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Záznam o 12. zasedání  
Předsednictva Rady vysokých škol 

dne 20. června 2019 a hlavní přijatá usnesení 
 

Zasedání se zúčastnilo 30 členů Předsednictva Rady VŠ (ze 48 řádných členů), 2 předsedové komisí a 6 
hostů. 

 

Průběh jednání 

1. Zahájení 

Prof. Pospíšil přivítal všechny přítomné a krátce nastínil náplň programu zasedání. Sdělil, že jednání 
bude informativního charakteru. Informoval o tom, že dne 19. 6. 2019 přišlo vypořádání připomínek 
k Metodice 17+. Dále sdělil, že bude předložena prezentace k vzdělávání učitelů a ke Strategii 2030+. Poté 
informoval, že nyní startuje Strategie 2021+. Sdělil, že z hostů přijde prof. Zima, který se zasedání zúčastní 
naposledy ve funkci předsedy České konference rektorů, Rada VŠ se posléze bude těšit na spolupráci 
s novým předsedou ČKR. Popřál zdar jednání a předal slovo prof. Skládankovi.  

 Prof. Skládanka přivítal přítomné členy Předsednictva Rady VŠ, předsedu České konference rektorů 
(dále ČKR) prof. Zimu, zástupce Asociace knihoven VŠ (dále AK VŠ) Ing. Šubrtu, zástupce Vysokoškolského 
odborového svazu, (dále VOS) předsedu Mgr. Baierla a RNDr. Dolanského, Mgr. Kadlecovou z MO, jakož 
i další hosty.  

Prof. Skládanka navrhl jako skrutátorku pro toto zasedání Ing. Macháčkovou. 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 27 kladných hlasů, schválilo Ing. Macháčkovou za skrutátorku. 

Prof. Skládanka dále představil návrhovou komisi ve složení prof. Pospíšil, prof. Molková, 
PhDr. Radok Žádná, prof. Skládanka, Mgr. Šulc, PhDr. Nigrin, ing. Macháčková, prof. Stuchlík 
a RNDr. Popela. 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 27 kladných hlasů jednomyslně schválilo návrhovou komisi. 

 

2. Zprávy z užšího Předsednictva Rady VŠ 

Prof. Pospíšil informoval o zprávách z užšího Předsednictva Rady VŠ, které byly v předstihu zveřejněny 
písemnou formou v členské sekci webu Rady VŠ. Krátce shrnul akce, které proběhly: zahájily se práce na 
přípravě nového operačního programu Jan Amos Komenský (dále OP JAK), proběhlo jednání Výboru pro 
vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, na kterém se nepodařilo zvolit nového předsedu za 
odvolaného Václava Klause ml.. Dále sdělil, že na webu Rady VŠ je zveřejněno vypořádání připomínek 
k Metodice 17+, které nyní projedná pracovní komise pro vědeckou činnost. Informoval též o tom, že Rada 
VŠ jako každý rok obdržela žádost o nominaci na Cenu Františka Běhounka. Dále sdělil, že Ing. Macháčková 
v rámci bodů Legislativní informace bude informovat o zákonu 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, který je 
otevřen, běží vyjednávání ohledně DPH a jednání je složité.  

Předsednictvo Rady VŠ počtem 28 kladných hlasů jednomyslně schválilo usnesení. 

Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí Zprávy z užšího Předsednictva Rady VŠ.  

 

3. Zpráva o činnosti Studentské komory Rady VŠ   

Místopředseda SK RVŠ Christopher Downs informoval o tom, že ve čtvrtek dne 20. 6. 2019 proběhne 
třetí kolo volby předsedy SK RVŠ, kdy po odstoupení Ing. Kruljacové je jen jediný kandidát - Giancarlo 
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Lamberti. Sdělil, že SK RVŠ v současnosti řeší svou běžnou agendu, kterou je spolupráce s Youth speak up, 
dále zejména potvrzení o studiu na Czech point, agenda doktorandů či přípravy oslav Mezinárodního dne 
studentstva 17. listopadu, které budou letos spojené s dalším ročníkem předávání Ceny Jana Opletala.  

Po skončení zasedání SK RVŠ obdržela Rada VŠ informaci, že předsedou Studentské komory Rady 
vysokých škol byl zvolen Giancarlo Lamberti. 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 28 kladných hlasů jednomyslně schválilo usnesení. 

