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Záznam o zasedání  
Sněmu Rady vysokých škol 

dne 21. února 2019 a hlavní přijatá usnesení 
 

 
 

Zasedání se zúčastnilo 123 členů Rady VŠ (z 258 řádných členů) 10 studentů (z toho 7 hlasujících) a 10 
hostů.  

 

1. Zahájení 

Mgr. Šulc zahájil zasedání a předal slovo předsedovi Rady VŠ prof. Pospíšilovi, který přivítal všechny 
přítomné, představil hlavní body programu jednání a předal řízení zasedání zpět Mgr. Šulcovi, jež přivítal 
přítomné členy Rady VŠ, předsedu České konference rektorů (dále ČKR) prof. Zimu, náměstka ministra 
školství mládeže a tělovýchovy pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu PhDr. Dolečka a 
náměstka pro řízení sekce operačních programů PhDr. Velčovského, předsedu Národního akreditačního 
úřadu (dále NAÚ) prof. Labíka, zástupce Akademie věd ČR (dále AV ČR) RNDr. Krejčího, oba zástupce 
Vysokoškolského odborového svazu (dále VOS) - předsedu Mgr. Baierla a místopředsedu RNDr. 
Dolanského, předsedkyni Asociace knihoven vysokých škol ČR (dále AK VŠ) PhDr. Landovou, zástupkyni 
Ministerstva obrany ČR (dále MO ČR) Mgr. Kadlecovou, ředitele Centra pro studium vysokého školství 
(dále CSVŠ) Ing. Ryšku, jakož i další hosty.  

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

Sněm Rady VŠ počtem 124 kladných hlasů jednomyslně schválil návrhovou komisi. 

Mgr. Šulc navrhl skrutátory pro toto zasedání - zástupce SK RVŠ Filipa Volfa z JČU a BcA. Filipa 
Martinka z JČU.  

Sněm Rady VŠ počtem 124 kladných hlasů jednomyslně schválil návrhy na skrutátory. 

Mgr. Šulc poté navrhl hlasovat o změně pořadí bodů programu zasedání. 

Sněm Rady VŠ počtem 124 kladných hlasů, jednomyslně schválil změnu pořadí bodů programu 
zasedání. 

 

2. Zpráva o činnosti Předsednictva Rady VŠ 

Prof. Pospíšil informoval o slavnostním udílení mezinárodní Ceny Karla IV., jež se uskutečnilo dne 
21. 1. 2019 a účastnil se ho místopředseda Rady VŠ PhDr. Nigrin. Dále sdělil, že dne 23. 1. 2019 jednala 
externí expertní skupina pro přípravu Strategie 2030 a dne 28. 2. 2019 se v prostorách Národní technické 
knihovny uskuteční konference k představení Přípravy Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030. Dále 
informoval o tom, že se dne 28. 1. 2019 zúčastnil oslav 100. výročí založení Masarykovy univerzity a dne 
8. 3. 2019 se uskuteční pracovní schůzka ohledně Metodiky 17+ na Ministerstvu dopravy. Následně 
informoval o připomínkovém řízení k novele zákona o ochraně veřejného zdraví, k návrhu kvalifikačního 
standardu Zdravotnický záchranář, a také k zákonu č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací. Všechny připomínky Rady VŠ k těmto materiálům byly v termínu 
odeslány na příslušné instituce. Prof. Pospíšil informoval o vypořádání připomínek ke kvalifikačním 
standardům Odborný pracovník v laboratorních metodách, Zrakový terapeut, Biomedicínský inženýr 
a Biomedicínský technik. K vypořádání nebyly ze strany Rady VŠ vzneseny žádné připomínky. V závěru 
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svého vystoupení sdělil, že užší Předsednictvo Rady VŠ nominuje do komise pro Visegrádská stipendia 
pro rok 2019: PhDr. Ingeborg Radok Žádnou, Ing. Bohuslavu Boučkovou, CSc., JUDr. Ing. Mgr. Marka 
Hodulíka a PhDr. Petra Justa, Ph. D.  

