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Záznam o zasedání  
Předsednictva Rady vysokých škol 

dne 18. dubna 2019 a hlavní přijatá usnesení 
 
 

Zasedání se zúčastnilo 32 členů Předsednictva Rady VŠ (ze 48 řádných členů) a 7 hostů. 

 

Průběh jednání 

 

1.  Zahájení 

Prof. Pospíšil přivítal všechny přítomné a krátce nastínil náplň programu zasedání. Popřál zdar jednání.  

Prof. Skládanka přivítal přítomné členy Předsednictva Rady VŠ, místopředsedu České konference 
rektorů (dále ČKR) doc. Hančila, předsedu Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství (dále NAÚ) 
prof. Labíka, zástupce Akademie věd ČR (dále AV ČR) RNDr. Krejčího, zástupce Vysokoškolského 
odborového svazu, (dále VOS) Mgr. Baierla, Mgr. Kadlecovou z Ministerstva obrany (dále MO), jakož i další 
hosty.  

Prof. Skládanka navrhl změnu pořadí bodů programu, která byla 28 kladnými hlasy přijata. 

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

Předsednictvo Rady VŠ počtem 28 kladných hlasů schválilo skrutátory. 

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

Předsednictvo Rady VŠ počtem 28 kladných hlasů jednomyslně schválilo návrhovou komisi. 

 

2.  Zprávy z užšího Předsednictva Rady VŠ  

Prof. Skládanka informoval o změně předkládání zpráv z užšího Předsednictva Rady VŠ, které budou 
vždy v předstihu zveřejňovány písemnou formou v členské sekci webu Rady VŠ. 

Prof. Pospíšil dále blíže informoval o jednání o novele zákona o NKÚ a sdělil, že se opakuje situace jako 
v jednání o registru smluv, kdy reálně hrozí, že soukromé subjekty omezí spolupráci s VVŠ, pokud budou 
jejich neveřejné zdroje vystaveny přímé kontrole NKÚ. V konečném důsledku se toto může negativně 
projevit na praktické výchově studentů. Dále sdělil, že dne 23. 4. 2019 proběhnou volby předsedy Výboru 
pro vědu, vzdělání, mládež a tělovýchovu (dále VVVKMT) a upozornil na blížící se termín zasílání 
připomínek k návrhům plánu realizace Dlouhodobého záměru MŠMT pro oblast VVŠ 2020 a k Vyhlášení 
Centralizovaného rozvojového programu pro VVŠ 2020.  

Prof. Skládanka informoval o jednání Fóra předsedů akademických senátů. Kladně hodnotil přibývání 
účastníků jednání, které je vyšší než na minulém jednání a sdělil, že další zasedání Fóra se uskuteční ve 
dnech 7. – 8. 11. 2019. Informoval též o tom, že jednání tlumočil zprávy z Předsednictva Rady VŠ. Na setkání 
Fóra předsedů AS se dále jednalo o kvalitě studia a diskutovalo se o tom, zda udržovat počet studentů nebo 
spíše klást důraz na kvalitu. Zdůraznil potřebu kvality už na středních školách.  

Prof. Pospíšil sdělil, že k rozeslaným návrhům kvalifikačních standardů pro obory radiologický fyzik a 
radiologický technik nepřišly žádné připomínky.  

Předsednictvo Rady VŠ počtem 32 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení: 

http://www.radavs.cz/soukroma-sekce/materialy-na-predsednictvosmem/
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Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí zprávy z užšího předsednictva. 

Dne 25. 4. 2019 byla rozeslána členům Rady VŠ oficiální pozvánka na seminář SAVE THE DATE 
s Andreasem Schleicherem, ředitelem Direktorátu OECD pro vzdělávání a dovednosti, na téma „Učitelská 
profese v dnešním světě“, který pořádá MŠMT a koná se 16. května 2019 v Kaiserštejnském paláci a na 
kterou byli členové Rady VŠ upozorněni v rámci materiálu Zprávy z užšího Předsednictva Rady VŠ. 

