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Záznam o zasedání  
Předsednictva Rady vysokých škol 

dne 21. března 2019 a hlavní přijatá usnesení 
 
 

Zasedání se zúčastnilo 34 členů Předsednictva RVŠ (ze 48 řádných členů), 2 předsedové pracovních 
komisí a 8 hostů. 

 

Průběh jednání 

 

1. Zahájení 

Prof. Skládanka přivítal přítomné členy Předsednictva Rady VŠ, předsedu České konference rektorů 
(dále ČKR) prof. Zimu, ředitelku odboru vysokých škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále 
MŠMT) Mgr. Gondkovou, zástupce Vysokoškolského odborového svazu (dále VOS) Mgr. Baierla 
a RNDr.  Dolanského, ředitele Centra pro studium vysokého školství (dále CSVŠ) Ing. Ryšku, prof. 
Polišenskou, jakož i další hosty.  

Prof. Pospíšil přivítal přítomné. Dále se rozloučil s prof. Polišenskou, která po mnoha letech členství 
v Radě VŠ shrnula svoje působení a vysvětlila, že důvod její rezignace je členství v Akademickém sněmu AV 
ČR. Poděkovala za kytici, kterou jí předal prof. Pospíšil a zároveň informovala o svém nástupci 
delegovaném za AA VŠ do Předsednictva Rady VŠ a o delegátovi školy do Sněmu Rady VŠ. 

Prof. Skládanka navrhl skrutátory pro toto zasedání: Ing. Macháčkovou a doc. Smolovou.  

Předsednictvo Rady VŠ počtem 33 kladných hlasů, 1 se zdržel, schválilo skrutátory. 

Prof. Skládanka dále představil návrhovou komisi ve složení prof. Pospíšil, prof. Molková, 
PhDr. Radok Žádná, prof. Skládanka, Mgr. Šulc, doc. Nigrin, JUDr. Valová, Ing. Macháčková 
a RNDr. Popela. 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 34 kladných hlasů jednomyslně schválilo návrhovou komisi. 

 

2. Zprávy z užšího Předsednictva Rady VŠ  

Prof. Pospíšil informoval o Konferenci k představení přípravy Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 
2030, která se konala dne 28. 2. 2019 v Národní technické knihovně a o pracovní schůzce týkající se 
Metodiky 17+, která se uskutečnila dne 8. 3. 2019 na Ministerstvu dopravy. Dále informoval o Slavnostním 
zasedání u příležitosti 671. výročí založení Univerzity Karlovy, které se uskuteční dne 4. 4. 2019 a jehož se 
zúčastní společně s ostatními místopředsedy a dále sdělil, že dne 16. 4. 2019 se bude konat LIV. zasedání 
Akademického sněmu AV ČR. V této souvislosti sdělil, že v členské sekci webu Rady VŠ je zveřejněn zápis 
z lednového zasedání Rady NAÚ. Následně informoval o tom, že k Akčnímu plánu pro implementaci 
Národní strategie otevřeného přístupu ČR k vědeckým informacím na léta 2017 – 2020 nebyly vzneseny 
žádné připomínky. Sdělil, že Rada VŠ podpořila ČKR ve věci novely zákona o NKÚ. Následně zmínil, že MŠMT 
zaslalo žádost o nominaci zástupce Rady VŠ a jeho náhradníka do přípravného výboru pro přípravu a 
implementaci OP VVV 2021-2027 a tři zástupce do pracovní skupiny MŠMT pro přípravu Dlouhodobého 
strategického záměru pro oblast vysokých škol. V závěru prof. Skládanka sdělil, že dne 11. 4. 2019 bude 
jednat Fórum předsedů Akademických senátů a stále je otevřená registrace pro účast předsedů AS. Ve 
dnech 16. 5. – 17. 5. 2019 se v Brně uskuteční Konference Hodnocení kvality vysokých škol.  

Předsednictvo Rady VŠ počtem 34 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení: 
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Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí zprávy z užšího předsednictva. 

Předsednictvo Rady VŠ nominuje do přípravného výboru pro přípravu a implementaci OP VVV 2021-
2027 prof. Pospíšila a jako náhradníka doc. Nigrina. 

Předsednictvo Rady VŠ nominuje do pracovní skupiny MŠMT pro přípravu Dlouhodobého 
strategického záměru VŠ  PhDr. Radok Žádnou a prof. Skládanku. 

