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Záznam o 13. zasedání  
Předsednictva Rady vysokých škol 

dne 19. září 2019 a hlavní přijatá usnesení 
 

 

Zasedání se zúčastnilo 29 členů Předsednictva Rady VŠ (ze 48 řádných členů), 1 předseda komise a 7 
hostů. 

Průběh jednání 

1. Zahájení 
Prof. Pospíšil přivítal všechny přítomné v novém akademickém roce, který bude oficiálně zahájen na 

Policejní akademii ČR dne 3. 10. 2019. Krátce informoval o Strategii 2021+, která bude projednávána na 
Sněmu Rady VŠ. Upozornil na řadu legislativních problémů, o kterých následně informoval JUDr. Hodulík 
v rámci bodu Legislativní informace. Dále sdělil, že v rámci bodu Problematika VaV bude informovat 
o nástupu Metodiky 17+ v hodnocení. Sdělil, že dobíhají operační programy, OP VVV je v běhu, v přípravě 
je OP JAK. Zatím však situace nevypadá dobře pro Prahu, která by měla být z operačních programů 
vyřazena. Připravuje se strategie, jak toto řešit. Prof. Pospíšil následně přivítal prof. Skleničku, nového 
předsedu ČKR. Věří, že dobrá spolupráce s ČKR i s MŠMT bude pokračovat. Sdělil, že PhDr. Doleček vzkázal 
pozdravovat členy Předsednictva Rady VŠ. Jednání se nemohl z pracovních důvodů zúčastnit. Prof. Pospíšil 
ocenil dobrou spolupráci s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy i náměstkem pro řízení sekce 
vysokého školství, vědy a výzkumu. Popřál zdar jednání a předal slovo prof. Skládankovi.  

 Prof. Skládanka přivítal přítomné členy Předsednictva Rady VŠ, předsedu České konference rektorů 
(dále ČKR) prof. Skleničku, oba zástupce Vysokoškolského odborového svazu (dále VOS) - předsedu 
Mgr. Baierla a RNDr. Dolanského, ředitele Centra pro studium vysokého školství (dále CSVŠ) Ing. Ryšku, 
Mgr. Kadlecovou z Ministerstva obrany, jakož i další hosty.  

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

Předsednictvo Rady VŠ počtem 27 kladných hlasů schválilo skrutátory. 

Prof. Skládanka dále představil návrhovou komisi ve složení prof. Pospíšil, PhDr. Radok Žádná, 
prof. Skládanka, PhDr. Nigrin, G. Lamberti, JUDr. Hodulík, JUDr. Valová a doc. Radová. 

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. Sdělil, že proběhlo zasedání Externí expertní komise 
Strategie 2030+, jíž je členem. Strategie 2030+ je ve verzi cca 75 stran – vyjadřují se k ní příslušní náměstci 
a ředitelé odborů na MŠMT. Diskutovalo se, zda je to strategie MŠMT nebo vládní, shodli se, že je to 
strategie vládní, a proto by měla být úkolována další ministerstva. Ukazuje se, že Strategie vzdělávací 
politiky 2030+ zahrnuje rozsáhlou oblast (měla by zahrnovat školství od MŠ až do terciárního vzdělávání – 
regionální školství je však velmi rozsáhlé, proto bude strategie VŠ zřejmě samostatná. Dokument A bude 
obsahovat regionální školství, dokument B vysoké školství). Předpokládá se, že bude k tomuto svolána 
velká konference. Předběžně se počítalo s tím, že se uskuteční dne 18. 10. 2019, ale byly vzneseny 
připomínky sekce 2, termín tedy bude zřejmě posunutý, ale do konce října by proběhnout měla. Externí 
expertní komise se též zabývala tím, jak nastavit, aby absolventi středních škol byli využitelní pro VŠ. 
Otázka, která se však neřeší, je vztah VOŠ a profesního vzdělávání. Problém spočívá v tom, že VOŠ jsou de 

http://www.radavs.cz/soukroma-sekce/materialy-na-predsednictvosmem/
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facto terciární vzdělávání. Otázkou je, jak rozumně uchopit celoživotní vzdělávání z hlediska celého 
systému. Do budoucna by mělo dojít k debyrokratizaci celého vzdělávání. V tuto chvíli je třeba počkat na 
finální materiál. 

