu AV ČR, ve které řada návrhů, které Rada VŠ zaslala, byla akceptována. Informoval 
o pietních akcích, které se uskutečnily u příležitosti uctění památky Jana Palacha v souvislosti s 50. 
výročím jeho sebeupálení. Poté sdělil, že dne 28. ledna 2019 se zúčastní oslav 100. výročí založení 
Masarykovy univerzity. 

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2019/01/Projev-p%C5%99i-p%C5%99%C3%ADle%C5%BEitosti-jmenov%C3%A1n%C3%AD-profesor%C5%AF-FINAL-FINAL.pdf
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Informoval o žádostech MŠMT o připomínky k návrhům kvalifikačních standardů přípravy na výkon 
zdravotnických povolání: Adiktolog, Biomedicínský inženýr, Odborný pracovník v laboratorních metodách 
a v přípravě léčivých přípravků, Radiologický fyzik, Radiologický technik a Zrakový terapeut. Připomínky 
Rady VŠ byly v termínu odeslány na MŠMT. Dále zmínil žádost o připomínky ke Zprávě o hodnocení 
plnění opatření Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2016 – 2020, které byly taktéž 
v termínu zaslány na RVVI a ke kterým jsme již obdrželi návrh jejich vypořádání. K žádosti o připomínky 
k zákonu č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací sdělil, že byla svolána 
dvě společná jednání pracovních komisí pro vědeckou činnost a legislativní, které se touto problematikou 
zabývaly. Závěry z těchto jednání sdělil JUDr. Hodulík v rámci bodu Legislativní informace. Prof. Pospíšil 
dále informoval o žádosti MŠMT o připomínky k Novele zákona o ochraně veřejného zdraví, která byla na 
ARVŠ doručena dne 15. 1. 2019 s velice krátkým termínem na zaslání připomínek do 21. 1. 2019. Žádost 
byla odeslána členům Předsednictva Rady VŠ a připomínky, které byly včas doručeny na Agenturu RVŠ, 
byly v požadovaném termínu odeslány na MŠMT. 

Prof. Pospíšil dále sdělil, že byl ministrem školství, mládeže a tělovýchovy jmenován členem externí 
expertní skupiny pro přípravu strategie vzdělávací politiky do r. 2030. Formou prezentace informoval 
o složení, úkolech a prioritách této skupiny a předpokládá spolupráci odborných komisí na přípravě 
podkladových materiálů. 

V rámci diskuse PhDr. Doleček na dotaz týkající se nominace do externí expertní skupiny sdělil, že 
nominace členů do této expertní skupiny není dle vykonávané funkce nebo příslušnosti k instituci, ale 
výhradně podle odbornosti. Prof. Pospíšil je v externí expertní skupině z titulu experta na vysoké školství. 
PhDr. Doleček zdůraznil, ve Strategii 2030 jde o snahu, aby na úrovni vlády byla jasná vize, kam chceme 
ve vzdělávání dospět. S2030 bude pomyslná páteř pro konkrétní strategické záměry. 

V rámci diskuse k tomuto bodu dále vystoupili JUDr. Hodulík a RNDr. Popela. Přesnou citaci svého 
vystoupení nepožadovali. 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 32 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení: 

Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí zprávy z užšího předsednictva. 

 

3. Zprávy ze Studentské komory Rady VŠ   

Předseda Studentské komory Rady VŠ (SK RVŠ) Mgr. Zima informoval o posledním dění národní 
studentské reprezentace. Hlavním bodem bylo samozřejmě uctění památky Jana Palacha v souvislosti 
s 50. výročím jeho sebeupálení. SK RVŠ byla přítomna při odhalení pamětní dlaždice v Karolinu, při 
odhalení pamětní desky na VŠE a nakonec při vzpomínkovém aktu před Filosofickou fakultou Univerzity 
Karlovy. Uctění památky bylo všude velmi důstojné. Komora se dále zabývala problematikou 
institucionálního zázemí českých univerzit a vyhodnocování dotazníku věnovanému slevám na jízdné pro 
studenty. V neposlední řadě se Komora připravuje k přijetí studentské delegace z Kosova, která proběhne 

v sobotu 26. ledna.  