 

3. Zprávy ze Studentské komory Rady VŠ   

Místopředseda SK RVŠ Karel Doleček seznámil přítomné s posledním děním ve Studentské komoře, 
která se připravuje na své dubnové výjezdní zasedání. Na tomto zasedání proběhne schválení rozpočtu a 
diskuse nad případnou změnou organizačního řádu Studentské komory. Dokončuje se analýza šetření, 
které se věnovalo slevám na jízdném a SK RVŠ jej distribuovala přes studentské představitele na všechny 
akademické obce. Cílem bylo získat informace o tom, jak se studenti staví ke slevám na jízdné a zda jich 
vůbec využívají. Dále pokračuje mapování institucionálního zázemí českých vysokých škol. V současné chvíli 

SK RVŠ distribuuje formulář, který se této záležitosti věnuje.  

Předsednictvo Rady VŠ počtem 34 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení: 

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

 

4. Vystoupení hostů 

Předseda České konference rektorů prof. Zima pozdravil přítomné a  informoval o svém jednání se 
zástupci KDU-ČSL, ODS a ČSSD ohledně novely zákona o NKÚ. Dále se věnoval problematice otevřeného 
přístupu k vědeckým informacím (open access) a informoval o schůzce s ministryní financí, která potvrdila 
dodržení slíbeného navýšení rozpočtu VŠ ve střednědobém výhledu. Prof. Zima v rámci diskuse odpověděl 
na četné dotazy z pléna. 

Ve věci písemného materiálu "Podněty pro novelu zákona o VS_CRP.docx" rozeslaného Agenturou 
Rady VŠ na základě jeho postoupení z ČKR k připomínkám a zveřejněného v členské sekci webu Rady VŠ, 
RNDr. Popela ocitoval jednomyslně schválené Usnesení AS VUT č. 3 z 19. března 2019 ve znění: 
"Akademický senát VUT ve věci dokumentu „Shrnutí analýzy problematických míst a podněty k budoucí 
legislativní úpravě na základě zkušeností šesti univerzit ČR“ rozeslaného členům AS VUT dne 11. 3. 2019 
doporučuje připomínkovat případná omezení akademické samosprávy, které z návrhu vyplývají a požádat 
o stanoviska akademické senáty zúčastněných VŠ" a požádal UP RVŠ a předsedu ČKR o stanoviska a o 
vyjasnění autorů materiálu, jež není podepsán. Předseda Rady VŠ prof. Pospíšil konstatoval, že dokument 
byl transparentně postoupen Radě VŠ neprodleně po obdržení z ČKR k diskusi. Předseda ČKR konstatoval, 
že materiál byl předložen rektorem MU. Konstatoval, že zatím nebyl projednán orgány UK, a že podle jeho 
názoru navržené změny nezakládají důvody k nynějšímu otevření další novelizace VŠ zákona, protože 
zmíněné problémy lze řešit kvalitním "workflow" univerzity. RNDr. Popela poděkoval, konstatoval, že má 
stejný názor a upozornil, že navržené změny u RVH oslabují kompetence akademické samosprávy a podle 
vyjádření  kolegů materiál podle všeho neprojednaly orgány zmíněných VŠ, čili je matoucí tvrdit, že se 
jedná o materiál šesti VŠ. V diskusi dále padly návrhy projednávání podkladu pozastavit nebo na půdě 
Předsednictva Rady VŠ jej odmítnout. Po upozornění zástupců více VŠ na problémy související se 
zkušenostmi z akreditací, kterou mohou vést ke vhodně načasovaným změnám VŠ legislativy, bylo 
předsedou Rady VŠ shrnuto, že k podkladu MU zůstává v platnosti původní termín připomínek. K této 
problematice bylo po projednání podnětů v bodě Různé přijato usnesení uvedené v tomto záznamu taktéž 
v bodě Různé. 

V návaznosti na dotaz RNDr. Popely k vyjasnění meziročního nárůstu prostředků pro VŠ proběhla širší 
diskuse (předseda ČKR, předsedkyně ekonomické komise Rady VŠ, další členové Předsednictva Rady VŠ), 
ze které vyplynulo:  Střednědobý výhled rozpočtů VŠ obsahuje na další rok meziroční nárůst 800 mil. Kč. 
Podle předsedy ČKR ministryně financí při setkání s ním potvrdila, že i v nadcházejícím období šetření 
peněz se s tímto nárůstem na MFin počítá. ČKR a Rada VŠ ale požádaly svými usneseními o nárůst 1,5 mld. 
Kč. Dle předsedkyně EK Rady VŠ JUDr. Valové tím reprezentace daly mandát MŠMT, aby vyjednávalo o 
navýšení uvedené částky 800 mil. Kč. Náměstek Doleček na sněmu Rady VŠ přislíbil, že MŠMT bude 
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usilovat o vyšší navýšení než 800 mil. Kč. Podle některých diskutujících bude MŠMT usilovat až o navýšení 
1,5 mld. pro VŠ při jednání o rozpočtu ČR. I po dotazech Ing. Mazoucha je ale zatím nejasné, z čeho a v 
jaké výši bude financována podpora lékařských fakult a pedagogických fakult, která se má  opakovat. 
Diskuse byla uzavřena konstatováním, že náměstek MŠMT bude příště požádán o upřesnění. 