3. Zprávy ze Studentské komory Rady VŠ   

Předseda SK RVŠ Michal Zima informoval přítomné o novinkách ve Studentské komoře. Zmínil aktuální 
spolupráci s iniciativou Youth Speak Up!, a s tím související projednávané body, kterými jsou digitalizace, 
duševní zdraví, situace mladých vědců a nakládání s plasty. Komora se připravuje na nadcházející jednání 
Evropské studentské unie (ESU) v Bulharsku, kde se bude znovu volit předsednictvo ESU. Komoru navíc 
čeká výjezdní zasedání, schválení rozpočtu a volba předsedy, protože Michal Zima se rozhodl rezignovat 
na svůj mandát z důvodu jeho působnosti v Národním akreditačním úřadu pro vysoké školství a také 

poznamenal, že je načase, aby komoru převzal někdo mladší. Sdělil, že SK RVŠ řeší možnost získání 
potvrzení o studiu na CzechPointu. Konstatoval, že by bylo třeba propojit data z matriky studentů 
s Ministerstvem vnitra.  

Mgr. Zima poděkoval za kladné přijetí na zasedání Fóra předsedů akademických senátů, jehož se 
zúčastnil. V závěru svého vystoupení sdělil, že ve dnech 27. – 28. 4. 2019 se uskuteční výjezdní zasedání SK 
RVŠ v Lednici. 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 29 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 pozdravil přítomné. Poděkoval předsedovi Rady 
VŠ, který na jednání v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR ve věci novely zákona o NKÚ aktivně 
argumentoval za vyčlenění VVŠ z přímé kontroly NKÚ. Dále apeloval na aktivní účast ve volbách do EU. 
Zdůraznil důležitost těchto voleb, jejichž výsledky by mohly změnit politickou mapu Evropy a negativně 
dopadnout na fungování vysokých škol. Konstatoval, že EU dotovala vysoké školy částkou ve výši více než 
82 mld. Kč.  

Předseda Národního akreditačního úřadu prof. Labík poděkoval za doplnění zástupců studentů 
do Seznamu hodnotitelů. Sdělil, že k 30. 4. 2019 se rozhodl skončit ve vedení NAÚ a poděkoval 
za spolupráci s Radou VŠ. Prof. Pospíšil také poděkoval prof. Labíkovi za dobrou spolupráci. V rámci 
diskuse RNDr. Popela a JUDr. Hodulík ocenili přínos prof. Labíka k rozvoji vysokých škol v ČR. 

Zástupce AV ČR RNDr. Krejčí pozdravil přítomné jménem akademické rady AV ČR. Sdělil, že dne 16. 4. 
2019 proběhl akademický sněm AV ČR, na kterém byl přítomen i předseda Rady VŠ prof. Pospíšil. Jedním 
z témat sněmu byla příprava Metodiky hodnocení výzkumu. Sdělil, že práce na Metodice pokročily a počítá 
se s tím, že bude spuštěna v r. 2020. RNDr. Krejčí navrhl pozvat zástupce RVVI, aby informovali o aktuální 
situaci. Poděkoval za kladný přístup Rady VŠ k Akademii věd a popřál klidné Velikonoce. JUDr. Hodulík 
následně v diskusi navrhl svolat k problematice hodnocení výzkumu  seminář za přítomnosti členů RVVI. 

Předseda výboru VOS Mgr. Baierl sdělil, že proběhlo zasedání tripartity. Byl přislíben stávající objem 
prostředků pro financování VŠ i v r. 2020. Konstatoval však, že není pravděpodobné navýšení prostředků. 
Sdělil, že se připravuje katalog pracovních pozic, který bude zaslán na vysoké školy a požádal o připomínky. 
JUDr. Valová v rámci diskuse sdělila, že při úvahách o nárůstu rozpočtu pro VŠ nelze uvažovat pouze 
o mzdách. Rozpočtování na VŠ je, pokud jde o provozní náklady, napjaté a bude stále náročnější. 