Předsednictvo Rady VŠ počtem 33 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení: 

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

 

4. Vystoupení hostů 

Místopředseda České konference rektorů (dále ČKR) prof. Melzoch pozdravil přítomné a  informoval 
o pozitivních názorech ČKR k jednání Reprezentativní komise, o hlavních problémech, které jsou v ČKR 
diskutovány ohledně financování vědy a o jednáních zástupců ČKR s RVVI, o Metodice hodnocení  a poté 
odpověděl na dotazy z pléna.  

Náměstek ministra školství mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství, vědu a výzkum PhDr. Doleček 
informoval o jednání Reprezentativní komise a připravovaném rozpisu rozpočtu vysokých škol. Sdělil, že 
do konce ledna budou schválena Pravidla financování a rozpis rozpočtu vysokých škol. Dále informoval o 
problematice institucionálního financování vědy a výzkumu z rozpočtové kapitoly MŠMT. V rámci diskuse 

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2019/01/Pripominky_RVS_zpravaNPVVI16-20_navrh-vyp.RVV_.pdf
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2019/01/PRV%C5%A0_17012019_P%C5%99%C3%ADprava-Strategie-vzd%C4%9Bl%C3%A1vac%C3%AD-politiky-%C4%8CR.pptx
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odpověděl na četné dotazy z pléna k rozpisu rozpočtu VŠ, ke Strategii 2030, Metodice hodnocení VaV a 
k programu na podporu vzdělávání učitelů, kde na dotaz předsedkyně pracovní komise Rady VŠ pro 
vzdělávací činnost doc. Smolové, zda budou podporovány nejen pedagogické fakulty, ale i všechny 
fakulty, které se věnují vzdělávání učitelů, sdělil, že počítají s navýšenou výzvou fondu vzdělávací politiky, 
jež bude na podporu všech fakult vzdělávajících učitele. 

Dále vystoupil předseda Národního akreditačního úřadu prof. Labík, který informoval o projednávání 
žádostí o akreditace studijních programů a o problematice související se správním řízením spojeným 
s akreditacemi. V rámci diskuse se JUDr. Hodulík dotázal, zda u Dodatku Zprávy o hodnocení kvality 
vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností, kterou budou v tomto roce nově psát všechny vysoké 
školy poprvé, stačí dle názoru NAÚ a MŠMT, aby tento obsahoval pouze aktualizaci dat oproti minulému 

roku, tj. byl významně stručnější v rozsahu několika stran. Prof. Labík odpověděl, že není třeba dělat 
novou hodnotící zprávu, bylo by to kontraproduktivní. Problém je v tom, že vysoké školy dodatek dělají 
poprvé. Sdělil, že NAÚ se snaží být tolerantní. PhDr. Doleček sdělil, že je stejného názoru jako prof. Labík. 

Zástupce VOS Mgr. Dobšík informoval o problematice změny zákona o pedagogických pracovnících. 
Podrobně informoval o projednávání a vypořádání připomínek k tomuto zákonu. Po zasedání zaslal 
stanovisko ČMOS, které je zveřejněné v členské sekci webu Rady VŠ. Předseda výboru VOS Mgr. Baierl 
informoval o financování VŠ, zmínil snahu VOS o navýšení rozpočtu vysokých škol na rok 2020. V závěru 
svého vystoupení pozval předsedu Rady VŠ na výroční konferenci VOS. 

Předsedkyně Grantové agentury ČR RNDr. Valkárová formou prezentace informovala o činnosti 
za r. 2018 a plánech GA ČR pro budoucí období. Prezentace je zveřejněna na webu Rady VŠ. 

Dále vystoupila vedoucí Oddělení koncepce a přípravy výzev PO1 + PO2 MŠMT Ing. Samková, která 
ve svém vystoupení podrobně představila formou prezentace Prescreening strategickych projektů ESIF. 
Vyzvala členy akademické obce k podávání návrhů možných strategických projektů systémově řešících 
problematiku vzdělávání a vědy a výzkumu v prostředí VŠ. V rámci diskuse JUDr. Valová apelovala na 
stanovení podmínek realizace při formulaci strategických zaměření. Ing. Samková sdělila, že jsou vázáni 
směrnicí EU a podmínky zatím ještě neznají. Konstatovala, že prescreening může pomoci. JUDr. Valová 
apelovala na dojednání lokálních podmínek.  