Následně vystoupila PhDr. Radok Žádná, která informovala o setkáních konzultační skupiny Strategie 
2021+, kde jsou zastoupena ministerstva, podnikatelská sféra, NAÚ, VŠ a MŠMT. Proběhly 4 Kulaté stoly a 
další tři ještě proběhnou. Základní priority, o kterých se diskutuje, jsou flexibilní formy vzdělávání, důraz je 
kladen na profesní vzdělávání, celoživotní vzdělávání, doktorandy, řízení VŠ a snížení administrativní 
zátěže. Reprezentace budou seznámeny s výsledným materiálem, který vznikne z ukončených Kulatých 
stolů. MŠMT jej chce finalizovat v listopadu a v prosinci, RVŠ ho poté dostane k připomínkování. Prof. 
Pospíšil podotkl, že by Strategie 2021+ mohl být samostatný bod zasedání Sněmu v listopadu. 
S náměstkem Dolečkem je předběžně dohodnuto poskytnutí materiálu. 

Prof. Skládanka sdělil, že ve dnech 7. – 8. 11. 2019 proběhne na Ostravské univerzitě a Vysoké škole 
báňské – Technické univerzitě Ostrava výjezdní zasedání Fóra předsedů akademických senátů, na které 
předsedy AS pozval. Dále sdělil, že dne 16. 10. 2019 proběhne slavnostní inaugurace prof. MUDr. Martina 
Bareše, Ph.D. rektorem Masarykovy univerzity.   

Předsednictvo Rady VŠ počtem 27 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   
Předseda SK RVŠ Giancarlo Lamberti shrnul aktivity SK RVŠ od 12. zasedání Předsednictva Rady VŠ 

a předložil plán činnosti do konce roku 2019. Následně zmínil organizaci 17. listopadu, kdy chtějí na každé 
VŠ udělat společnou akci se zástupci ESU, zahraničními partnery apod. a uspořádat konferenci ve dnech 
16. - 17. 11. 2019, dále o Týdnu studentstva a Ceně Jana Opletala. Dále sdělil, že Studentská komora Rady 
VŠ bude v říjnu volit nového místopředsedu. Zatím nejsou žádné oficiální nominace. Poté detailněji 
informoval o tom, že byla vyhlášena výzva k předkládání návrhů na udělení Ceny Jana Opletala. Termín k 
předkládání návrhů je stanoven do 16. října. V závěru vystoupení informoval o činnosti ESU a V4+. 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 27 kladných hlasů jednomyslně schválilo usnesení. 

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

 

4. Vystoupení hostů 
Předseda České konference rektorů prof. Sklenička pozdravil přítomné. Sdělil, že chce navázat na 

dosavadní dobrou spolupráci mezi ČKR a RVŠ. Věnoval se tématům, která reprezentace čekají na podzim 
2019. Zmínil slavnostní zahájení akademického roku dne 3. 10. 2019, které se uskuteční na Policejní 
akademii a jehož se zúčastní členové vlády, primátor města Prahy a předseda RVŠ. Informoval o zasedání 
pléna ČKR, které se uskuteční na podzim. Dále se věnoval operačním programům, vyjednávání 
kofinancování. Následovala krátká diskuse. 

Ing. Ryška, ředitel CSVŠ krátce informoval o konferenci "Absolventi vysokých škol v České 
republice - mezinárodní, národní a institucionální perspektiva", která se uskuteční dne 22. 10. 2019. Vyzval 
školy, které se účastnily šetření, aby se zúčastnily kulatého stolu a informovaly o průběhu šetření na jejich 
škole.  

Předseda VOS Mgr. Baierl pozdravil přítomné a následně informoval o jednání tripartity ke státnímu 
rozpočtu 2020. 

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

 

5. Ekonomické informace  

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2019/07/csvs_absolventisouhrnne_info_final.pdf
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2019/07/csvs_absolventisouhrnne_info_final.pdf
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JUDr. Valová předložila prezentaci o jednání rozpočtu 2020 a úpravě pravidel pro přidělování příspěvků 
VVŠ pro rok 2020. Vycházela z podkladů z jednání vlády ČR z 16. 9. a jednání Reprezentativní komise dne 
5. 6. 2019. Předložila strukturu státního rozpočtu VVŠ a oblasti  VaVaI na rok 2020 – 2022, schválené 
zářiovým zasedáním vlády. Dále představila nejdůležitější připravované úpravy Pravidel pro rozdělování 
příspěvků a dotací VVŠ. Následovala diskuse, v jejímž rámci zazněl dotaz týkající se vrácení DPH. JUDr. 
Valová sdělila, že byla ustavena pracovní skupina k této problematice, včetně zástupců ČKR a RVŠ. Jednání 
pracovní skupiny začala a v listopadu bude dán k dispozici metodický pokyn. Do té doby bylo ministerstvem 
financí ČR doporučeno pokračovat ve stávajícím stavu.  

Předsednictvo Rady VŠ počtem 28 kladných hlasů jednomyslně schválilo usnesení. 

Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí informace o návrhu rozpočtu vysokého školství na rok 2020 
a připravované úpravě Pravidel pro přidělování příspěvků a dotací VVŠ. V návaznosti na nárůst 
mzdových prostředků ve veřejné sféře o 1500,- Kč, žádá ministerstvo školství o reakci na tuto situaci při 
rozpisu rozpočtu roku 2020. 

Předsednictvo Rady VŠ apeluje na vládu ČR a především Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR, aby 
při schvalování střednědobého výhledu financování oblasti vysokého školství na léta 2021 a především 
2022 byli nadále zohledněn nezbytný nárůst finančních prostředků pro vysoké školství, neboť jen tak lze 
v návaznosti na demografický vývoj mládeže zajistit potřebnou kvalitu a kapacitu jejich vysokoškolského 
vzdělání. 

K novému způsobu výpočtu prostředků na specifický vysokoškolský výzkum Předsednictvo Rady VŠ 
upozorňuje na naprosto nevhodný způsob započítávání financí z projektů u SVV, kdy veškeré finance 
projektu jsou započítávány pouze hlavnímu řešiteli, ale už ne spoluřešitelům. Přitom veškeré informace 
o spoluřešitelích a jejich podílu na financování jsou bez problémů k dispozici v CEP. Takto nastavený 
způsob financování může vést k nezdravému soutěžení o to, kdo bude hlavní řešitel projektu. Krom toho 
existují typy programů (např. program Trend TAČR), kde hlavním řešitelem musí být vždy podnik, a 
finance z takového projektu se pak vysokým školám vůbec nezapočtou. 

 

6. Legislativní informace  
JUDr. Hodulík informoval formou prezentace o zákonu o VŠ – o vnějším hodnocení VŠ. Proběhla 

rozsáhlá diskuse k jednání Rady NAÚ v červenci 2019.  Dále informoval o jednání o novele zákona 
č. 130/2002 Sb. O podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v PSP ČR. Návrh je před 
druhým čtením v poslanecké sněmovně. Jde o technickou novelu. JUDr. Hodulík sdělil, že je třeba 
doprojednat body k novelizaci zákona o VŠ. V průběhu příštích 14 dnů až 3 týdnů bude svoláno jednání 
legislativní komise. 

Následovala diskuse. 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 28 kladných hlasů jednomyslně schválilo usnesení. 

Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí přednesené legislativní informace. 

V návaznosti na zápis z jednání Rady NAU z července 2019 Předsednictvo Rady VŠ žádá NAÚ 
o poskytnutí návrhů chystaných možných úprav právních předpisů a dokumentů NAU tak, aby mohly 
být s předstihem projednány a připomínkovány Radou VŠ před jejich projednáním Radou NAU. 

 

7. Problematika VaV  
Předseda prof. Pospíšil formou prezentace informoval o Metodice 17+ v hodnocení segmentu 

vysokých škol. Podrobně popsal strukturu modulu 3 – Společenská relevance, strukturu modulu 4 – 
Viabilita, strukturu modulu 5 – Strategie a koncepce, SWOT analýzu, mezinárodní evaluační panel, popsal 
podjatost člena mezinárodního evaluačního panelu a v závěru informoval o předpokládaných termínech 
hodnocení 2020.  

Předsednictvo Rady VŠ počtem 28 kladných hlasů jednomyslně schválilo usnesení. 

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2019/09/EIP190919-1.pptx
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2019/09/Legislativn%C3%AD-informace-PR-19_9_2019.pptx
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2019/09/METODIKA-M17.pptx
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Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí informace o přípravě Metodiky 17+ . 

Předsednictvo Rady VŠ žádá MŠMT, aby v rámci přípravy nového programového období OP Jan Amos 
Komenský počítalo s  rovnocenným zapojením všech vysokých škol, jak z regionů konvergence, tak i 
regionu mimo ně (Praha). 

8. Různé 
JUDr. Hodulík vznesl podnět na vypracování společné Metodiky k vypracovávání výročních zpráv VŠ. 

JUDr. Valová doplnila zvážit tento podnět i ve vztahu k matrice studentů. 

PhDr. Just informoval o problematice získávání víz, která je v tuto chvíli velmi složitá a administrativně 
a časově velmi náročná.  

PhDr. Radok Žádná informovala o nadcházejícím výroční vzniku Rady VŠ a požádala o zasílání podnětů 
k uspořádání akcí k této příležitosti. 

Prof. Skládanka poděkoval za aktivní účast a ukončil zasedání. 

 

 

Příští řádné zasedání Předsednictva Rady vysokých škol proběhne dne 17. října 2019 

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

 

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

 
 

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