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

Předsednictvo Rady VŠ počtem 28 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení: 

Rada VŠ děkuje odstupujícímu předsedovi Rady NAÚ, prof. Labíkovi, za dlouhodobou otevřenou 
a věcnou spolupráci s Radou VŠ při změně akreditačního systému v ČR a konstatuje, že první předseda 
Rady NAÚ prof. Labík přispěl k rozvoji vysokého školství v ČR. 
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5. Legislativní informace 

JUDr. Hodulík informoval o tom, že novela zákona o Národním kontrolním úřadu se nachází ve druhém 
čtení. Sdělil, že VVVKMT přijal poslanecký návrh poslance Raise, aby byly vysoké školy z této novely 
vyjmuty. Dále informoval o jednáních pracovních komisí Rady VŠ legislativní a pro strategii a rozvoj ve 
vysokém školství, která se uskutečnila dne 4. 4. 2019 a 11. 4. 2019. Na programu jednání komisí byl 
Harmonogram a postup prací na novelizaci Statutu Rady VŠ, podněty k novele zákona o VŠ a Návrh 
Metodické pomůcky NAÚ k vnějšímu hodnocení. K poslednímu materiálu komise připravily připomínky, jež 
byly zaslány na NAÚ a jsou zveřejněny v členské sekci. JUDr. Hodulík představil a vysvětlil jednotlivé 
připomínky, které komise uvedla. Prof. Pospíšil tyto připomínky kladně hodnotil a sdělil, že Metodická 
pomůcka pro vnější hodnocení činnosti VŠ je pro školy klíčovým dokumentem. Prof. Labík za věcné 
připomínky poděkoval. 

K problematice Statutu proběhla velmi otevřená diskuse, v rámci které bylo navrženo usnesení týkající 
se navrhovaného hlasování per rollam členů Sněmu o návrzích změny Statutu, které nebylo přijato. Poté 
bylo konstatováno, že práce na přípravě změn Statutu Rady VŠ budou pokračovat dle závěru přijatého na 
4. zasedání Sněmu Rady VŠ.  

Dále se JUDr. Hodulík věnoval obsahu návrhu Centralizovaného rozvojového programu pro VVŠ pro 
rok 2020. Poté bylo přijato usnesení o doplnění dvou bodů v navrhovaném dokumentu: budování 
kybernetické bezpečnosti na VŠ a bodu týkajícím se rozvoje systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a 
s nimi spojených činností na VŠ. V závěru projednávání bodu bylo revokováno usnesení z 10. zasedání 
Předsednictva Rady VŠ dne 21. 3. 2019 s tím, že termín plnění bude průběžný. 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 29 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení: 

Předsednictvo Rady VŠ podporuje doplnění bodů v článku II: Zaměření a podmínky Centralizovaného 
rozvojového programu o písm. m) rozvoj systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi 
spojených činností na vysokých školách a n) budování systému kybernetické bezpečnosti na vysokých 
školách a nevylučuje zapracování dalších bodů. 

Předsednictvo Rady VŠ schvaluje připomínky k Metodice NAÚ pro vnější hodnocení vysokých škol ve 
znění projednaném Předsednictvem dne 18. 4. 2019, které budou odeslány na NAÚ. 