Sněm Rady VŠ počtem 123 kladných hlasů, 1 se zdržel, přijal usnesení: 

Sněm Rady VŠ bere na vědomí zprávy z Předsednictva Rady VŠ. Rada VŠ bere na vědomí nominace 
navržené užším Předsednictvem Rady VŠ do komise pro Visegrádská stipendia: PhDr. Ingeborg Radok 
Žádnou, Ing. Bohuslavu Boučkovou, CSc., JUDr. Ing. Mgr. Marka Hodulíka a PhDr. Petra Justa Ph. D.  

 

3. Zprávy ze Studentské komory Rady VŠ 

Předseda SK RVŠ Mgr. Michal Zima informoval o schválení Mezinárodního dne studentstva Senátem, 
po mnoha letech snažení se tak dosáhlo velkého úspěchu. Mezinárodní svátek se vrací do kalendáře v 
zemi, kde má své kořeny. Předseda vyjádřil potěšení, že se tohoto milníku dožil i jeden z posledních 
pamětníků roku 1939, PhDr. Vojmír Srdečný, který každý rok řečnil před Hlávkovou kolejí.  

Dále předseda informoval o posledním usnesení SK RVŠ, které se týká aktuálně projednávaného 
rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ i na doplňkovou činnost vysokých škol. S tímto návrhem SK RVŠ 
nesouhlasí.  

SK RVŠ podporuje iniciativu Do školy na kole. Jedná se o ekvivalent projektu Do práce na kole, je 
určena zejména pro studenty. SK RVŠ je organizací studentskou a otevřenou, proto na jejím plénu 
vystoupili zástupci této iniciativy. 

V neposlední řadě vyjmenoval předseda několik dalších aktivit, mj. zapojení Komory do šetření 
EUROSTUDENT VII či o přímé spolupráci Komory na organizaci pietního aktu před Hlávkovou kolejí. 

Sněm Rady VŠ počtem 124 kladných hlasů jednomyslně přijal usnesení: 

Sněm Rady VŠ bere na vědomí zprávy ze Studentské komory Rady VŠ. 

 

4. Vystoupení hostů 

Předseda České konference rektorů prof. Tomáš Zima poděkoval za pozvání a popřál přítomným vše 
dobré nejen v roce 2019. Informoval o Prohlášení ČKR k možné personální změně na pozici ministra 
školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 18. 1. 2019 a o usnesení Předsednictva ČKR k návrhu novely 
zákona o VŠ z 21. 1. 2019, který je součástí návrhu novely zákoníku práce. Dále informoval o usnesení, 
které bylo přijato na 149. výročním zasedání Pléna ČKR, jež se konalo dne 14. 2. 2019 v Brně. V rámci 
diskuse odpověděl na dotazy z pléna. V reakci na vystoupení předsedy ČKR ve věci škálování vysokých 
škol (široce diskutovaného v akademických obcích VŠ), které předseda ČKR označil za chybu úředníků, a 
opakovaně doporučil na tzv. škálování VŠ zapomenout, RNDr. Popela předsedovi ČKR poděkoval za toto 
kritické stanovisko, ale upozornil, že bychom na ně zapomenout neměli. Doplnil, že proto, „aby se z toho 
nestal precedens dalších hodnocení VŠ amatérských formou jejich zpracování a prezentace. Za takové 
nedostatky ve statistických hodnoceních se studentům bakalářských technických oborů neudělují 
zápočty ze statistiky, což jistě platí i pro lékařské obory pana rektora Zimy. Není proto možné dopustit 
další diskreditaci a zesměšňování vysokého školství takto neprofesionálními hodnoceními. Nejlepší by 
bylo hodnocení vysokých škol včas recenzovat odborníky, např. statistiky z MFF UK nebo z VŠE“. 
Předseda ČKR doplnil, že uvedenou problematiku bude zodpovědně řešit ustanovená komise ČKR, která 
se zaměří na vytipované problémy. 

