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Informace o 15. zasedání  
Předsednictva Rady vysokých škol 

dne 12. prosince 2019 a hlavní přijatá usnesení 
 

 

 

1. Zprávy z 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, které se uskutečnily 
v době od listopadového zasedání Sněmu Rady VŠ a jež informuje o jednáních budoucích 
a o připomínkách Rady VŠ k materiálům zaslaným MŠMT a NAÚ. 

Usnesení: 

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

2. Zprávy ze Studentské komory Rady VŠ   

Předseda SK RVŠ Giancarlo Lamberti formou prezentace seznámil Předsednictvo s aktivitami komory. 
Informoval o nově plně zvoleném vedení komory. Zvláštní důraz dal na šetření na téma "Koleje, menzy 
a institucionální zázemí". Studentská komora říká, že je nutné financovat provoz a rekonstrukce 
ubytovacích zařízení vysokých škol, totéž platí i o dalších částech institucionálního zázemí. Dále vyzývá 
k řešení této problematiky ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí.  

Usnesení: 

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

3. Vystoupení hostů 

Místopředsedkyně GAČR prof. Hronová, omluvila předsedkyni RNDr. Valkárovou ze zdravotních 
důvodu, a dále formou prezentace informovala o činnosti GAČR a plánech na nejbližší období. V rámci 
diskuse odpověděla na dotazy z pléna a popřála klidné prožití vánočních svátků. 

Dále vystoupil místopředseda Národního akreditačního úřadu RNDr. Jelínek, který v úvodu svého 
vystoupení omluvil členy Rady NAÚ za neúčast na 6. zasedání Sněmu Rady VŠ. Zmínil, že NAÚ dosud 
nemá předsedu. Informoval o průběhu vyřizování žádostí o institucionální akreditaci, o akreditaci 
studijních programů a oblastí vzdělávání. Zmínil procentuální úspěšnost vyřizování žádostí. V rámci 
diskuse odpověděl na četné dotazy z pléna a popřál pěkné svátky. 

Dále vystoupil RNDr. Krejčí, který informoval o zasedání Akademického sněmu. 
Dále vystoupil ředitel CSVŠ Ing. Ryška, který poděkoval za dosavadní spolupráci s Radou VŠ a za 

spolupráci na konferenci Absolventi vysokých škol v České republice. Popřál klidné svátky. 
 
Prof. Skládanka poděkoval všem hostům za podnětná vystoupení. 

4. Ekonomické informace 

JUDr. Valová formou prezentace informovala o jednání Reprezentativní komise náměstka ministra 
pro přípravu rozpočtu VVŠ ze dne 4. 12. 2019. V úvodu představila návrh struktury rozpočtu na r. 2020. 
Představila jednotlivé okruhy, v kterých dochází k navýšení a rozpočtové okruhy, ve kterých dochází 
k poklesu a ke snížení. Představila porovnání hodnot počtu studentů a průměrného KEN k 31. 10. 2019 
s referenčními hodnotami k 31. 10. 2017.  Dále specifikovala upřesnění úprav pravidel projednaných na 
jednání reprezentativní komise v červnu 2019. Zdůraznila zvláště výpočet alokace z ukazatele „P“ 
na podporu učitelských programů na nepedagogických fakultách s důrazem na nedostatkové aprobace. 
Dále zmínila úpravu indikátoru VaV. Zmínila, že závěr Reprezentativní komise je, že pro segmenty 3 a 4 je 
podíl 70:25:5 (RIV:M2:M1), kde jsou zohledněny humanitní a společenskovědní obory. Informovala 
o úpravě indikátoru „Cizinci (AP + VP)“ v návrhu na výpočet s použitím dat za 2 roky (2017 a 2018) 