Předsednictvo Rady VŠ revokovalo usnesení z 10. zasedání Předsednictva Rady VŠ počtem 29 kladných 
hlasů: 

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

 

6. Ekonomické informace 

JUDr. Valová se formou prezentace zabývala analýzou vývoje mezd akademických pracovníků v roce 
2018 s těmito závěry:  

 Všechny pozice akademických pracovníků překračují průměrnou hrubou mzdu mzdové sféry (33 321,- 
Kč) 

 Ne všechny pozice akademických pracovníků však překračují průměrný nárůst hrubé mzdy ve mzdové 
sféře (7,7 %) – prof. 6,8 % (u prof. je i meziročně menší nárůst průměrné hrubé mzdy – 7,0 % v roce 
2017 než 6,8 % v roce 2018) 

 Průměrnou hrubou mzdu vysokoškolsky vzdělaných lidí ve mzdové sféře (54 509,- Kč) překračují prof. + 
doc., naopak jí nedosahují o téměř 9 tis. Kč odborní asistenti a pracovníci V+V 

 Narůstá % odměn v rámci hrubé mzdy akademických pracovníků (s výjimkou pracovníků V+V)- 37,4; 
36,7;  33,4;  21,7 %  

 Toto % dosahuje v průměru 32,3 % což je oproti mzdové sféře téměř dvojnásobek a oproti VŠ 
vzdělaným pracovníkům mzdové sféry o 14,2 % vyšší podíl 

http://www.radavs.cz/soukroma-sekce/materialy-na-predsednictvosmem/
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2019/04/Vyhl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD_Centralizovan%C3%A9ho_rozvojov%C3%A9ho_programu_pro_VV%C5%A0_2020_doplneni.docx
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2019/04/EIP180419-1.pptx
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 Vezmeme-li pak vedle % podílu odměn i % podíl příplatků a náhrad, pak samotná tarifní mzda je u prof., 
doc. i odborných asistentů pod 50 % jejich hrubé mzdy, zatímco jak mzdová tak platová sféra má tento 
podíl tarifů cca 70 % 

 Oproti platové sféře (tedy oblasti, do které směřuje podstatné množství absolventů VŠ a pro 
pracovníky VŠ je alternativní oblastí zaměstnání – vypovídá tedy o naší konkurenceschopnosti na trhu 
práce): 

- průměrná hrubá mzda pracovníků V+V je nižší než průměrná hrubá mzda vysokoškolsky vzdělaných 
pracovníků platové sféry (44 815,- Kč)  

- % nárůstu hrubé mzdy platové sféry překračují pouze doc. a odborní asistenti 

- celkově akademičtí pracovníci za nárůstem hrubé mzdy platové sféry zaostávají (9,9 % x 9,2 %) 

- % odměn vysokoškolsky vzdělaných pracovníků platové sféry 8,8 % představuje cca ¼ % podílu odměn 
na hrubé mzdě akademických pracovníků 

 JUDr. Valová považuje za vysoce pozitivní jev svědčící o schopnosti strategického uvažování na VŠ 
skutečnost, že nejvyšší nárůst průměrné hrubé mzdy dosáhla z akademických pracovníků pozice 
odborných asistentů. 

Dále se JUDr. Valová věnovala financování vědy a novele zákona o DPH č. 80/2019 Sb. Konstatovala, 
že problematika může být velmi zásadním a neblahým zásahem do hospodaření VŠ.  

Legislativní komise se bude zabývat návrhem technické novely zákona o VŠ. 

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

Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí informaci o vývoji mezd akademických pracovníků za rok 
2018 a ukládá užšímu předsednictvu a zástupcům Rady VŠ v Reprezentativní komisi náměstka ministra 
školství uplatnit závěry z analýzy vývoje při rozpočtových jednáních pro rok 2020 a násl. 

Předsednictvo Rady VŠ je hluboce znepokojeno možným dopadem novely zákona o DPH (zákon 
č. 80/2019 Sb.) do hospodaření VVŠ, který je v rozporu s předchozími  jednáními se zástupci VVŠ 
o chystaném zákonu se zástupci Generálního finančního ředitelství. Pověřuje předsedu Rady VŠ vyžádat 
ve spolupráci s MŠMT a ČKR od MF urychlené vydání potřebných metodických materiálů k realizaci 
novely uvedeného zákona, které by minimalizovaly hrozící dopad novely do činnosti VVŠ umocněný 
neadekvátně krátkým termínem účinnosti podstatné části novely, a to již od 1. 4. 2019. 