Náměstek ministra školství mládeže a tělovýchovy pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu 
PhDr. Doleček informoval o rozpočtu 2019. Zmínil, že lékařské fakulty a fakulty připravující učitele 
dostanou finanční podporu v rámci normativní části rozpočtu na základě společenské poptávky. Dále 
sdělil, že započaly přípravy na rozpočtu pro r. 2020. Dále se věnoval oblasti vědy a výzkumu, konkrétně 
přípravě Metodiky 17+, a informoval o zahájení prací na Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030. 
V následné diskusi reagoval na četné dotazy z pléna. Potvrdil slova předsedy ČKR prof. Zimy, že 
ministerstvo neuvažuje o aplikaci indikativního škálování vysokých škol. Ing. Svobodová (UHK) 
upozornila na těžkosti spojené s nostrifikací středoškolského vzdělání, které způsobují, že uchazeči ze 

https://www.crc.muni.cz/dokumenty/usneseni/prohlaseni-ckr-k-mozne-personalni-zmene-na-pozici-ministra-skolstvi-mladeze-a-telovychovy
https://www.crc.muni.cz/dokumenty/usneseni/usneseni-predsednictva-ckr-k-navrhu-novely-zakona-o-vysokych-skolach
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2019/02/149.-CKR-usneseni-14.2.2019.pdf
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zahraničí dávají přednost okolním státům před Českou republikou. Požádala, aby právo ověřovat 
dosažení středoškolského vzdělání pro účely přijímacího řízení měly i vysoké školy bez institucionální 
akreditace. PhDr. Doleček přislíbil se problému věnovat. RNDr. Popela v reakci na vystoupení náměstka 
Dolečka uvedl “že chápe, že některá vyhraněná usnesení mohou ztěžovat další jednání, ale upozornil, že 
usnesení Rady VŠ představují zásadní a včasnou zpětnou vazbu, která často upozorňuje partnery Rady 
VŠ na vznikající problémy ještě dříve, než eskalují. Na rozdíl od vystoupení jednotlivců v diskusích, 
usnesení totiž nabízejí většinová stanoviska Rady VŠ. Byl by proto nerad, kdyby se formulace usnesení 
uhlazovaly s cílem usnadnit jednání a nekritizované problémy by se pak stupňovaly. Dodal, že pokud by 
někdo chtěl usnesení využívat např. vůči MŠMT, Rada VŠ už v minulosti dala najevo, že se svých partnerů 
umí zastat“. JUDr. Valová poděkovala za analytické materiály, které se objevily na webu MŠMT. Jsou 
zpracované za celé vysoké školství, dále je zveřejněn i výňatek z výročních zpráv VŠ. Doporučila všem, 
aby tyto informace shlédli (odkaz na materiály je uvedený v bodu Ekonomické informace). Konstatovala, 
že je to pozitivní krok, po kterém Rada VŠ už dlouho volá. K diskusi o zůstatku vysokých škol na fondech 
RNDr. Popela navrhl, aby diskutovaná tabulka zůstatků na fondech VŠ byla buď nazvána, nebo opatřena 
vysvětlující hlavičkou: „Stavy fondu VŠ pro možnou kompenzaci dopadů vnějších rizik na činnost VŠ 
spravované s péčí řádného hospodáře“. 

