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Záznam o zasedání  
Sněmu Rady vysokých škol 

dne 23. května 2019 a hlavní přijatá usnesení 
 
 
 

Zasedání se zúčastnilo 110 členů Rady VŠ (z 258 řádných členů) 13 studentů (z toho 7 hlasujících) 
a 9 hostů.  

 

1. Zahájení 

Prof. Skládanka zahájil zasedání a předal slovo předsedovi Rady VŠ prof. Pospíšilovi, který přivítal 
všechny přítomné, představil hlavní body programu jednání a předal řízení zasedání zpět 
prof. Skládankovi. Ten přivítal přítomné členy Rady VŠ, místopředsedu České konference rektorů 
(dále ČKR) doc. Hančila, náměstka ministra školství mládeže a tělovýchovy pro řízení sekce vysokého 
školství, vědy a výzkumu PhDr. Dolečka, ředitelku odboru vysokého školství Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy (dále MŠMT) Mgr. Gondkovou, zástupce Rady vlády pro výzkum a vývoj (dále RVVI) Mgr. 
Miholovou a RNDr. Majera, zástupce Akademie věd ČR (dále AV ČR) RNDr. Krejčího, předsedu 
Vysokoškolského odborového svazu (dále VOS) Mgr. Baierla zástupkyni Ministerstva obrany ČR Mgr. 
Kadlecovou, ředitele Centra pro studium vysokého školství (dále CSVŠ) Ing. Ryšku, jakož i další hosty.  

Prof. Skládanka dále představil návrhovou komisi ve složení prof. Pospíšil, prof. Molková, 
PhDr. Radok Žádná, prof. Skládanka, JUDr. Hodulík, JUDr. Valová, RNDr. Popela, doc. Radová a za SK RVŠ 
Karel Doleček. 

Sněm Rady VŠ počtem 110 kladných hlasů jednomyslně schválil návrhovou komisi. 

Prof. Skládanka navrhl skrutátory pro toto zasedání, kterými byli zástupci SK RVŠ Ing. Mariana 
Hanková z VŠCHT a Damir Solak z MU.  

Sněm Rady VŠ počtem 110 kladných hlasů jednomyslně schválil návrhy na skrutátory. 

Ing. Michálek požádal, aby po vystoupení náměstka Dolečka byl přerušen bod vystoupení hostů a byly 
zařazeny ekonomické informace, kde budou sděleny velmi důležité informace zvláště k DPH. 

Sněm Rady VŠ počtem 110 kladných hlasů, jednomyslně schválil navrhovanou změnu. 

 

2. Zpráva o činnosti Předsednictva Rady VŠ 

Prof. Pospíšil sdělil, že v členské sekci webu Rady VŠ je zveřejněný materiál, který informuje o účasti 
členů užšího Předsednictva Rady VŠ a členů Předsednictva Rady VŠ na jednáních, která se uskutečnila 
v době od dubnového zasedání Předsednictva Rady VŠ, a který též informuje o jednáních budoucích 
a o připomínkách Rady VŠ k materiálům zaslaným MŠMT, NAÚ a TAČR. 

Sněm Rady VŠ počtem 110 kladných hlasů, jednomyslně přijal usnesení: 

Sněm Rady VŠ bere na vědomí zprávy z Předsednictva Rady VŠ.  

 

3. Zprávy ze Studentské komory Rady VŠ 

Zastupující předseda SK RVŠ Karel Doleček seznámil Sněm s aktivitami Studentské komory v období 
od 4. zasedání Sněmu Rady VŠ. Na konci dubna se konalo výjezdní zasedání SK RVŠ v prostorách Mendelovy 

http://www.radavs.cz/soukroma-sekce/materialy-na-predsednictvosmem/
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univerzity v Lednici. Hlavním bodem byla volba předsedy, do které se přihlásili dva kandidáti. Předseda 
nebyl zvolen a třetí kolo volby proběhne v červnu. Na mezinárodní úrovni pokračuje Studentská komora 
ve spolupráci s Asociací evropských doktorandů a mladých výzkumných pracovníků Eurodoc. Bývalá členka 
SK RVŠ, Eva Hnátková, se stala prezidentkou této organizace. Na úrovni Evropské studentské unie (ESU) 
přikročila Studentská komora k formalizaci spolupráce v rámci V4+ Student Alliance. Zástupci se také 
zúčastnili jednání ESU v Montenegru, Bulharsku a Rumunsku. 