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

 

4. Vystoupení hostů 

Předseda České konference rektorů (dále ČKR) prof. Zima pozdravil přítomné. Informoval o jednání 
garančního výboru pro Nejvyšší kontrolní úřad, který navrhuje vyřazení veřejných vysokých škol z kontroly 
NKÚ. Dále informoval o svém jednání s ministryní financí Schillerovou. Jednali o změně výše procenta 
kofinancování v rámci nového operačního programu. Dále jednal s ředitelkou Generálního finančního 
ředitelství Ing. Richterovou. Sdělil, že dne 20. 6. 2019 odešle dopis náměstkovi Koubovi týkající se 
nejasnosti zákona o DPH. Dále sdělil, že s ministryní financí jednal o rozpočtu vysokých škol. Ministryně jej 
ujistila, že navýšení rozpočtu o cca 900 milionů zůstane. V závěru svého vystoupení sdělil, že bylo zvoleno 
nové předsednictvo ČKR. Novým předsedou byl zvolen prof. Sklenička, rektor ČZU. Prof. Zima poděkoval 
za spolupráci a popřál hodně zdaru a pěkné prázdniny. 

 
Prof. Pospíšil poděkoval za otevřenou spolupráci a navrhl usnesení, které bylo posléze přijato.  
 
Místopředseda Výboru Vysokoškolského odborového svazu RNDr. Dolanský pozdravil přítomné a 

popřál pěkný den. 
  
Prof. Skládanka poděkoval všem hostům za konstruktivní a otevřenou spolupráci s Radou vysokých 

škol. 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 19 kladných hlasů, 6 se zdrželo, schválilo usnesení. 

Rada VŠ děkuje předsedovi České konference rektorů prof. Zimovi a členům končícího Předsednictva 
ČKR za podnětná diskusní vystoupení a dlouhodobou otevřenou, věcnou a aktivní spolupráci s Radou VŠ 
při prosazování záležitostí týkajících se vysokých škol a jejich postavení ve společnosti. 

 

5. Ekonomické informace  

Prof. Molková předložila prezentaci o jednání Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných 
vysokých škol, které se uskutečnilo dne 5. 6. 2019 a na jehož programu byly Informace o stavu přípravy 
rozpočtu VŠ na rok 2020, návrh dílčích úprav financování pro rok 2020, Informace o přípravě materiálů 
pro jednání vlády ČR a zahájení diskuse k úpravám metodiky financování od roku 2021. Podrobně 
informovala o jednotlivých úpravách. Následovala diskuse. 

K problematice dopadů DPH s dotazy a doporučeními vystoupili Ing. Řezáček  a Ing. Michálek  
a v návaznosti na jejich vystoupení návrhová komise připravila usnesení. 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 29 kladných hlasů jednomyslně schválilo usnesení. 

Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí informace z jednání Reprezentativní komise pro rozpis 
rozpočtu veřejných vysokých škol na rok 2020. 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 25 kladných hlasů jednomyslně schválilo usnesení. 

Předsednictvo Rady VŠ v návaznosti na usnesení Sněmu RVŠ a ČKR a na dnešní diskusi k problematice 
dopadů legislativních změn v oblasti DPH na vysoké školství v ČR doporučuje vysokým školám v 
maximální míře sdílet informace a spolupracovat na řešení diskutovaných problémů tak, aby možné 
negativní důsledky pro české vysoké školství i jednotlivé vysoké školy byly co nejvíce minimalizovány. 

 

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2019/06/Prezentace_RK_5_6_2019_upraveno_pro-PRVS.pdf
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6. Návrh novely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 

Předsedkyně pracovní komise Rady VŠ pro přípravu učitelů doc. Novotná informovala formou 
prezentace o návrhu novely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Ve svém vystoupení 
upozornila na rizika novely, které podrobně specifikovala. V závěru svého vystoupení předložila 
doporučení, která by minimalizovala možné negativní dopady. Následovala diskuse, v rámci níž zazněl 
požadavek na možnost návrh novely zákona č. 563/2004 Sb. připomínkovat. 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 24 kladných hlasů jednomyslně schválilo usnesení. 

Předsednictvo Rady VŠ vyjadřuje znepokojení nad změnami požadavků na kvalifikaci učitelů 
v návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Zaměstnávání 
absolventů magisterského studia neučitelských oborů jako navrhované řešení aktuálního nedostatku 
učitelů nese velké riziko snížení kvality vzdělávání na všech stupních škol v České republice. Nedostatek 
učitelů je třeba řešit systémovou podporou učitelské profese, podporou učitelských studijních programů 
na fakultách připravujících učitele a rozvojem pedagogického a didaktického výzkumu. 

Předsednictvo Rady VŠ žádá ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu se zákonem 
o  vysokých školách o možnost připomínkovat novelu zákona č. 563/2004 Sb. 

 

7.  Legislativní informace  

Ing. Macháčková informovala o problematických místech Metodické pomůcky NAÚ pro vnější 
hodnocení vysokých škol. Předložila připomínky Rady VŠ, které byly k této pomůcce odeslány a jsou 
zveřejněny v členské sekci webu Rady VŠ, a sdělila, že vypořádání těchto připomínek NAÚ neposlal 
a v zápise ze zasedání Rady NAÚ z 25. 4. 2019 je uvedeno, že tato Metodika už byla schválena. Vypořádání 
připomínek, které připravila dle schválené Metodiky, poté stručně okomentovala. Následovala diskuse. 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 24 kladných hlasů jednomyslně schválilo usnesení. 

Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí přednesené legislativní informace. 

 

8. Problematika VaV  

Předseda prof. Pospíšil informoval o připomínkách Rady VŠ k Metodice 17+ modulům 3-5, které byly 
odeslány na MŠMT, a jež jsou zveřejněny včetně shrnutí připomínek členů ČKR a vypořádání připomínek 
v členské sekci webu Rady VŠ. Dále sdělil, že dne 17. 6. 2019 proběhlo na MŠMT jednání k novému OP Jan 
Amos Komenský (OP JAK). Formou prezentace OP JAK podrobně představil. Následovala diskuse. 

K problematice hodnocení VaV (metodika 17+, ukazatel K dle materiálů reprezentativní komise)  
vystoupili mimo jiné prof. Stuchlík, doc. Radová, doc. Kašparovský a RNDr. Popela, kteří upozornili  
na to, že se sice počítá s významným růstem vah věnovaných kritériím podle M17+, ale datové podklady  
buď nejsou ještě dostupné nebo jsou nejasné postupy jejich zpracování, a hrozí podobně jako  
u RIVu rozpor mezi proklamací a realitou (v období, kdy byl RIV kritizován, jeho váha v hodnoceních  
ve skutečnosti narůstala). Neměla by nastat situace, kdy některé položky hodnocení nebudou zařazeny  
a celkové váze pak bude dominovat položka jediná. Proto by váhy měly být v relaci s kvalitou dat a postupů 
hodnocení. 

V návaznosti na prezentaci předsedy Rady VŠ prof. Pospíšila k OP JAK v diskusi vystoupili s obecněji 
pojatými příspěvky k hodnocení a růstu administrativy RNDr. Popela a prof. Čechák. RNDr. Popela 
doporučil v kritériích hodnocení klást důraz na to, jak hodnocené aktivity VŠ přispívají k  mezinárodní 
konkurenceschopnosti ČR, tj. jak dalece se absolventi  VŠ jsou schopni prosadit tvořivou prací 
mezinárodně, a přitom přispívat např. daněmi k rozvoji ČR. Prof. Čechák se dále zamýšlel nad uplatněním 
absolventů, nutností získávat talenty a podpořit je, na nutnost podpořit atmosféru, kdy podniky budou 
vytvářet perspektivní místa pro vynikající absolventy a nikoliv jen hledat pracovníky na existující místa. 
Připomněl různorodé názory na přípravu vysokoškoláků od stanoviska - "naučte je matematiku, fyziku a 
další náročné předměty, které rozvinou jejich myšlení a adaptibilitu" po názor praktika - "kvalita 
absolventa je určena tím, kolik do něho ještě musím investovat, aby mohl zastávat konkrétní pozici." 

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2019/06/N%C3%A1vrh-novely-z%C3%A1kona-%C4%8D.pptx
http://www.radavs.cz/soukroma-sekce/materialy-na-predsednictvosmem/
http://www.radavs.cz/soukroma-sekce/materialy-na-predsednictvosmem/
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2019/06/P%C5%99%C3%ADprava-nov%C3%A9ho-OP-JAK_oblast-vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD_19062019.pptx
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Prof. Pospíšil dále informoval formou prezentace o Strategii 2030+, problematice financování. Sdělil, 
že dne 19. 6. 2019 prof. Fischer pořádal první kulatý stůl k této problematice na VŠE. Ke Strategii 2030+ 
již proběhlo několik konferencí a kulatých stolů a další jsou plánované po prázdninách. 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 24 kladných hlasů jednomyslně schválilo usnesení. 

Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí informace o Metodice 17+ , o přípravě OP JAK a o přípravě 
Strategie vzdělávání 2030. 

Předsednictvo Rady VŠ pověřuje užší Předsednictvo Rady VŠ, aby v součinnosti s komisemi Rady VŠ, 
zejména pro vědeckou činnost a komisí ekonomickou, připravilo a odeslalo podrobnou reakci na 
vypořádání připomínek Rady VŠ k Metodice 2017+. 

9. Různé 

Po vystoupení Ing. Mazoucha, který upozornil na významný problém neurčitosti pravidel  
hodnocení VŠ v různých oblastech a jejích pozdní upřesňování, které pak omezuje možnosti  
VŠ se včas připravit, proběhla krátká diskuse členů P RVŠ (prof. Pospíšil, RNDr. Olšák aj.).   

 

Prof. Skládanka poděkoval za aktivní účast a popřál klidné léto a odpočinek na dovolených. 

 

Příští řádné zasedání Předsednictva Rady vysokých škol proběhne dne 19. září 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/wp-content/uploads/2019/06/Strategie-vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD-2030_financov%C3%A1n%C3%AD.pptx