Předseda Národního akreditačního úřadu (dále NAÚ) prof. Labík informoval o probíhajících řízeních 
o akreditacích studijních programů. Konstatoval, že již dochází ke snížení počtu žádostí o akreditace 
jednotlivých studijních programů. Dále sdělil, že u institucionálních akreditací projednávají dvanáctou 
žádost a čtyři další jsou ve schvalovacím procesu. Dále informoval o další výzvě k doplnění Seznamu 
hodnotitelů a následně odpovídal na četné dotazy z pléna. Přitom konstatoval, že NAÚ pro účely 
akreditačního řízení uznává i personální zajištění zahraničními docenty či profesory, pokud jejich 
publikační a odborná činnost odpovídá českým standardům. Předseda NAU na dotaz z pléna uvedl, že 
jelikož hodnocení tvůrčí činnosti v ČR není dopracováno, mohou školy hodnotit tvůrčí činnost dle 
vlastních kritérií a lze očekávat, že NAU k této problematice bude přistupovat tímto způsobem. 

Náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro řízení sekce operačních programů 
PhDr. Velčovský přednesl prezentaci „OP VVV: současnost a budoucnost“ a v rámci diskuse odpovídal 
na dotazy z pléna.  Do diskuse se zapojili zejména doc. Radová a Ing. Řezáček.  

Předsedkyně AK VŠ PhDr. Landová písemnou formou informovala o tom, že AKVŠ  se prostřednictvím 
své zástupkyně Mgr. Pavly Rygelové (VŠB – TUO) účastnila přípravy Akčního plánu Národní strategie 
otevřeného přístupu ČR (dále jen AP). Jednání byla iniciována ze strany Úřadu vlády. AKVŠ tuto iniciativu 
velmi vítá, byť příprava probíhala v relativně malé skupině a v rámci velmi krátkého časového období. 
V rámci jednání byla stanovena platnost AP do konce roku 2020.  AKVŠ při jednáních a v rámci 
komentářů:  

 postupovala v souladu s postoji profesních organizací LIBER, EUA, SparcEurope a v souladu 
s politikou Open Access (OA) Evropské komise, 

 usilovala o to, aby AP podporoval zajištění otevřeného přístupu tzv. zelenou i zlatou cestu OA, 
přičemž zelená cesta OA je chápana jako fundamentální součást konceptu open science, 

 stavěla se opatrně k tendenci AP zajistit OA pro ČR preferencí zlatého OA, v tuto chvíli bez 
předchozí finanční analýzy. 

Za poněkud sporné považují i tendence centralizovat všechny návazné služby – od uzavření smluv 
s vydavateli, přes přidělování ORCIDu a DOI – bez detailních analýz a diskusí v rámci širší pracovní 
skupiny.  Věří ale, že v rámci realizace AP do konce roku 2020 právě k těmto diskusím a detailním 
analýzám dojde a bude možné nastavit systematické řešení v této oblasti pro roky 2021+.  

Další informace z AKVŠ: dne 28. 2. 2019 proběhne na VŠE Výroční konference AKVŠ, která bude 
konferencí volební a bude zvolen výkonný výbor AKVŠ pro léta 2019 – 2021. 

RNDr. Krejčí, Mgr. Baierl, RNDr. Dolanský, Ing. Ryška a Mgr. Kadlecová z časových důvodů a 
naplněnosti programu zasedání neměli příležitost na zasedání osobně vystoupit.  

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

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2019/02/rv%C5%A1-2019-02_OP-VVV.pptx
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5. Statut Rady VŠ 

PhDr. Radok Žádná informovala o projednávání návrhů změn Statutu Rady VŠ a následně 
JUDr. Hodulík formou prezentace zrekapituloval úpravy Statutu Rady VŠ a projednávání znění nového 
Statutu Rady VŠ ve funkčním období 2018 – 2020. Informoval o diskutovaných variantách volby předsedy 
a místopředsedů, které v hlasování Předsednictva Rady VŠ získaly největší počet kladných hlasů. Dále 
zmínil návrh obecných změn, usnášeníschopnost komisí Rady VŠ a stálé pracovní komise Rady VŠ. 
Ke každé změně sdělil vysvětlující komentář. Proběhlo hlasování o jednotlivých variantách volby 
předsedy a místopředsedů a o jednotlivých návrzích změn, které budou následně rozpracovány 
legislativní komisí a komisí pro strategii a rozvoj VŠ. 

