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Záznam 7. zasedání  
Sněmu Rady vysokých škol  

dne 20. února 2020  
 
 
 

Zasedání se zúčastnilo 120 členů Rady VŠ (z 258 řádných členů) a 10 hostů.  

 

 

1. Zahájení 

Místopředseda Rady VŠ Mgr. Šulc zahájil zasedání Sněmu a předal slovo předsedovi prof. Pospíšilovi, který 
přivítal všechny přítomné, představil hlavní body programu jednání a předal řízení zasedání zpět Mgr. 
Šulcovi, který přivítal přítomné členy Rady VŠ, náměstka ministra školství mládeže a tělovýchovy pro řízení 
sekce vysokého školství, vědy a výzkumu PhDr. Dolečka, oba zástupce Vysokoškolského odborového svazu 
(dále VOS) - předsedu Mgr. Baierla a 2. místopředsedu RNDr. Dolanského, ředitele Centra pro studium 
vysokého školství Ing. Ryšku, zástupkyni Ministerstva obrany ČR Mgr. Kadlecovou, jakož i další hosty.  

Mgr. Šulc představil návrhovou komisi ve složení prof. Pospíšil, prof. Molková, PhDr. Radok Žádná, PhDr. 
Nigrin, Mgr. Šulc, JUDr. Hodulík, JUDr. Valová, RNDr. Popela, prof. Stuchlík a za SK RVŠ Giancarlo 
Lamberti. 

Sněm Rady VŠ optickou většinou kladných hlasů jednomyslně schválil návrhovou komisi. 

 

Mgr. Šulc navrhl skrutátory pro toto zasedání - zástupce SK RVŠ Vlastimila Brauna a Jana Bavloviče.  

Sněm Rady VŠ optickou většinou kladných hlasů jednomyslně schválil návrhy na skrutátory.  

 

Prof. Pospíšil poté podrobněji představil jednotlivé body programu, na žádost JUDr. Hodulíka zařadit 
Legislativní informace před Ekonomické informace navrhl hlasovat o změně pořadí bodů programu 
zasedání. 

Sněm Rady VŠ optickou většinou kladných hlasů, jednomyslně schválil navrhovanou změnu. 

 

 

2. Zprávy z Předsednictva Rady VŠ 

Prof. Pospíšil sdělil, že v členské sekci webu Rady VŠ je zveřejněný materiál, který přehledně informuje o 
účasti členů užšího Předsednictva Rady VŠ a členů Předsednictva Rady VŠ na jednáních, která se uskutečnila 
v době od lednového zasedání Předsednictva Rady VŠ, a který současně informuje o připomínkách Rady 
VŠ k materiálům, které Rada VŠ obdržela k projednání či připomínkám. Sdělil, že členové Rady VŠ se 
věnovali vypořádání strategických materiálů MŠMT, připomínek k novele zákona o vysokých školách a 
vypořádání připomínek k Metodice 2017+, jež bylo náplní Semináře RVŠ a RVVI k hodnocení VaV dle 
Metodiky 17+, který následoval po skončení zasedání Sněmu Rady VŠ. Prof. Pospíšil poděkoval komisi pro 
strategii a rozvoj VŠ a legislativní komisi, které se plně zapojily do připomínkování zaslaných materiálů. 

Sněm Rady VŠ počtem 120 kladných hlasů, jednomyslně přijal usnesení: 

http://www.radavs.cz/soukroma-sekce/materialy-na-predsednictvosmem/


2 

 

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

 

 

3. Zprávy ze Studentské komory Rady VŠ 

Předseda SK RVŠ Giancarlo Lamberti formou prezentace seznámil Sněm s aktivitami Studentské komory. 
Sdělil, že Studentská komora vnímá změnu zákona o místních poplatcích, která zrušila výjimku poplatku 
z pobytu pro studenty ubytované krátkodobě na kolejích, za škodlivou a negativně dopadající zejména na 
studentskou mezinárodní i vnitrostátní mobilitu. Vyzývá proto  příslušné orgány, aby vzniklý stav napravily. 
Dále sdělil, že SK RVŠ vnímá situaci týkající se uvažovaného zrušení Specifického vysokoškolského výzkumu 
se značným znepokojením. Informoval o novém tajemníkovi Studentské komory, jímž se stal Martin 
Hammerbauer. Poděkoval MŠMT za vstřícnost při projednávání novely zákona o VŠ. Sdělil, že v týdnu 
následujícím po zasedání Sněmu Rady VŠ proběhne schůzka týkající se spolupráce s ISIC a UNV. Sdělil, že 
SK RVŠ byla oslovena od projektu Top Zaměstnavatelé roku s žádostí o vyplnění analýzy spokojenosti se 
zaměstnavateli. Dále sdělil, že dne 3. 4. 2020 se na Univerzitě Hradec Králové uskuteční další ročník 
Konference akademických senátorů. Zmínil hlavní témata, kterými budou elektronické volby, novela 
zákona o VŠ a akreditace role studentských hodnotitelů. Předseda SK RVŠ informoval o plánované účasti 
na pietní akci u pamětní desky Senátu PČR a Pražského akademického klubu 48.  