Komora zahájila spolupráci s iniciativou „Youth, speak up!“, se kterou navrhuje konkrétní legislativní 
kroky s cílem řešit aktuální témata a zatraktivnit politiku pro mladé lidi. SK RVŠ podpořila myšlenku akce 
#VyjdiVen a její členové se akce zúčastnili. V závěru svého vystoupení Karel Doleček sdělil, že díky činnosti 
Studentské komory se v poslední výzvě NAÚ na zařazení osob do Seznamu hodnotitelů přihlásilo 
50 studentů. 

Sněm Rady VŠ počtem 110 kladných hlasů jednomyslně přijal usnesení: 

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

 

4. Vystoupení hostů 

Místopředseda ČKR doc. Hančil poděkoval za pozvání. Ve svém vystoupení zmínil usnesení ČKR ze dne 
25. 4. 2019, kde zdůraznil bod týkající se požadovaného navýšení finančních prostředků pro vysoké školy. 
Dále upozornil na to, že ČKR žádá Ministerstvo financí o zohlednění specifik sektoru vysokých škol 
a výzkumu a vývoje při stanovování pravidel financování (spoluúčast, ex-post financování, „bohaté“ 
regiony) nových operačních programů v rámci ESIF 2021+.  V závěru svého vystoupení vyzval všechny 
k účasti k volbám do Evropského parlamentu. Prof. Skládanka sdělil, že užší Předsednictvo Rady VŠ se 
k této výzvě připojuje.  

Dále vystoupil předseda VOS Mgr. Baierl, který sdělil, že na zasedání tripartity se zástupci Ministerstva 
pro místní rozvoj se projednávalo nastavení financování ESIF 2021+ (viz vystoupení doc. Hančila), které 
považují za velmi zásadní.  

Zástupce AV ČR RNDr. Krejčí pozdravil přítomné a vyjádřil přesvědčení, že spolupráce mezi AV ČR 
a Radou VŠ bude i nadále pokračovat. Pozval přítomné na seminář určený pro doktorandy věnovaný 
obecné problematice vědy a výzkumu. 

Ing. Ryška informoval o činnosti Centra pro studium vysokého školství, především o dotazníkových 
šetřeních, která jsou v současné době vyhodnocována, a která proběhnou v nejbližší době. Rovněž pozval 
členy Sněmu Rady VŠ na konference a semináře, které CSVŠ pořádá a jejichž přehled je na jejich webových 
stránkách.  

RVVI zastupovala Mgr. Miholová a RNDr. Majer, kteří pozdravili přítomné a poděkovali za pozvání. 
V rámci svého vystoupení se věnovali implementaci Metodiky 2017+ v modulech 1 a 2, které jsou plně 
v gesci RVVI. Podrobně představili způsob hodnocení v obou modulech. V rámci diskuse odpověděli na 
četné dotazy z pléna, které překročily časové možnosti v rámci jednání Sněmu. Prof. Pospíšil proto navrhl 
svolat na září 2019 seminář k této problematice, což bylo ze strany RVVI akceptováno. Na vystoupení 
zástupců RVVI kriticky reagovali svými vystoupeními prof. Stuchlík a doc. Radová, kteří upozornili 
na nedostatky a netransparentnost v existujících postupech hodnocení a na jejich vnímání v akademické 
obci VŠ. Diskuse návrhu předsedy Rady VŠ pak vedla k usnesení o organizaci semináře o hodnocení VaV. 

Pověřený náměstek ministra školství mládeže a tělovýchovy pro řízení sekce vysokého školství, vědy a 
výzkumu PhDr. Doleček informoval o plánovaném jednání Reprezentativní komise, kde budou 
projednávána tři základní témata: Informace o stavu přípravy rozpočtu VŠ na rok 2020, návrh dílčích úprav 
financování pro rok 2020 a diskuse, která bude zahájena k úpravám metodiky financování od roku 2021. 
Informoval o stavu přípravy Metodiky hodnocení 2017+ v modulech M3 až M5 a vizích využití Metodiky 
pro institucionální financování VŠ v oblasti VaV.  V následné diskusi náměstek Doleček reagoval na situaci 
dopadu novely o DPH na veřejné vysoké školy. Ujistil Sněm, že MŠMT udělá vše pro minimalizaci dopadů 
včetně snahy o legislativní úpravu a prohlásil, že si uvědomuje, že slíbený nárůst rozpočtu VVŠ o 800 mil. 
Kč v roce 2020 by byl ve skutečnosti pouze krytím těchto zvýšených nákladů. Situace bude také diskutována 
se zástupci v Reprezentativní komisi na začátku června. V následné diskusi pak bylo upřesněno navržené 
usnesení k DPH.  
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Na dotaz RNDr. Popely, který požádal o vyjasnění otázky diskutované na posledních dvou jednáních 
Předsednictva Rady VŠ náměstek Doleček potvrdil, že plánované navýšení rozpočtu VVŠ o 800 mil v sobě 
zahrnuje čisté zvýšení příspěvku na vzdělávací činnost všech VVŠ a nebudou z ní kryty náklady 
na Společenské priority. 

