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Záznam o 14. zasedání  
Předsednictva Rady vysokých škol 

dne 17. října 2019 a hlavní přijatá usnesení 
 

 

 

Zasedání se zúčastnilo 37 členů Předsednictva Rady VŠ (ze 48 řádných členů), 3 předsedové komisí 
a 9 hostů. 

 

Průběh jednání 

1. Zahájení 
Prof. Skládanka přivítal všechny přítomné a předal slovo Prof. Pospíšilovi, který zahájil zasedání 

a předal slovo zpět prof. Skládankovi.  

 Prof. Skládanka přivítal přítomné členy Předsednictva Rady VŠ, místopředsedkyni České konference 
rektorů (dále ČKR) doc. Němcovou, místopředsedu Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství 
(dále NAÚ) JUDr. Barančíka, zástupce Vysokoškolského odborového svazu (dále VOS) - předsedu 
Mgr. Baierla a RNDr. Dolanského, zástupce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále MŠMT) - 
vedoucího koncepčního oddělení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu PhDr. Fliegla, ředitele Centra 
pro studium vysokého školství (dále CSVŠ) Ing. Ryšku, PhDr. Landovou z Asociace knihoven vysokých škol 
České republiky (dále AKVŠ), Mgr. Kadlecovou z Ministerstva obrany ČR, jakož i další hosty.  

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

Předsednictvo Rady VŠ počtem 30 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, RNDr. Popela.  

Předsednictvo Rady VŠ počtem 30 kladných hlasů jednomyslně schválilo návrhovou komisi. 

 

2. Zprávy z užšího Předsednictva Rady VŠ 
Prof. Pospíšil informoval o materiálu Zprávy z užšího Předsednictva Rady VŠ, který byl v předstihu 

zveřejněn písemnou formou v členské sekci webu Rady VŠ. Podrobněji se věnoval výstupům z jednání 
k přípravě Strategie 2030+. Informoval o pozvání zástupců Rady VŠ a ČKR k jednání o novele zákona o 
vysokých školách, které se uskuteční dne 31. 10. 2019 na MŠMT u náměstka pro řízení sekce vysokého 
školství, vědy a výzkumu PhDr. Dolečka. Za Radu VŠ je nominován prof. Pospíšil a Giancarlo Lamberti. 
Projednávané materiály následně obdrží členové Předsednictva Rady VŠ. Dále prof. Pospíšil sdělil, že se 
zúčastnil zahájení akademického roku na Policejní akademii ČR a informoval o účastnících, kteří vystoupili 
s projevy. Ke Strategii 2030+ sdělil, že dne 18. 10. 2019 proběhne jednání expertní komise, jejímž je členem, 
a následně 7. 11. 2019 se uskuteční konference k této problematice. Představil hlavní cíle Strategie. 
Následně prof. Pospíšil sdělil, že VOŠ připravují strategii v rámci OP VVV pro VOŠ.  

PhDr. Radok Žádná sdělila, že Rada VŠ obdržela žádost o společnou nominaci Rady VŠ a ČKR 
do programu CEEPUS. Následně byl navržen Mgr. Ing. Michálek, zástupce ČZU v Radě VŠ, který nominaci 
přijal, a veřejným hlasováním byla jeho nominace počtem 32 kladných hlasů, jeden se zdržel, schválena.   

http://www.radavs.cz/soukroma-sekce/materialy-na-predsednictvosmem/
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Předsednictvo Rady VŠ počtem 33 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 formou prezentace informoval o uzávěrce nominací na Cenu Jana 

Opletala a o přípravě slavnostního předávání ceny, o přípravách oslav 17. listopadu, Týdne studentstva, o 
účasti na Kulatých stolech, o možné spolupráci s OSN a o novém složení předsednictva SK RVŠ. V závěru 
svého vystoupení informoval o plánovaných akcích, které bude SK RVŠ organizovat a jichž se zúčastní. 