Sněm Rady VŠ počtem 120 kladných hlasů jednomyslně přijal usnesení: 

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

 

 

4. Vystoupení hostů 

Náměstek ministra školství mládeže a tělovýchovy pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu 
PhDr. Doleček omluvil neúčast pana ministra. Dále informoval o rozpočtu vysokých škol na rok 2020  
a o přípravě Dlouhodobého strategického záměru MŠMT pro oblast vysokých škol na období 2021+. Sdělil, 
že k hodnocení VaV se vyjádří v rámci odpolední diskuse akademické obce se zástupci RVVI k problematice 
vědy a výzkumu v segmentu VŠ a v rámci Metodiky 17+. V diskusi odpověděl na dotazy z pléna.  

Ing. Ryška informoval o plánovaných aktivitách Centra pro studium vysokého školství. Sdělil, že bylo 
dokončeno šetření Absolvent a v souvislosti s jejich uplatněním v praxi plánují další kroky ke sledování. 
Budou zorganizovány diskuse, na kterých uvítají oficiální stanoviska a sdělení odborníků k této 
problematice. Plánují též uspořádat semináře a spojit je s šetřením Eurostudent. V závěru svého 
vystoupení sdělil, že proběhnou další šetření v oblasti doktorského studia. 

Mgr. Baierl pozdravil přítomné a sdělil, že na jednání tripartity v lednu započala vyjednávání o rozpočtu 
pro rok 2021. Zdůraznil, že záleží na hospodaření státu, zda dojde alespoň k plánovanému navýšení o 
1 mld. Kč. Nabídl pomoc s jednáním ohledně DPH na nejvyšší úrovni. Prof. Pospíšil sdělil, že se účastnil 
jednání výroční schůze VOS. Váží si jejich práce a poděkoval za spolupráci. 

Mgr. Šulc poděkoval všem hostům za podnětná vystoupení. 

 

5. Novela zákona o VŠ 

Prof. Pospíšil informoval o zásadních společných připomínkách obou reprezentací VŠ, které byly zaslány 
na MŠMT a o vypořádání těchto připomínek, které Rada VŠ obdržela 12. 2. 2020. Předal slovo předsedovi 
Legislativní komise JUDr. Hodulíkovi, který podrobně informoval o vypořádaných připomínkách  

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2020/02/SKRV%C5%A0zased%C3%A1n%C3%AD-Praha-SN%C4%9AM-RV%C5%A0.pdf
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2020/02/Vypo%C5%99%C3%A1d%C3%A1n%C3%AD-p%C5%99ipom%C3%ADnek-12.2.2020.docx
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a konstatoval, že Rada VŠ potřebuje znění finální znění novely zákona o VŠ, ze kterého by bylo patrné, jak 
byly připomínky zapracovány do textu, který bude postoupen k dalšímu projednávání.  

Sněm Rady VŠ počtem 100 kladných hlasů jednomyslně přijal usnesení: 

Rada VŠ bere na vědomí vypořádání připomínek k novele zákona o vysokých školách, které bylo Radě 
VŠ rozesláno 12. 02. 2020. RVŠ žádá MŠMT o zaslání finálního znění návrhu novely a současně pověřuje 
Legislativní komisi analýzou tohoto dokumentu a vypracováním návrhu stanoviska pro Radu VŠ. 