Hlasování o variantách volby předsedy a místopředsedů probíhalo pouze o tom, kdo je pro konkrétní 
variantu, hlasovalo se formou předání hlasovacích lístků v rozích Modré posluchárny rozdělených dle 
jednotlivých variant. O formě této procedury hlasovalo celkem 101 delegátů: 71 delegátů bylo pro, 19 
proti a 11 se zdrželo hlasování. 

Přehled hlasování o variantách volby předsedy a místopředsedů: celkem bylo odevzdáno 107 
hlasovacích lístků 

Varianta č. 8:  61 hlasů 

Varianta č. 3:  38 hlasů 

Varianta č. 2:  8 hlasů 

Přehled hlasování o obecných změnách: 

Hlasování o bodech: 

II.a) – pro: 69, proti: 0, zdržel se: 1 

II.b) – pro: 70, proti: 0, zdržel se: 0 

II.c) – pro: 70, proti: 0, zdržel se: 0 

II.d) – pro: 68, proti: 0, zdržel se: 2 

II.e) – pro: 70, proti: 0, zdržel se: 0 

II.f) – pro: 69, proti: 0, zdržel se: 1 

II.g) – pro: 68, proti: 0, zdržel se: 1 

II.h) – pro: 41, proti: 8, zdržel se: 11 

II.i) – pro: 1, proti: 55, zdržel se: 4 

II.j) – pro: 58, proti: 2, zdržel se: 0 

II.k) – pro: 40, proti: 9, zdržel se: 11 

III.a) – pro: 33, proti: 5, zdržel se: 8 

III.b) – nebylo hlasováno: byla vybrána varianta III.a) 

IV.a) – pro: 1, proti: 15, zdržel se: 13 

IV.b) – pro: 0  

Sněm Rady VŠ již nebyl usnášeníschopný a počtem 29 kladných hlasů jednomyslně přijal závěr: 

Závěr: 

Sněm Rady VŠ ukládá legislativní komisi a komisi pro strategii a rozvoj VŠ rozpracovat schválené 
úpravy Statutu Rady VŠ uvedené v příloze. 

Sněm Rady VŠ nebyl usnášeníschopný. Je politováníhodné, že Sněm Rady VŠ nebyl usnášeníschopný 
ani v bodě věnovaném změnám Statutu Rady VŠ. Vzniká tím totiž obtížná situace pro užší Předsednictvo 
Rady VŠ, Předsednictvo Rady VŠ a komise Rady VŠ , které dostaly od přítomných doporučení co dále 

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2019/02/%C3%9Apravy_statutu_podklady_pro_diskuzi_Sn%C4%9Bm_2019-02-21_rev-verze.pptx


5 

 

připravovat, ale nikoliv formou usnesení.  Rada VŠ proto doporučuje, aby členové Rady VŠ a akademické 
senáty VŠ  věnovali účasti na příštím sněmu maximální pozornost.   

 

6. Legislativní informace  

JUDr. Hodulík informoval o vývoji ve věci změny evidence a rozvrhování pracovní doby akademických 
pracovníků a vývoje kolem vládního návrhu, který podřazuje vysoké školy plné kontrole NKÚ. Poté 
proběhla diskuse. 

Sněm Rady VŠ počtem 25 kladných hlasů jednomyslně přijal závěr: 

Závěr (Sněm nebyl usnášeníschopný): 

Rada VŠ bere na vědomí Legislativní informace. Rada VŠ nesouhlasí s podřízením vysokých škol 
plné kontrole NKÚ. V této souvislosti podporuje pozměňovací návrh č. 2259 poslanců Karla Raise, 
Heleny Válkové, Ilony Mauritzové, Františka Váchy, Jiřího Miholy, Romana Onderky a dalších, kteří 
navrhují vysoké školy z vládního návrhu měnícího působnost NKÚ vyjmout.  