Ing. Mazouch inicioval širokou diskusi dotazem na prezentaci MŠMT požadující podle něho doplnění 
plánu realizace strategického záměru VŠ na rok 2020 o rámcovou strategii výzkumných aktivit. 

 

5. Ekonomické informace 

JUDr. Valová informovala o tom, že 1. 4.2019 vešla v platnost novela zákona o DPH, která pro vysoké 
školství přináší dvě zásadní změny s dopady na financování: uplatňování odpočtového koeficientu 
a povinnost dodanit uskutečněná plnění. Podrobněji vysvětlila dopady a sdělila, že chybí metodika pro 
jednotný postup vysokých škol. K této problematice bylo přijato usnesení. Dále formou prezentace 
informovala o vývoji mezd 2018, o financích 2020 a o jednání Reprezentativní komise, které je svoláno na 
5. 6. 2019. Na programu bude Informace o stavu přípravy rozpočtu VŠ na rok 2020, návrh dílčích úprav 
financování pro rok 2020 a bude zahájena diskuse k úpravám metodiky financování od roku 2021. JUDr. 
Valová předložila shrnutí vývoje mezd vysokoškolských pedagogů za rok 2018: 

 I za rok 2018 neustále narůstá u akademických pracovníků % odměn z hrubé mzdy ( výjimkou jsou 
pracovníci vědy a výzkumu, u kterých meziročně k nárůstu odměn na hrubé mzdě nedošlo 

  % odměn z hrubé mzdy jsou následující: prof. 37,4%, doc. 36,7%, OA 33,4% a pracovníci vědy a 
výzkumu 21,7% V+V). 

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

 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 %. Závislost hrubé mzdy u akademických pracovníků na vícezdrojovém financování 
je tak nepoměrně vyšší, než je tomu obecně u mzdové i platové sféry. 

 Celorepublikově medián rostl rychleji než průměr - 8,3 % rostl medián, 7,7 % rostl průměr, 
u jednotlivých pozic na VŠ naopak rostl průměr rychleji než medián, kromě profesorů – více se měnily 
hodnoty v horním spektru mezd.  U celostátních ukazatelů to vykazuje změny spíše u nízkopříjmových. 

 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 %); 

K financím 2020 JUDr. Valová sdělila, že: 

 Střednědobý výhled rozpočtu VŠ = nárůst o 800 mil. Kč oproti roku 2019 

 Březnové zasedání Rady vlády pro vědu a výzkum schválilo střednědobý výhled výdajů státního 
rozpočtu na VaV v letech 2020 až 2022.  

"V meziročním srovnání se pro rok 2020 zvyšuje celkový objem financování o více než 1 mld. Kč oproti 
plánu v roce 2019 (35,9 mld. Kč). Za pět let se přitom jedná o rekordní navýšení rozpočtu o 10 mld. Kč 
z 27 miliard v roce 2015 na 37 miliard pro rok 2020." Konkrétně jde o tyto částky: 

    - na r. 2020 celkem 37 mld. Kč, 

    - na r. 2021 celkem 37,5 mld. Kč, 

    - na r. 2022 celkem 38,2 mld. Kč. 

V rámci diskuse odpověděla na dotazy z pléna. 
 

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2019/05/EIS230519-1.pptx
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Sněm Rady VŠ počtem 104 kladných hlasů jednomyslně přijal usnesení: 

Sněm RVŠ je hluboce znepokojen dopadem novely zákona o DPH, která s účinností od 1. 4. 2019 
neočekávaně tvrdě dopadla jak do běžného financování VVŠ, tak i do řešení možných dopadů dodanění 
zejména investičních aktivit minulých let. Žádá ministra školství o podporu při řešení dopadu této novely 
na VŠ. Ministryni financí žádá o řešení této situace, zejména o: 

-  urychlené  poskytnutí metodického  vyjasnění mechanismu uplatňování odpočtu DPH po novele 
zákona o DPH vydáním jednotící metodiky 

-  zvážení možnosti  časového odkladu implementace  mechanismu uplatňování odpočtu DPH, a to 
až do doby než bude vyjasněna a vydána oficiální metodika ze strany Generálního finančního 
ředitelství  či Ministerstva financí  

- odstranění povinnosti dodanění minulých investic a majetku nově vzniklé v souvislosti se změnou 
zákona o DPH. 