 

 

6. Dlouhodobý strategický záměr MŠMT 2021+, Strategie 
internacionalizace 2021+ 

PhDr. Radok Žádná v úvodu bodu jednání informovala o přípravě materiálu Strategie 2021+. Konstatovala, 
že MŠMT věnovalo Strategii 2021+ mnoho času. K přípravě tohoto materiálu byli přizváni všichni důležití 
partneři, především vysoké školy, zástupci aplikační sféry, zástupci NAÚ a ministerstev MPO a MPSV. 
Diskutovalo se v mnoha různých skupinách a byly svolány specializované kulaté stoly, kde byly jednotlivé 
priority Strategie podrobně diskutovány. U diskusí byli účastni PhDr. Radok Žádná a prof. Skládanka. Ne 
vždy však byly připomínky zohledněny a zapracovány, a to nejen připomínky ze strany VŠ, ale i ze strany 
dalších zúčastněných. MŠMT si stojí za svou představou strategie pro nadcházející období. PhDr. Radok 
Žádná zdůraznila, že je třeba dokument brát pozitivně. Dále sdělila, že kromě velké Strategie 2021+ vznikla 
paralelně Strategie internacionalizace 2021+, která nebyla s reprezentacemi diskutována. Tento dokument 
obdržela Rada VŠ také k připomínkování. V závěru svého vystoupení konstatovala, že MŠMT se snažilo ve 
Strategii zohlednit budoucí operační programy, výzkumné programy, možnosti financování, IP program – 
strategické řízení škol i nové CRP, tedy řadu věcí, na které by bylo možno v budoucnu navázat financování 
vysokých škol.  

RNDr. Popela nejprve předložil návrh usnesení. Následně informoval o jednání pracovní komise pro 
strategii a rozvoj VŠ, které se uskutečnilo dne 13. 2. 2020 na VUT v Brně. Následně byly představeny 
a diskutovány navrhované zásadní připomínky k Dlouhodobému strategickému záměru MŠMT 2021+ 
a Strategii internacionalizace 2021+. Poté bylo přijato usnesení.  

Sněm Rady VŠ počtem 106 kladných hlasů jednomyslně přijal usnesení: 

Sněm Rady VŠ žádá předsedu RVŠ zaslat připomínky ke strategickým dokumentům a žádá MŠMT 
o jejich vypořádání. 
Sněm Rady VŠ konstatuje, že SZ MŠMT představuje inspirující dokument pro strategický rozvoj VŠ 
a doporučuje při jeho dokončování zapracovat připomínky reprezentace Rady VŠ.  
Sněm Rady VŠ k předloženým strategickým dokumentům MŠMT schvaluje připomínky shromážděné 
z akademických obcí vysokých škol prostřednictvím členů Rady VŠ projednané na komisích a shrnuté 
do předepsaných tabulek v konkrétní podobě a zobecněné v jejich úvodních odstavcích.   
Sněm zejména klade důraz na tyto body: 
Pro ambiciózně formulované strategické cíle není řešeno potřebné financování, proto se jeví jako 
nerealistické. Buď je nutné jasně popsat potřebné financování, nebo cíle přizpůsobit.  
Řada bodů je v rozporu s prioritním cílem 6 snižovat administrativní náročnost, protože přímo nebo 
nepřímo povedou ke zvyšování administrativní zátěže VŠ. Je proto nutné posoudit všechny cíle 
z hlediska související administrativní zátěže. 
Rada VŠ v roce 30. výročí svého založení po roce 1989 odmítá body, které by cestou novelizace 
zákonů mohly vést k oslabování stávající autonomie a akademické samosprávy vysokých škol.  
Rada VŠ doporučuje dále posílit cíle vedoucí ke zprůhlednění a zefektivnění hodnotících činnosti 
souvisejících s NAU, hodnocením VaVI a pravidly financování. 
Doporučujeme revidovat body věnované doktorskému studiu a jeho změnám. Dopady a rizika změn 
nejsou analyzované a není uvedeno, jak se jim bude předcházet nebo jak se budou řešit. 
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Doporučujeme zdůraznit konkurenceschopnost ČR včetně její návaznosti na excelenci VŠ ve všech 
hlavních bodech.  

Aktivity v oblasti internacionalizace prostupují všemi činnostmi a rolemi VŠ. Je proto nezbytné včlenit 
internacionalizaci do všech oblastí činností a prioritních cílů Strategického záměru MŠMT. Požadavek 
na tvorbu dalšího samostatného strategického dokumentu je v rozporu s prioritou SZ snížit 
administrativní zátěž VŠ a nemá oporu v zákoně. 