 

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

Výsledky hospodaření Rady VŠ byly předloženy na 10. zasedání Předsednictva Rady VŠ a vzhledem 
k neúčasti zástupce SK RVŠ při projednávání tohoto bodu byla část „Výsledek hospodaření SK RVŠ v roce 
2018 a návrh rozpočtu na rok 2019“ přesunuta na 11. zasedání Předsednictva Rady VŠ. Předseda SK RVŠ 
Mgr. Zima, předložil přehled čerpání finančních prostředků SK RVŠ v roce 2018 a výhled čerpání v roce 
2019. Následně bylo počtem 24 kladných hlasů, 4 se zdrželi, přijato usnesení. 

Předsednictvo Rady vysokých škol schvaluje „Výsledky hospodaření Agentury Rady VŠ, výsledky 
hospodaření Studentské komory Rady VŠ za rok 2018 a rozpočty Agentury Rady VŠ a Studentské komory 
Rady VŠ na rok 2019“. 

 

9. Informace o operačním programu VVV 

Předseda prof. Pospíšil informoval o stavu přípravy nového Operačního programu MŠMT (2021-2027). 
Podrobně specifikoval náplň jednotlivých prioritních os a specifických cílů, které jsou v současné době 
připravovány skupinou 4 MŠMT. Vyzval k zasílání dalších podnětů pro aktivity, které by VŠ mohly v rámci 
nového operačního programu využívat. 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 23 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení: 

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2019/04/P%C5%99%C3%ADprava-nov%C3%A9ho-Opera%C4%8Dn%C3%AD-programu-M%C5%A0MT-2021-2027.pptx
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Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí informace o přípravě nového OP. 

 

10. Různé 

Prof. Pospíšil informoval o vývoji přípravy Strategie vzdělávání 2030+. Podrobně představil návrh 
struktury a popsal jednotlivé strategické cíle a strategické linie. Požádal o připomínky a názory 
k jednotlivým strategickým cílům a liniím tak, aby reflektovaly očekávanou situaci v oblasti terciárního 
vzdělávání. Poté proběhla diskuse k problematice. 

Dále prof. Pospíšil informoval o analýze alternativních postupů hodnocení výsledků v MODULU 2. Poté 
proběhla diskuse k tématu. Bylo konstatováno, že poskytnuté podklady jsou nedostatečné. 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 20 kladných hlasů, 1 se zdržel, přijalo usnesení: 

Rada VŠ považuje podklady RVVI k Analýze alternativních postupů hodnocení výsledků k MODULU 2, 
poskytnuté k vysvětlení rozdílů mezi minulým a novým hodnocením bibliometrie, za naprosto 
nedostatečné. Materiál neumožňuje posoudit dopady na jednotlivé hodnocené vysoké školy. 

Ing. Mazouch se věnoval problematice udělování víz pro budoucí studenty ze zahraničí mimo EU. 
Požádal členy Předsednictva Rady VŠ o zpětnou vazbu, jaké mají zkušenosti na jednotlivých školách. 
Předsednictvo Rady VŠ doporučuje zabývat se problematikou vízové povinnosti VŠ, ve spolupráci s ČKR a 
MŠMT.  

 

Prof. Pospíšil poděkoval za aktivní účast a popřál krásné jaro a klidné prožití velikonočních svátků. 

 

 

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

Příští řádné zasedání Předsednictva Rady vysokých škol proběhne dne 20. června 2019 

 

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

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2019/04/Hlavn%C3%AD-sm%C4%9Bry-vzd%C4%9Bl%C3%A1vac%C3%AD-politiky-2030.pptx
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2019/04/344-A4-Analyza-alternativnich-postupu-M2.pdf
http://www.radavs.cz/terminy/
http://www.radavs.cz/terminy/