- provedení legislativních změn zohledňující prostředí vysokých škol  

Sněm Rady VŠ počtem 81 kladných hlasů, 3 se zdrželi, přijal usnesení: 

Sněm Rady VŠ jednoznačně podporuje ministra školství při jednáních o výši státního rozpočtu na rok 
2020, kde pro oblast vzdělávání považuje za minimální nárůst 800 mil. Kč, a v oblasti institucionální 
podpory vědy 900 mil. Kč. Upozorňuje však v této souvislosti na nutnost řešení finančního dopadu novely 
zákona o DPH, která bude v roce 2020 dosahovat dle dosavadního kvalifikovaného odhadu cca 1 
mld.  Kč. 

Rada VŠ žádá MŠMT, aby požádalo EU o blokovou výjimku ze zákazu veřejné podpory na vzdělávání 
v rámci operačních programů  pro soukromé vysoké školy. 

 

6. Problematika VaV  

Prof. Pospíšil shrnul formou prezentace o Metodice 2017+ diskusi se zástupci RVVI a s náměstkem 
Dolečkem. Sněm Rady VŠ přivítal ujištění náměstka Dolečka, že zástupci Rady VŠ budou zváni na jednání 
ohledně rozpočtu i na jednání týkající se dopracování Metodiky 2017+ v segmentu vysokých škol, a děkuje 
za informaci, že osud VaVpI center je po období udržitelnosti plně v rukou vysokých škol. K strategii 
rozvoje VaV na roky 2021 - 2025 vystoupili v diskusi s rozdílnými názory mimo jiné náměstek Doleček, 
předseda Rady VŠ prof. Pospíšil, členové Rady VŠ Mgr. Michálek, RNDr. Popela, JUDr. Hodulík a další. 
Diskuse pak vedla k doplnění a schválení usnesení k předložení tezí strategie výzkumu. 

Sněm Rady VŠ počtem 63 kladných hlasů jednomyslně přijal usnesení: 

Sněm Rady VŠ vítá vůli zástupců RVVI zorganizovat nejpozději v září 2019 společný seminář 
k hodnocení dle Modulů 1 a 2 Metodiky 17+ se zástupci vysokých škol. Rada vysokých škol v současné 
době vidí problém v nedostatečné průhlednosti postupů, nedostupnosti dat, kontrolovatelnosti 
a reprodukovatelnosti získaných závěrů, což je v rozporu s běžnými standardy vědecké práce. 

Sněm Rady VŠ počtem 63 kladných hlasů jednomyslně přijal usnesení: 

Sněm Rady VŠ vítá ujištění náměstka Dolečka, že zástupci RVŠ budou zváni na jednání ohledně 
metodiky dělení prostředků na dlouhodobý koncepční rozvoj i na jednání týkající se dopracování M17+ 
v segmentu vysokých škol. Sněm Rady VŠ bere na vědomí informaci, že osud VaVpI center je po skončení 
období udržitelnosti již plně v rukou vysokých škol. 

Sněm Rady VŠ přijal počtem 35 kladných hlasů, 6 hlasů bylo proti a 22 se zdrželo, usnesení: 

Sněm Rady vysokých škol nesouhlasí s obecně formulovaným požadavkem na předložení strategie 
výzkumu pro období 2021-2025 jako součásti realizace strategického záměru na rok 2020. Na základě 
upřesňujícího sdělení  náměstka Dolečka v diskusi doporučuje hovořit o předložení tezí strategie 
výzkumu  v omezeném rozsahu. Důvodem je nedostatečné vyjasnění souvisejících pravidel hodnocení a 

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2019/05/Metodika-2017.pptx
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návazností na dosud neexistující dokumenty a krátká doba pro projednání a schválení tak důležitého 
dokumentu na VŠ a jejich součástech.  

 

7.  Informace o činnosti Fóra předsedů akademických senátů 

Prof. Skládanka informoval formou prezentace o činnosti Fóra předsedů akademických senátů.  