 

7. Ekonomické informace, vývoj mezd 

JUDr. Valová formou prezentace informovala o rozpočtu 2019 a Pravidlech pro poskytování 
příspěvků a dotací VVŠ pro rok 2019. Zrekapitulovala vývoj rozpočtu VŠ od roku 2009 do roku 2019 
a provedla srovnání základních kvantitativních údajů od roku 2009 do roku 2019. Dále zmínila hlavní 
změny v Pravidlech pro poskytování příspěvků a dotací VVŠ, vývoj počtu studentů, procentuální 
rozložení v jednotlivých segmentech ve výkonové části čl. 11-12, stanovení podílu jednotlivých VVŠ 
ve výkonové části. Následně informovala o způsobu přidělování finančních prostředků dle nového 
ukazatele normativní části rozpočtu - společenská poptávka. V závěru svého vystoupení se věnovala 
ukazateli D – mezinárodní spolupráce. V rámci diskuse odpověděla na dotazy z pléna.  

Sněm Rady VŠ počtem 20 kladných hlasů jednomyslně přijal závěr: 

 Sněm Rady VŠ bere na vědomí informace o rozpisu příspěvku VVŠ na rok 2019 a úpravě Pravidel 
pro poskytování příspěvků a dotací VVŠ na rok 2019. 

 Sněm Rady VŠ upozorňuje na neustále klesající podíl vysokých škol na rozpočtu resortu školství 
stejně jako klesající podíl finančních prostředků určených pro VŠ ve vztahu k tvorbě HDP. Tento stav 
naprosto neodpovídá výkonům vysokých škol i jejich celospolečenskému významu. 

 Sněm Rady VŠ  proto v souladu s usnesením ČKR ze 14. 2. 2019 požaduje pro rok 2020 nárůst 
rozpočtu VŠ minimálně o 1,5 mld. Kč oproti roku 2019.  

 
Odkaz na analytické materiály: http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/analyticke-
materialy 

 

8. Informace o hodnocení VaV  

Prof. Pospíšil informoval o Metodice hodnocení VO – modulech 3 až 5. Informoval o plánovaném 
jednání s RVVI k Metodice hodnocení 2017+. Vyzval členy Sněmu, aby zasílali Agentuře připomínky 
k předložené Metodice hodnocení v modulech 3 až 5 – termín do konce února 2019. 

Sněm Rady VŠ počtem 18 kladných hlasů jednomyslně přijal závěr: 

Závěr (Sněm nebyl usnášeníschopný): 

Rada VŠ  vyjadřuje  silné  znepokojení  nad  činností  Odboru  Rady  pro  výzkum,  vývoj  a  inovace 
Úřadu  Vlády  ČR  v oblasti  hodnocení  výzkumných  organizací a konstatuje, že nedostává k dispozici 
materiály, které se vysokých škol významně týkají. 

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2019/02/EIS210219.pptx
http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/analyticke-materialy
http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/analyticke-materialy
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Rada VŠ požaduje, aby v souladu s § 92 zákona o VŠ byly s Radou VŠ jako s jednou z reprezentací 
vysokých škol projednávány návrhy a opatření, která se vysokých škol významně týkají, tedy i návrhy 
týkající se metodiky hodnocení výzkumných organizací. 

Rada VŠ žádá, aby autoři navrhovaných metod hodnocení s ohledem na objemy rozdělovaných 
prostředků a další dopady na akademické obce na sebe aplikovali stejně přísná pravidla hodnocení 
a oponentury svých návrhů tak, jak je to v oblasti VaV zvykem na úrovni podávání projektů a publikací. 

 

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

 
 

 

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

Příští řádné zasedání Sněmu Rady vysokých škol se bude konat dne 23. května 2019 

 

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

 

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