V rámci diskuse po prezentaci předsedy SK RVŠ, kladoucí důraz na uvedení významných akcí k výročí 
17. listopadu a jejich mezinárodní přesah, RNDr.  Popela doporučil původní obecné usnesení doplnit nejen 
o oceňující část, ale i o důraz na využití výročí k nastolení odborných témat, která trápí studenty (např. 
podmínky studia doktorandů, internacionalizace). 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 33 kladných hlasů jednomyslně schválilo usnesení. 

Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí Zprávy ze Studentské komory Rady VŠ a vítá informace 
o přípravě akcí k výročí 17. listopadu a doporučuje při jejich příležitosti věnovat pozornost i důležitým 
odborným tématům (podmínky pro studia doktorandů, problémy internacionalizace aj.). 

 

4. Vystoupení hostů 
Místopředsedkyně České konference rektorů pro záležitosti legislativní a organizační paní 

doc. Němcová, pozdravila přítomné. Informovala o 152. zasedání pléna ČKR. Konstatovala, že ČKR řeší 
problematiku víceméně totožnou s Radou VŠ. Podrobně prezentovala přijaté usnesení tohoto zasedání. 
Sdělila, že dne 4. 10. 2019 byl odeslán dopis prezidentovi Čínské lidové republiky se žádostí o intervenci ve 
prospěch bývalého rektora Xinjiang University, profesora Tiyipa Tashpolata, který byl v roce 2017 zadržen 
státními orgány, obviněn z podpory separatismu a v současné době mu hrozí trest smrti. Dále sdělila 
informace z oblasti VaV, a informace o konkrétních jednáních.  Věnovala se i problematice VOŠ. 

 Předsednictvo Rady VŠ počtem 23 kladných hlasů, 2 se zdrželi, schválilo usnesení. 

Předsednictvo Rady vysokých škol se ztotožňuje a podporuje všechny body usnesení 152. zasedání 
pléna České konference rektorů. 

Následně vystoupil vedoucí koncepčního oddělení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu MŠMT 
PhDr. Fliegl, který informoval o přípravě Strategického záměru 2021+ pro vysoké školství a o připravované 
technické novele zákona o VŠ, ke které bude svolána pracovní schůzka zástupců MŠMT a obou 
reprezentací dne 31. 10. 2019. Proběhla rozsáhlá diskuse.  

Sdělení MŠMT, že se chystá technická novela VŠ zákona řešící i problémy internacionalizace, vzbudilo 
velkou pozornost, protože o ní zatím nikdo nebyl oficiálně informován a diskuse vyústila do usnesení níže. 
Ing. Michálek z ČZU se zeptal, zda novela uplatňuje náměty bývalého rektora MU doc. Beka, které se na 
RVŠ kriticky připomínkovaly v červnu, odpověď PhDr. Fliegla byla, že nikoliv. RNDr. Popela vznesl dotaz, 
zda po 30 letech od roku 1989 nehrozí, že se symbolicky kruh uzavře, a prosadí se omezení akademické 
samosprávy a mnoha politiky tolik oblíbené manažerské řízení VŠ.  
K navrženému usnesení byl podán zjednodušující protinávrh, který nebyl podpořen, a většinou hlasů bylo 
přijato původně navrhované usnesení. 

 Předsednictvo Rady VŠ počtem 26 kladných hlasů, 5 se zdrželo, schválilo usnesení. 

Rada vysokých škol bere na vědomí informaci ministerstva o přípravě novely zákona o vysokých 
školách. Žádá ministerstvo o neprodlené postoupení návrhu a poskytnutí dostatečného prostoru k jeho 
projednání a to jak po stránce personální, tak časové.  

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2019/10/SKRV%C5%A0_Pr%CC%8Cedsednictvo-RVS%CC%8C.pdf
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2019/10/152.-CKR-usneseni-4.10.2019.pdf
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2019/10/CRC-Supporting-Letter-for-Tashpolat-Tiyip-9.10.2019_signed.pdf
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Místopředseda NAÚ JUDr. Barančík poděkoval za pozvání. Informoval o plánovaném zasedání Rady 
NAÚ a následně se obecně vyjádřil k novele zákona o VŠ ze strany NAÚ. Rada VŠ bude s předstihem 
informována o návrhu změn. Poté proběhla 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. CSVŠ 
se obrátí na předsedy pracovních komisí Rady VŠ s otázkami, které by bylo vhodné společně řešit.  