http://www.radavs.cz/soukroma-sekce/materialy-na-predsednictvosmem/
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2019/12/SKRVS_Pr%CC%8Cedsednictvo-RVS%CC%8C-12.12..pdf
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2019/12/GACR_RVS_2019.pptx
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2019/12/EIP121219.pptx
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s vahou 35/65. Poté JUDr. Valová informovala o Fondu umělecké činnosti a o úpravách v ukazateli D 
a zdůraznila záměr od roku 2021 převést pod Institucionální plány. Dále se věnovala malým oborům 
a jejich přesunu z ukazatele F do Centralizovaných rozvojových programů. K úpravě ukazatele J – dotace 
na ubytování a stravování sdělila, že podpora je rozšířena i na studenty-cizince, přijaté ke studiu na VVŠ 
v České republice v rámci zahraniční rozvojové spolupráce. Následně představila návrh metodiky pro 
přiřazování KEN, informovala o realizaci opatření na podporu lékařských fakult, v závěru vystoupení 
předložila informace o výsledcích jednání Pracovní skupiny pro rozdělování DKRVO dle výsledků 
Metodiky 2017+ předložila návrh usnesení. 

Prof. Pospíšil informoval o jednání VVVKMT k problematice novely zákona o DPH. Zdůraznil nutnost 
dořešení finančního dopadu na VVŠ z hlediska budoucího uplatňování novely a zabránění nutnosti 
dofinancování uplatněných odpočtu DPH na školách v minulých letech.  

Náměstek MŠMT pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu PhDr. Doleček poděkoval 
kvestorovi doc. Janíčkovi a náměstkovi MFin ČR Ing. Tylovi  za přístup k problematice DPH ve vztahu 
k VŠ. Poděkoval za konstruktivní debatu na jednání Reprezentativní komise. Dále se věnoval podrobněji 
náplni tohoto jednání. PhDr. Doleček velmi kladně hodnotil vyjednávací postup prof. Pospíšila. Popřál 
pěkné vánoce a klidný nový rok. 

Následovala diskuse, po které bylo přijato usnesení. 

Usnesení: 

Předsednictvo Rady VŠ bere zprávu z jednání Reprezentativní komise náměstka ministra pro 

přípravu a rozpis rozpočtu ze dne 4. 12. 2019 na vědomí. 

Předsednictvo Rady VŠ bylo seznámeno s dosavadním průběhem jednání k metodice novely zákona 

o DPH a jednoznačně podporuje shodné  stanovisko zástupců VVŠ a MŠMT zdůrazňující nutnost 

kompenzace finančního dopadu na VVŠ z hlediska budoucího uplatňování novely zákona o DPH 

a zabránění nutnosti dofinancování uplatněných odpočtů DPH na školách v minulých 10, resp. 5 letech. 

5. Legislativní informace 

Předsednictvo Rady VŠ v reakci na nově obdržené návrhy změn zákona o vysokých školách ze strany 
MŠMT uložilo odborným komisím Rady vysokých škol se navrženými změnami zabývat a připravit 
podklady na lednové jednání Předsednictva RVŠ. 

Předseda legislativní komise Rady VŠ JUDr. Hodulík informoval o obdržení materiálu  Společné 
minimum studijních programů v oblasti vzdělávání "Bezpečnostní obory" ze strany MV ČR. Předsednictvo 
uložilo odborným komisí RVŠ se materiálem zabývat a připravit stanovisko pro lednové jednání 
Předsednictva RVŠ.  

JUDr. Hodulík dále informoval o změnách zákona o místních poplatcích k 1. 1. 2020, které 
v souvislosti se zavedením poplatku z pobytu může mít do budoucna negativní dopady na krátkodobé 
výměnné pobyty, stáže a ubytování studentů při povinných praxích. Zákonodárce oproti dosavadnímu 
stavu nově poplatek směřuje i na krátkodobé ubytování studentů (trvající méně než 60 dní) a ruší 
výjimku, kdy zákon nedopadal na zařízení sloužící k přechodnému ubytování studentů a žáků, což 
Předsednictvo Rady VŠ hodnotí negativně.    

