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Záznam o 6. zasedání  
Sněmu Rady vysokých škol 

dne 21. listopadu 2019 a hlavní přijatá usnesení 
 
 
 

Zasedání se zúčastnilo 116 členů Rady VŠ (z 258 řádných členů), 13 studentů (z toho 11 hlasujících) 
a 8 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, který přivítal přítomné členy Rady VŠ, předsedu České konference rektorů (dále ČKR) 
prof. Skleničku, náměstka ministra školství mládeže a tělovýchovy pro řízení sekce vysokého školství, vědy 
a výzkumu PhDr. Dolečka, ředitelku odboru VŠ Mgr. Gondkovou, vedoucí Oddělení koncepce a přípravy 
výzev PO1 + PO2 Ing. Sylvii Samkovou, zástupce Akademie věd ČR (dále AV ČR) RNDr. Krejčího, zástupce 
Vysokoškolského odborového svazu (dále VOS) RNDr. Dolanského, předsedkyni Asociace knihoven 
vysokých škol ČR (dále AK VŠ) PhDr. Landovou, zástupkyni Ministerstva obrany ČR Mgr. Kadlecovou, 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 Giancarlo 
Lamberti. 

Sněm Rady VŠ počtem 116 kladných hlasů jednomyslně schválil návrhovou komisi.  

Prof. Skládanka navrhl skrutátory pro toto zasedání - zástupce SK RVŠ Damir Solak a Alois Konšel.  

Sněm Rady VŠ počtem 116 kladných hlasů jednomyslně schválil návrhy na skrutátory.  

Prof. Skládanka poté navrhl hlasovat o změně pořadí bodů programu zasedání. 

PhDr. Just navrhl předřadit legislativní informace dříve. Prof. Pospíšil sdělil, že budou předřazeny za 
Ekonomické informace. 

Sněm Rady VŠ počtem 116 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, které se uskutečnily 
v době od říjnového zasedání Předsednictva Rady VŠ a jež informuje o jednáních budoucích 
a o připomínkách Rady VŠ k materiálům zaslaným MŠMT, NAÚ a TAČR. Sdělil, že členové Rady VŠ se zapojili 
do oslav připomenutí 17. listopadu. Dále sdělil, že na MŠMT proběhlo jednání k hodnocení VaV.  

Sněm Rady VŠ počtem 116 kladných hlasů, jednomyslně přijal usnesení: 

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

 

 

http://www.radavs.cz/soukroma-sekce/materialy-na-predsednictvosmem/
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3. Zprávy ze Studentské komory Rady VŠ 
Předseda SK RVŠ Giancarlo Lamberti formou prezentace seznámil Sněm s aktivitami Studentské 

komory. Zvláště se věnoval oslavám 17. listopadu, průběhu Týdne studentstva a udílení Ceny Jana Opletala, 
která je udělována každé 2 roky. Výbor Ceny Jana Opletala letos obdržel 13 nominací. Udělil 2 ceny, první 
in memoriam Vojmíru Srdečnému a druhou bývalému předsedovi SK RVŠ Mgr. Zimovi. Dále Giancarlo 
Lamberti informoval o Šetření Eurostudent 7, o jednání k novele zákona o VŠ, o účasti na zasedání Fóra 
předsedů akademických senátů a o Kulatých stolech. Dále informoval o návštěvě delegace studentů V4+ 
v Praze. Organizace tohoto setkání se ujal místopředseda SK RVŠ Christopher Downs. V závěru svého 
vystoupení informoval o otevřeném dopisu premiérovi ČR týkajícím se okolností v Hongkongu. Sdělil, že 
tato iniciativa vznikla dne 20. 11. 2019. Iniciátoři dopisu jsou Jan Hrabovský, Michal Zima a Giancarlo 
Lamberti. Upozornil na webovou stránku www.svobodabezhranic.cz, kterou k této problematice vytvořili. 
Na této stránce je možné připojit svůj podpis pod otevřený dopis premiérovi ČR. Sdělil, že iniciativu již 
podpořili Knihovna Václava Havla a Paměť národa. V závěru svého vystoupení Giancarlo Lamberti 
poděkoval Janě Vaňkové (Kudrnové) a Barboře Kultové za organizaci oslav 17. listopadu.  

Prof. Pospíšil sdělil, že k situaci v Hongkongu  obdržel e-mail od prof. Zlatušky, který poslal podnět, 
aby se k této problematice vyjádřila Rada VŠ i ČKR. 

Sněm Rady VŠ počtem 116 kladných hlasů jednomyslně přijal usnesení: 

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

Sněm Rady VŠ počtem 65 kladných hlasů, 1 záporným a 19 se zdrželo, přijal po pozměňovacích návrzích 
usnesení (usnesení bylo formulováno během projednávání následujících bodů): 

Sněm Rady VŠ podporuje postoj SK RVŠ k problematice událostí v Hongkongu. 