Předseda výboru VOS Mgr. Baierl se vyjádřil k předpokládanému navýšení rozpočtu VŠ 
ve střednědobém výhledu a apeloval, aby se toto navýšení významně promítlo i do osobních nákladů na 
vysokých školách. Dále sdělil, že začíná nové programové období OP VVV. Informoval o tom, že se stal 
členem tripartity pro evropské fondy. V rámci diskuse odpověděl na dotazy z pléna. 

Ředitel Centra pro studium vysokého školství Ing. Ryška poděkoval za pozvání a ve svém vystoupení 
se věnoval šetření Absolvent, jehož výsledky budou zaslány školám a informoval, že začne další fáze 
projektu Eurostudent. Sdělil, že dle domluvy s MŠMT bude zorganizovaná mezinárodní konference 
v oblasti Absolvent. Dále sdělil, že připravují studii pro odbor financování regionálního školství MŠMT 
k demografické projekci. V rámci diskuse odpověděl na dotazy z pléna. 

Předsedkyně Asociace knihoven VŠ (dále AK VŠ) PhDr. Landová korespondenční cestou informovala 
o tom, že dne 28. února se na VŠE konala 17. výroční konference AKVŠ. Zápis a usnesení,  stejně jako i další 
dokumenty jsou k dispozici na webu AKVŠ . Výroční konference byla volební, tedy byl zvolen nový výkonný 
výbor na funkční období 2019-2021 ve složení: Markéta Bočková (MU), Lenka Hrdličková (ČVUT), Jiří Jirát 
(VŠCHT), Jan Kříž (MU), Hana Landová (ČZU), Klára Rösslerová (UK), Pavla Rygelová (VŠB-TUO), Helena 
Sedláčková (UPOL) a Václav Šubrta (VŠE). Na mimořádném jednání nového VV bylo poté zvoleno 
předsednictvo VV - ve složení: Hana Landová (ČZU) - předsedkyně, Jan Kříž (MU) - místopředseda, Václav 
Šubrta (VŠE) - jednatel.  

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

 

5. Ekonomické informace 

JUDr. Valová přednesla nejdůležitější údaje z analýzy výročních zpráv VVŠ za léta 2013-2017 tak, jak 
jsou zveřejněny na webu MŠMT. Zdůraznila především doložitelnou podfinancovanost VVŠ v roce 2017, 
která sice byla v letech 2018 a 2019 výrazněji snížena, stále však neodpovídá oprávněným požadavkům 
VVŠ. Poté v rámci diskuse odpověděla na dotazy z pléna.  

Předsednictvo Rady VŠ počtem 27 kladných hlasů jednomyslně přijalo po přijetí pozměňovacího 
návrhu usnesení: 

Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí informace z výročních zpráv o hospodaření VVŠ 2013-2017.  
 

6. Legislativní informace 

Ing. Macháčková sdělila, že legislativní komise Rady VŠ se bude zabývat dopracováním změn Statutu 
Rady VŠ. 

Prof. Pospíšil informoval formou prezentace o připomínkách VŠ k novele zákona o NKÚ a požádal 
všechny členy Rady VŠ, aby v okruhu své působnosti vysvětlovali postoje a názory akademické obce všem, 
kteří novelu zákona o NKÚ mohou ovlivnit. V této záležitosti bude Rada VŠ úzce spolupracovat s ČKR. 

Prof. Skládanka informoval o iniciativě Asociace děkanů přírodovědeckých fakult k novele zákona 
č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, kterou blíže přestavil doc. Kašparovský. Prof. Skládanka 
poté navrhl usnesení, které bylo po diskusních příspěvcích přijato. 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 27 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení: 

Předsednictvo Rady VŠ podporuje usnesení Asociace děkanů přírodovědných fakult týkající se novely 
zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.  

Předsednictvo Rady VŠ vyzývá Ministerstvo zemědělství ČR, aby naslouchalo hlasu akademické obce 
napříč univerzitami v České republice zabývajícími se výzkumem dotčeným připravovanou novelou 
zákona č. 246/1992 Sb. a při přípravě novely zohlednilo připomínky akademické obce, které v souladu s 

http://akvs.cz/o-asociaci/dokumenty/vyrocni-konference/
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2019/03/EIPRV%C5%A0210319_Anal%C3%BDza-v%C3%BDr%C4%8Dn%C3%ADch-zpr%C3%A1v-VV%C5%A0-2013-2017.xlsx
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2019/03/P%C5%99ipom%C3%ADnky-k-novele-z%C3%A1kona-NK%C3%9A.pptx
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etickým aspektem zákona a směrnicemi EU navrhují úpravy administrativy výzkumné činnosti, jejíž 
výstupy jsou v konečném důsledku přínosné pro welfare chovaných zvířat a zdraví lidské populace. 