Usnesení: 

1) Předsednictvo Rady VŠ ukládá Legislativní komisi a Komisi pro policejní a vojenské vysoké školy 
analyzovat Společné minimum studijních programů v oblasti vzdělávání "Bezpečnostní obory", které 
Rada VŠ obdržela z Ministerstva vnitra, a připravit návrh stanoviska pro lednové jednání Předsednictva 
Rady VŠ. 

2) Předsednictvo Rady VŠ v reakci na nově obdržené návrhy na doplnění ustanovení novely zákona 
o vysokých školách ze strany MŠMT žádá MŠMT o poskytnutí adekvátního času pro projednání návrhů 
v odborných komisích Rady VŠ a o doprojednání změn na MŠMT až po lednovém zasedání 
Předsednictva Rady VŠ. Předsednictvo Rady VŠ ukládá Legislativní komisi a Komisi pro strategie 
a rozvoj analyzovat návrhy změn zákona o vysokých školách a připravit návrh stanoviska pro lednové 
jednání Předsednictva Rady VŠ. 
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3) Předsednictvo Rady VŠ nesouhlasí se změnou zákona o místních poplatcích, který od 1. 1. 2020 
zavádí poplatek z pobytu. Tento poplatek nově dopadá i na ubytovací zařízení sloužící k ubytování žáků 
a studentů. Tato změna může mít negativní dopady na výměnné stáže, studijní pobyty a povinné praxe 
studentů. 

 

6. Hodnocení vědy 

Prof. Pospíšil se ve svém vystoupení věnoval aktuální situaci v hodnocení VaV.  

Usnesení: 

Předsednictvo RVŠ v návaznosti na usnesení Sněmu Rady VŠ:  

“Sněm Rady VŠ je silně znepokojen stávajícím způsobem provádění hodnocení v Modulu 1 a Modulu 2 
a žádá o respektování původního významu hodnocení –komplexní hodnocení excelence včetně hodnocení 
vybraných výsledků (Modul 1) provádět tak, aby jej bylo možné využít pro financování vysokých škol z 
úrovně MŠMT, a poskytnout relevantní odraz výkonnosti na základě skutečných autorských podílů VO k 
hodnoceným výstupům (Modul 2). Sněm Rady VŠ dále žádá RVVI o zveřejnění podrobných primárních 
bibliometrických dat, na základě kterých hodnocení proběhlo, tak, aby bylo možné provést analýzu 
procesu hodnocení v Modulech 1 a 2 a proběhlé hodnocení verifikovat.  SRVŠ též žádá  RVVI  o  včasné 
zveřejnění  výsledků hodnocení i podrobných podkladových dat ve struktuře, která by umožňovala tato 
data využít i při sestavování rozpočtu uvnitř vysokých škol”.  

a v souladu s dnešní diskusí na jednání Předsednictva Rady VŠ ukládá předsedovi Rady VŠ využít 
nabídky zástupců RVVI a pozvat je na únorové jednání Sněmu Rady VŠ k diskusi se zástupci akademické 
obce VŠ v závěru jednání Sněmu Rady VŠ.  
 

7. Různé 

PhDr. Radok Žádná se zúčastnila setkání na MZV k problematice Režimu student. Podle sdělení 
zástupců zainteresovaných ministerstev program funguje bez problémů. Zástupkyně MV ČR upozornila 
na redukci počtu pracovníků od roku 2020 na příslušných odděleních MV ČR, čímž se může prodloužit 
vízová procedura. Dále podala informaci o schůzce Rady programů a chystaném novém programovacím 
období programu ERASMUS+. 

Prof. Pospíšil připomenul blížící se výročí vzniku Rady VŠ. Slavnostní připomenutí vzniku Rada VŠ 
je plánováno na 8. zasedání Sněmu Rady VŠ dne 21. 5. 2020.  

Prof. Pospíšil poděkoval za aktivní účast a popřál klidné prožití blížících se vánoc. 

 

prof. Ing. Jiří Skládanka, PhD., místopředseda Rady VŠ, milan.pospisil@vscht.cz 
 