„Předsednictvo SK RVŠ se ztotožňuje se zněním otevřeného dopisu premiérovi ČR ze dne 20. 11. 2019, 
který vyzývá premiéra ČR k odpovědnému zvážení situace a podniknutí kroků vedoucích k odsouzení 
reakce ze strany Čínské lidové republiky a k prosazování stejných hodnot, za které bojovali naši 
předchůdci a o které právě teď usilují studenti Hongkongu. Tento souhlas bude vyjádřen podpisem 
předsedy SK RVŠ pod tímto dokumentem“. 

Sněm Rady VŠ dále doporučuje Studentské komoře Rady VŠ obrátit se ve věci podpory studentů 
v Hongkongu i na nejvyšší zákonodárné orgány ČR. 

 

4. Vystoupení hostů 
Předseda České konference rektorů prof. Sklenička poděkoval za pozvání. Velmi kladně hodnotil 

spolupráci mezi Radou VŠ a Českou konferencí rektorů.  Konstatoval, že společně je možné dosáhnout více 
při projednávání témat, která obě reprezentace řeší ve vztahu k MŠMT. V závěru svého vystoupení 
podpořil aktivitu SK RVŠ v souvislosti s aktuální situací v Hongkongu. 

Náměstek ministra školství mládeže a tělovýchovy pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu 
PhDr. Doleček se věnoval problematice novely zákona o VŠ, přípravě hodnocení v rámci Metodiky 2017+, 
přípravě Strategického záměru 2021+ a Rozpočtu 2020, včetně dělení prostředků na DKRVO mezi 
jednotlivé vysoké školy. V následné diskusi reagoval na dotazy z pléna. 

Dále vystoupila předsedkyně Asociace knihoven vysokých škol ČR PhDr. Landová, která sdělila, že se 
ve dnech 23. - 24. 10. 2019 konala na VUT v Brně konference Bibliotheca academica 2019 a informovala 
o tom, že dne 4. 12. 2019 se uskuteční setkání ředitelů knihoven VŠ. 

Prof. Skládanka poděkoval všem hostům za podnětná vystoupení. 
Dále vystoupila jako host vedoucí Oddělení koncepce a přípravy výzev PO1 + PO2 Ing. Sylvie Samková, 

která informovala formou prezentace o přípravě nového Operačního programu Jan Ámos Komenský (OP 
JAK). Upřesnila cíl OP JAK, filozofii nastavení intervencí programu, dále představila strukturu programu dle 
prioritních os – výzkum a vývoj, vzdělávání a technická pomoc. Následně představila oblasti podpory v 
jednotlivých prioritních osách a podrobně představila harmonogram přípravy programu. Prof. Pospíšil  
doplnil, že ze strany RVŠ nepřišly k přípravě programu OP JAK žádné připomínky. 

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2019/11/Sne%CC%8Cm-RVS%CC%8C.pdf
http://www.svobodabezhranic.cz/
ttp://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2019/11/6S_Prezentace_OPJAK.pptx
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5. Ekonomické informace 
JUDr. Valová formou prezentace informovala o návrhu státního rozpočtu VŠ na rok 2020, 

o navrhované úpravě Pravidel přidělování příspěvků a dotací VVŠ, o upřesnění metodiky výpočtu 
prostředků specifického výzkumu pro rok 2020, o novele zákona o DPH a o Metodice rozlišování 
hospodářské a nehospodářské činnosti. V návrhu státního rozpočtu 2020 je na vysoké školy vyčísleno 
27 411 676 980 Kč. Dále informovala o návrhu střednědobého výhledu, poté předložila výchozí návrh 
struktury rozpočtu VŠ na rok 2020 – část poskytovanou na činnost, dále strukturu návrhu státního rozpočtu 
na VaVaI na rok 2020-2022. Poté podrobně prošla jednotlivé body úpravy pravidel pro přidělování 
příspěvků VVŠ pro rok 2020, a sdělila informace o financování specifického výzkumu v roce 2020. K novele 
zákona o DPH uvedla, že byla ustavena pracovní skupina, jejímž cílem je najít společný přístup VŠ k aplikaci 
DPH. Skupina řeší pouze otázku správného fungování systému DPH, nikoliv možné dopady na financování. 
Zdůraznila, že je třeba řešit i finanční dopad do vysokého školství. Je nutné detailně probrat a zhodnotit 
všechny činnosti VVŠ. Dosud nebyla uzavřena otázka dodanění uplatněných odpočtů za 10 let u investic a 
5 let u technologií. U Metodiky RVVI pro rozlišování hospodářské a nehospodářské činnosti vysvětlila 
důvody, které vedou vysoké školy k odmítnutí stávajícího obsahu materiálu. 