Prof. Pospíšil následně poblahopřál prof. Čechákovi k jeho 80. narozeninám, které slavil přímo v den 
zasedání Předsednictva Rady VŠ. 

8. Výsledek hospodaření Rady VŠ a SK RVŠ, návrh rozpočtu na rok 2019 

Ředitelka Agentury Rady VŠ Marie Štěrbová formou přehledu představila výsledky hospodaření ARVŠ 
v roce 2018 a plán na rok 2019. Konstatovala, že z uvedených výsledků hospodaření vyplývá, že ARVŠ 
oproti plánu na rok 2018 hospodařila úsporněji. Úspory z roku 2018 budou využity pro posílení rozpočtu 
roku 2019. 

Vzhledem k nepřítomnosti zástupce SK RVŠ, který by předložil přehled čerpání finančních prostředků 
za SK RVŠ v roce 2018 a výhled čerpání v roce 2019, byl tento bod přerušen do dubnového zasedání 
Předsednictva Rady VŠ. 

Oba přehledy jsou zveřejněny v členské sekci webu Rady VŠ.  

 

9. Informace o VaV 

Předseda prof. Pospíšil informoval o vývoji OP VVV, ve smyslu přípravy nových výzev 
a tzv. prescreaningu strategických projektů pro nové programovací období, a o vývoji situace v přípravě 
nové Metodiky hodnocení VaV 17+. Následně proběhla rozsáhlá diskuse nad tématem. 

V diskusi k problematice hodnocení VŠ kriticky vystoupili prof. Černý, doc. Radová a doc. Kašparovský 
(Metodika 17+) a RNDr. Popela (k problematice  škálování VŠ citoval Usnesení AS VUT č. 4: "Akademický 
senát VUT žádá Radu vysokých škol, aby připomínkovala zveřejněné materiály k tzv. „Škálování vysokých 
škol“ a požádala o uvedení zdrojů primárních dat a verifikovatelných postupů jejich zpracování. Dále 
AS VUT žádá RVŠ o zajištění srovnatelného zveřejnění vyjádření ČKR a RVŠ.").  Předseda Rady VŠ 
prof. Pospíšil doporučil sbírat konkrétní návrhy ke změnám. 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 23 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení: 

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

Předsednictvo Rady VŠ na základě dnešní diskuse k problematice kvality hodnocení různých oblastí 
činnosti VŠ ukládá komisím pro vědeckou činnost, pro kvalitu VŠ a její hodnocení, pro strategii a rozvoj 
ve vysokém školství shromáždit a diskutovat připomínky a náměty ke zlepšení metodik hodnocení 
a jejich využití pro přidělování finančních prostředků a předložit souhrnné informace Předsednictvu Rady 
VŠ. 

 

10. Různé 

Proběhla diskuse k podnětům, které by bylo možné zařadit do případné novely zákona o vysokých 
školách nebo dalších zákonů, které s činností vysokých škol přímo souvisejí. Uvedené podněty jsou 
uvedeny v bodu Vystoupení hostů. 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 22 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení: 

Předsednictvo Rady VŠ pověřuje v termínu do 11. 4. 2019 komise: legislativní, pro strategii a rozvoj 
ve vysokém školství a pro vnější a zahraniční styky shromažďováním a zpracováním připomínek 
a podnětů případné úpravy legislativy spojené s činností vysokých škol. 

Ing. Mazouch ocenil dnešní krátkou délku a efektivnost jednání Předsednictva Rady VŠ, doporučil 
zvážit poskytnutí úvodních informací a zdravic písemně a soustředit se na projednání podstatných bodů 
v době usnášeníschopnosti orgánů. 

Předseda prof. Pospíšil rekapituloval usnesení přijatá ve funkčním období 2018-2020. Konstatoval, 
že valná většina usnesení byla splněna. Pouze usnesení z 2. zasedání PRVŠ k ekonomickým informacím není 
dosud splněno, ekonomická komise se k usnesení vyjádří na příštím zasedání Předsednictva Rady VŠ.   

http://www.radavs.cz/soukroma-sekce/materialy-na-predsednictvosmem/
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Prof. Pospíšil poděkoval za aktivní účast a popřál mnoho sil do další práce. 

 

 

Příští řádné zasedání Předsednictva Rady vysokých škol proběhne dne 18. dubna 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/