Ředitel Centra pro studium vysokého školství Ing. Ryška poděkoval za spolupráci na různých 
aktivitách a sdělil, že CSVŠ podporuje vysoké školy jako celek. Zmínil oblast výukových metod, rozvoj 
datové základny a rozvoj posuzování kvality VŠ. 

V rámci diskuse k tomuto bodu kromě zmíněných diskutujících dále vystoupili doc. Radová, 
prof. Pospíšil, RNDr. Popela, Ing. Michálek, Ing. Macháčková a JUDr. Valová. Přesnou citaci svého 
vystoupení nepožadovali. 

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

 

5. Legislativní informace 

JUDr. Hodulík informoval o jednání pracovních komisí Rady VŠ - legislativní komise, komise pro 
vědeckou činnost a členů Předsednictva Rady VŠ která proběhla ve dnech 4. 1. 2019 a 15. 1. 2019. 
Na programu jednání byla novela zákona 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje 
a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů. Přednesl závěry z těchto jednání, které 
jsou zveřejněné v členské sekci webu Rady VŠ. V rámci diskuse PhDr. Doleček odpověděl na dotazy 
z pléna. Následně JUDr. Hodulík přednesl návrh usnesení, vzešlý z jednání pracovních komisí dne 15. 1. 
2019.  

V rámci diskuse dále k tomuto bodu vystoupili doc. Radová, RNDr. Popela, a JUDr. Hodulík jako 
referující. Přesnou citaci svého vystoupení nepožadovali. 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 29 kladných hlasů jednomyslně přijalo po přijetí pozměňovacího 
návrhu usnesení: 

Rada VŠ na základě žádosti MŠMT projednala návrh novelizace zák. 130/2002 Sb., o podpoře 
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících 

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2019/01/stanovisko-%C4%8CMOS-P%C5%A0-novela-z%C3%A1kona-o-PP.pdf
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2019/01/RVS_AV_2019.pptx
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2019/01/PRV%C5%A0_17012019_Pre-screening-strategick%C3%BDch-projekt%C5%AF.pptx
http://www.radavs.cz/soukroma-sekce/materialy-na-predsednictvosmem/
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zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, 
kde shledalo jako vhodné upravit zákon v následujících oblastech: 

1. zastoupení reprezentací vysokých škol v RVVI a jejich participace na tvorbě pravidel hodnocení 

a financování výzkumných organizací,  

2. doplnění ustanovení zákona, které stanoví jasná, předvídatelná a jednoznačně 

interpretovatelná pravidla, a zákaz retroaktivity při hodnocení výsledků výzkumu a vývoje, 

3. umožnění přímého financování účasti výzkumných organizací v mezinárodních organizacích. 

Shora uvedené úpravy dle názoru Rady VŠ umožní zvýšení efektivity vzájemné komunikace mezi 
reprezentacemi vysokých škol a RVVI a dále povedou k vyšší jistotě pro výzkumné organizace, ale i pro 
samotné tvůrce výsledků z hlediska jejich transparentního hodnocení.  

Předsednictvo Rady VŠ počtem 21 kladných hlasů, 3 záporných a 8 se zdrželo, přijalo usnesení: 

Předsednictvo Rady VŠ pověřuje členy UP RVŠ a předsedu legislativní komise k hledání způsobu 
uplatnění připomínek k zákonu 130/2002 Sb. v legislativním procesu.  

 

8. Ekonomické informace 

JUDr. Valová formou prezentace informovala o neoficiálních pokladech zveřejněných MŠMT pro 
přípravu rozpočtu pro r. 2019 a podkladech pro úpravu Pravidel. Představila rozdělení příspěvků 
veřejných vysokých škol dle dostupných ukazatelů a odpověděla na dotazy z pléna.  

Předsednictvo Rady VŠ počtem 20 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení: 

Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí předběžný návrh na rozdělení příspěvků VVŠ v rámci 
rozpočtu pro rok 2019. 