PhDr. Landová z AKVŠ pozdravila přítomné a informovala o aktivitách knihoven VŠ, informovala 
o připravované výroční konferenci, která se uskuteční na VUT v Brně.  

Zástupce AV ČR RNDr. Krejčí pozdravil přítomné a popřál zdar jednání 

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

 

5. Ekonomické informace  
JUDr. Valová sdělila, že od minulého zasedání neobdržela žádné nové informace, protože od září se 

situace nijak neposunula a rozpočet je v tuto chvíli projednáván v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. 
Proběhla rozsáhlá diskuse týkající se Pravidel pro rozdělování příspěvků a dotací a požadavku o navýšení 
rozpočtu VŠ. Prof. Pospíšil krátce informoval o probíhajících jednáních k problematice DPH, vyzval JUDr. 
Valovou, aby kontaktovala zástupce konference kvestorů, kteří se jednání účastní a tlumočila jim podněty 
z Rady VŠ. Proběhla diskuse k problematice DPH. 

 Předsednictvo Rady VŠ počtem 28 kladných hlasů jednomyslně schválilo usnesení. 

Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí Ekonomické informace s očekáváním bližších informací 
k definitivní přípravě rozpočtu VVŠ na rok 2020 jakož i Pravidel pro rozdělení příspěvků a dotací. K tomu 
očekává podrobnou informaci ze strany ministerstva na nejbližším zasedání Sněmu Rady VŠ. 

Předsednictvo Rady VŠ v návaznosti na průběh  schvalování Státního rozpočtu 2020 apeluje na 
Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR, aby zohlednila  skutečnost, že vysoké školy by uvítaly stejný 
postup při navyšování mzdových prostředků jako v regionálním školství či státní sféře. Žádá proto 
o navýšení rozpočtu vysokých škol o 225 mil. Kč, což by přibližně odpovídalo nárůstu ve státní sféře 
o 1500 Kč na osobu. 

 

6. Legislativní informace  
JUDr. Hodulík informoval o projednávání technické novely zákona 130/2002 Sb. Sdělil, že po obdržení 

podkladů k projednávání novely zákona o VŠ, bude následně svoláno jednání komisí. K novele zákona o 
NKÚ sdělil, že nová jednání zatím neprobíhají.  

Předsednictvo Rady VŠ počtem 28 kladných hlasů jednomyslně schválilo usnesení. 

Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí přednesené legislativní informace. 

 

7. Problematika VaV  
Předseda prof. Pospíšil informoval o postupu realizace hodnocení v rámci Metodiky 2017+. Rada VŠ 

v tomto podporuje usnesení ČKR 152. zasedání pléna ČKR. Dále sdělil, že Radě VŠ nejsou doručovány 
informace z RVVI a opětovně požádá o poskytování informací ze strany RVVI. Prof. Pospíšil dále sdělil, že 
v rámci OP VVV se připravuje výzva Zvyšování kvality interních grantových schémat na VŠ (tzv. Igráček). 
Konstatoval, že se podařilo dojednat, aby Praha byla součástí nového Operačního programu Jan Amos 
Komenský, v současné době probíhají jednání o alokacích a kofinancování. Následně proběhla velmi 
kritická diskuse nad Metodikou prokazování osobních nákladů řešitelů v rámci OP VVV vyžadující 
výkaznictví mzdových plateb pomocí výpisů z bankovních účtů. 

 

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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Předsednictvo Rady VŠ počtem 28 kladných hlasů jednomyslně schválilo usnesení. 

Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí informace o VaV. 
. 

8. Různé 
Prof. Pospíšil vyzval všechny členy Rady VŠ, aby se aktivně v rámci svých VŠ podíleli na důstojném 

průběhu oslav výročí 17. listopadu.  

Prof. Pospíšil poděkoval za aktivní účast a ukončil zasedání. 

 

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

Příští řádné zasedání Předsednictva Rady vysokých škol proběhne dne 12. prosince 2019 

 

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

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