Ing. Mazouch formou prezentace informoval o vývoji počtu narozených v ČR a počtu maturantů 
vztažených k jejich roku narození a o výhledu vývoje velikosti kohorty uchazečů v období plnění 
Strategického záměru 2021+. 

Následovala rozsáhlá diskuse, po které bylo přijato usnesení. 
 
Sněm Rady VŠ počtem 104 kladných hlasů, 6 se zdrželo, přijal usnesení: 

• Sněm Rady VŠ potvrzuje usnesení Předsednictva Rady VŠ k návrhu státního rozpočtu vysokého 
školství na rok 2020 a 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 očekávanému nárůstu 
mezd ve státní sféře o 1500 Kč na osobu.  

• Sněm Rady VŠ bere na vědomí dosavadní vývoj jednání zástupců vysokých škol s MF o dopadu novely 
zákona o DPH na vysoké školy a žádá jak MF, tak MŠMT o komplexní řešení problematiky včetně 
očekávaného finančního dopadu na činnost VVŠ. 

• Sněm Rady VŠ nesouhlasí s dosavadním průběhem přípravy Metodiky identifikování HČ a NHČ, který 
nezohledňuje specifika a rozmanitost činností VVŠ. Upozorňuje na možný velmi negativní dopad 
dosavadního obsahu Metodiky jak do financování, tak i samotné činnosti VVŠ. 

Sněm Rady VŠ počtem 99 kladných hlasů, 1 se zdržel, přijal usnesení: 

• Sněm Rady VŠ v souvislosti s připravovaným strategickým záměrem MŠMT na období 2021+ žádá 
MŠMT o zahrnutí jasného stanoviska MŠMT k dopadům demografického vývoje v dalším období 
(růst počtu zájemců o VŠ studia) včetně souvisejícího adekvátního financování. Rada VŠ dále 
pověřuje Komisi pro strategie a rozvoj koordinací projednání strategického záměru MŠMT komisemi 
RVŠ a členy RVŠ po jeho zaslání reprezentacím VŠ k připomínkování. 

 

6. Legislativní informace 
JUDr. Hodulík informoval o proběhlém jednání pracovních komisí legislativní a pro strategii a rozvoj 

VŠ, které se konalo dne 15. 11. 2019 a projednalo návrh novely zákona o VŠ. Poděkoval všem, kteří se 
účastnili několikahodinového jednání pracovních komisí a všem, kteří vydrželi až do projednávání tohoto 

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2019/11/EIS211119.pptx
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2019/11/Sn%C4%9Bm_prognoza_uchazecu.pptx
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bodu. Prezentoval připomínky, které byly formulovány na zasedání komisí, a jsou zveřejněny v členské 
sekci webu Rady VŠ. Hlasování o připomínkách proběhlo en bloc. 

Sněm Rady VŠ počtem 84 kladných hlasů, 1 se zdržel, přijal usnesení: 

Sněm schvaluje připomínky komisí legislativní a pro strategii a rozvoj VŠ k textu návrhu novely 
zákona o VŠ předložené MŠMT. Připomínky budou odeslány k vypořádání na MŠMT. 

Sněm Rady VŠ počtem 74 kladných hlasů, 11 se zdrželo, přijal usnesení: 

Sněm Rady VŠ ukládá předsedovi Rady VŠ projednat s MŠMT rozšíření počtu zástupců Rady VŠ pro 
jednání k novele o dvě místa tak, aby se mohli kromě předsedy RVŠ a předsedy SK RVŠ účastnit jednání 
i předsedové odborných komisí RVŠ. 

 

7. Hodnocení vědy 

Prof. Pospíšil se ve svém vystoupení věnoval aktuální situaci ohledně hodnocení VaV za období 2016 
a 2017, kriticky zhodnotil výstupy RVVI v rámci modulů M1 a M2 Metodiky 17+. Dále proběhla diskuse, při 
níž byla vyslovena nespokojenost akademické obce k výstupům RVVI při hodnocení výsledků VŠ 
v rámci Metodiky 17+. Následně bylo přijato usnesení. 

Sněm Rady VŠ počtem 75 kladných hlasů jednomyslně přijal usnesení: 

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.  

 

8. 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.  
 

 

Prof. Skládanka poděkoval za aktivní účast a popřál klidné prožití blížícího se adventního času. 

 
 

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

Příští řádné zasedání Sněmu Rady vysokých škol se bude konat dne 20. února 2020 

 

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

http://www.radavs.cz/clenska-sekce/
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2019/11/zprava_forum_predsedu_skladanka_listopad.pptx
http://www.radavs.cz/terminy/
http://www.radavs.cz/terminy/