Sněm Rady VŠ počtem 63 kladných hlasů jednomyslně přijal usnesení: 

Sněm Rady VŠ bere na vědomí Informace o činnosti Fóra předsedů akademických senátů.  
 

8. Úpravy Statutu Rady VŠ 

Prof. Pospíšil zrekapituloval průběh projednávání návrhů změn Statutu Rady VŠ. Zdůraznil, že všechny 
navrhované podstatné změny byly na 4. zasedání Sněmu projednané a přijaté za stavu usnášeníschopnosti. 
Není proto nutné znovu otevírat v rámci Sněmu hlasování o návrzích změn. Nic by nemělo bránit legislativní 
komisi připravit paragrafové znění úprav Statutu Rady VŠ k projednání na některém z příštích zasedání 
Sněmu Rady VŠ. 

Sněm Rady VŠ počtem 36 kladných hlasů, 14 se zdrželo, přijal závěr: 

V době hlasování o usnesení „Sněm Rady VŠ ukládá legislativní komisi pokračovat v přípravě 

paragrafového znění úprav Statutu Rady VŠ v rozsahu projednaném na 4. zasedání Sněmu Rady VŠ.“ již 
nebyl Sněm usnášeníschopný, proto usnesení nemohlo být přijato. Na dotaz z pléna bylo přislíbeno užším 
Předsednictvem Rady VŠ, že bod týkající se Statutu bude na příštím zasedání Sněmu zařazen na začátek 
jednání. 

 

9. Legislativní informace 

JUDr. Hodulík informoval o probíhajících jednáních v oblasti legislativy v Poslanecké sněmovně 
Parlamentu ČR, týkajících se novely zákona o NKÚ, o připomínkách Rady VŠ k metodice vnějšího hodnocení 
VŠ a o připomínkách Rady VŠ k metodice vykazování statistických údajů v rámci výročních zpráv pro MŠMT. 
Následně byl přijat závěr. 

Sněm Rady VŠ počtem 50 kladných hlasů jednomyslně přijal závěr: 

Sněm Rady VŠ nesouhlasí se zařazením vysokých škol do institucí, které mají nově podléhat plné 
kontrole NKÚ a to i s ohledem na množství kontrol, které již dnes na vysokých školách probíhají 
a neúměrně zatěžují vysoké školy v administrativě na úkor jejich vzdělávací a tvůrčí činnosti. Sněm Rady 
VŠ podporuje pozměňovací návrh poslanců Raise, Válkové, Mauritzové, Váchy a dalších vyjímající vysoké 
školy z institucí nově plně kontrolovaných NKÚ.  

 Sněm Rady VŠ žádá Radu NAÚ o úpravu materiálu Metodická pomůcka pro vnější hodnocení činnosti 
vysokých škol ve znění připomínek Rady VŠ ze dne 18. 4. 2019 postoupených NAU. 

 Sněm RVŠ žádá MŠMT o stanovení jednoznačné metodiky u statistických tabulek vyžadovaných 
MŠMT ve výročních zprávách vysokých škol, tak aby data poskytnutá jednotlivými vysokými školami byla 
vzájemně srovnatelná. 

 

10. Různé – Strategie 2020 

Prof. Pospíšil upozornil na prezentaci, která je zveřejněná na webu Rady VŠ a týká se Plánu realizace 
DZ 2020, vyhlášení CRP 2020, Přípravy strategického záměru 2021 a rámce kvalifikací VŠ vzdělávání.  

Mgr. Michálek informoval o účasti členů Rady VŠ na Semináři „Financování vysokých škol jako nástroj 
prosperity ČR“, který se konal dne 22. 5. 2019 v PSP ČR. 

JUDr. Hodulík informoval o novelizaci zákoníku práce a úskalích spojených s její implementací na VŠ. 

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2019/05/zprava_forum_predsedu_skladanka_duben.pptx
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2019/05/Pl%C3%A1n-realizace-Dlouhodob%C3%A9ho-z%C3%A1m%C4%9Bru-2020-Vyhl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD-CRP-VV%C5%A0-2020-P%C5%99%C3%ADprava-strategick%C3%A9ho-z%C3%A1m%C4%9Bru-pro-oblast-V%C5%A0-2021-a-R%C3%A1mec-kvalifikac%C3%AD-V%C5%A0-vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD.pptx
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Prof. Pospíšil poděkoval za aktivní účast a popřál hodně úspěchů do další práce a ukončil zasedání. 

 
 

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

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

 

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

 

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