 

6. Statut Rady VŠ 

Prof. Pospíšil znovu otevřel jednání Předsednictva k projednávání návrhu změn Statutu Rady VŠ tak, 
aby mohly být předloženy k diskuzi na únorové zasedání Sněmu Rady VŠ. Sdělil, že na valné většině 
návrhů panuje shoda. Diskuse následně probíhala nad problematikou volby předsedy a místopředsedů 
a nad dalším postupem prezentace podkladů pro jednání Sněmu. Podklady k diskuzi ve formě prezentace 
jsou zveřejněny v členské sekci webu Rady VŠ. Členové Předsednictva počtem 22 kladných hlasů, 
2 se zdrželi, odsouhlasili doplnění varianty 4 (jde o stávající stav s doplněním: kandidát na předsedu před 
volbou musí zveřejnit návrhy na místopředsedy). 

 

9. Informace o OP VVV 

Předseda doplnil informace o charakteru návrhů projektů v rámci prescreeningu OP VVV, o kterém 
informovala ve svém vystoupení Ing. Samková. Upozornil, že v rámci prescreeningu bude kladen důraz 
na strategickou významnost projektů. Rovněž informoval o požadavku některých VŠ o možnost rozšíření 
aktivit v rámci vyhlášené výzvy OP VVV ESF II na mezinárodní spolupráci i se zeměmi mimo EU – bude 
řešeno v rámci jednání Monitorovacího výboru OP VVV. Monitorovací výbor by se měl vyjádřit do konce 
ledna. Ing Samková sdělila, že pokud to bude možné, bude výzva v tomto duchu upravena. 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 29 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení: 

Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí informace k OP VVV. 

 

10. Informace o VaV 

Doc. Radová vysvětlila důvody návrhu usnesení k VaV, které se týká problematiky hodnocení 
výsledků. Proběhla diskuse nad návrhem usnesení, které bylo po pozměňovacích návrzích přijato. 

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2019/01/EIP170119.pptx
http://www.radavs.cz/soukroma-sekce/materialy-na-predsednictvosmem/
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Předsednictvo Rady VŠ počtem 31 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení: 

Rada VŠ zásadně nesouhlasí s využíváním nedopracované Metodiky 17+ ať k už hodnocení 
výzkumných organizací nebo k přidělování finančních prostředků. Hodnocení na základě takto 
nedopracované Metodiky může vést k naprosto zkreslujícím výsledkům, které mohou poškodit vysoké 
školy.  

Rada VŠ dále žádá, aby hodnocení výzkumných organizací i přidělování prostředků na základě 
tohoto hodnocení bylo transparentní, kontrolovatelné a bylo předloženo k oponentnímu řízení širší 
odborné veřejnosti. 

 

11. Různé 

Předseda Studentské komory Rady VŠ Mgr. Zima představil, s ohledem na aktuální informace 
v médiích o možné výměně na postu ministra školství, návrh usnesení na podporu ministra školství, 
mládeže a tělovýchovy Ing. Plagy. Předsednictvo Rady VŠ návrh podpůrného usnesení po krátké diskusi 
následně schválilo. Spolupráci s ministrem Plagou považuje za korektní a přínosnou. 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 29 kladných hlasů, 2 se zdrželi, přijalo usnesení: 

Předsednictvo Rady vysokých škol velmi oceňuje dosavadní spolupráci s ministrem školství, 
mládeže a tělovýchovy Ing. Robertem Plagou, Ph.D. a váží si jeho dlouhodobého úsilí v oblasti 
zvyšování kvality celého vzdělávacího systému včetně vysokého školství. PRVŠ proto vnímá aktuálně se 
objevující informace ohledně možné změny na pozici ministra školství, mládeže a tělovýchovy 
se znepokojením. 

PhDr. Radok Žádná informovala o tom, že v březnu 2020 Rada VŠ oslaví 30 let svého vzniku. Požádala 
členy Rady VŠ, aby zasílali své podněty na akce, které by se při této příležitosti mohly uskutečnit 
na důstojnou oslavu tohoto výročí. 

Předseda prof. Pospíšil vyzval členy předsednictva k zaslání stručných priorit a vizí rozvoje vysokého 
školství do r. 2030, které by mohl uplatnit v rámci jednání externí expertní komise pro přípravu strategie 
2030. 

JUDr. Hodulík upozornil na potřebu vytvořit Ročenku 2019. 

Prof. Pospíšil poděkoval za aktivní účast a popřál mnoho sil do nového roku. 

 

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

Příští řádné zasedání Předsednictva Rady vysokých škol proběhne dne 21. března 2019. 

 

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