 

 

 

7. Legislativní informace 

JUDr. Hodulík informoval o vývoji v přípravě novel zákonů, které mají souvislost s VŠ. Jedná se o novelu 
zákona o místních poplatcích, o Nejvyšším kontrolním úřadu, o Zákoníku práce, o Školském zákonu v bodě 
nostrifikace středoškolského vzdělání krajskými úřady. Podrobněji informoval o projednávání uvedených 
zákonů v PSP ČR. 

Sněm Rady VŠ počtem 100 kladných hlasů jednomyslně přijal usnesení: 

Sněm Rady VŠ podporuje usnesení SK RVŠ ve znění:,,SK RVŠ vnímá změnu zákona o místních 
poplatcích, která zrušila osvobození pro studenty ubytované krátkodobě na kolejích, za škodlivou 
a negativně dopadající zejména na studentskou mezinárodní i vnitrostátní mobilitu. Vyzývá proto 
příslušné orgány, aby vzniklý stav napravily“. 

Rada VŠ vyjadřuje nespokojenost se současným zněním zákona o místních poplatcích, který od 
1.  1.  2020 zavedl zpoplatnění krátkodobého ubytování studentů na vysokoškolských kolejích. Místní 
poplatek negativně ovlivní praktické stáže, výměnné pobyty studentů a celkovou mezinárodní 
mobilitu. Rada VŠ podporuje pozměňovací návrh poslanců Feriho, Raise a dalších, který fakticky 
navrací stav před 1. 1. 2020 a studenty ubytované na vysokoškolských kolejích od poplatku 
osvobozuje. 

Rada VŠ vítá úpravu zákona o NKÚ směřující k vynětí vysokých škol z jeho působnosti. Děkuje všem 
zúčastněným za pomoc při úpravě zákona. 

Rada VŠ důrazně odmítá návrhy směřující k stanovení nové povinnosti pro vysoké školy sdělovat 
příslušným finančním úřadům a OSSZ data týkající se trvání studia jednotlivých studentů. Rada VŠ 
zdůrazňuje, že těmito daty již disponuje MŠMT v rámci pravidelně aktualizované matriky studentů, 
a požaduje, aby zmíněná databáze byla využita i pro sdílení dat mezi orgány státní správy. 

RVŠ ukládá pracovní komisi legislativní zabývat se novelou zákoníku práce, která byla jako vládní 
návrh předložena do Poslanecké sněmovny PČR. 

 

 

 

8. Ekonomické informace 

JUDr. Valová formou prezentace informovala o rozpočtu na rok 2020 a o novele zákona o DPH. Představila 
vývoj rozpočtu VŠ od roku 2009 do roku 2020. V rozpočtovém okruhu I v normativní části rozpočtu dochází 
k navýšení o 4,9 %. Dále specifikovala navýšení v základních kvantitativních údajích  
v porovnání od roku 2009 do roku 2020. Předložila vývoj počtu studentů od roku 2011 do roku 2020. 
V rozpočtovém okruhu II. Sociální záležitosti studentů představila jednotlivé ukazatele, počet finančních 
prostředků a procentuální vyjádření. Dále představila rozpočtový okruh III. Rozvoj vysokých škol, kde 
dochází k poklesu o 3,2 %, rozpočtový okruh IV. Mezinárodní spolupráce a ostatní, kde ve 4 ukazatelích 

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2020/02/RVS-Snem-20_2_2020-LKRVS-prezentace-1.pptx
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2020/02/EIS200220.pptx
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dochází k poklesu. Následně se JUDr. Valová věnovala novele zákona o DPH. Podrobně popsala jednání 
k této problematice, která probíhají na Ministerstvu financí ČR za účasti zástupců Generálního finančního 
ředitelství a předsedá jim ředitel Odboru nepřímých daní MF ČR, Ing. Ondřej Fasora. Ač je snaha nalézt 
interpretační shodu ve způsobu uplatňování odpočtu DPH v souvislosti s dopadem novelizovaného zákona 
o DPH, jež s účinností od 1. 4. 2019 zavedl některé nové definice, zejm. definici „úplaty“, „uskutečněné 
plnění“, které významně změnily pohled na výklad, stále nedošlo k jednoznačnému výkladu. JUDr. Valová 
zdůraznila důležitost dohody a shody VVŠ, neboť změny ve způsobu uplatňování odpočtu DPH čekají 
vesměs všechny VVŠ a jde o to, aby řešení bylo praktické a dostatečně jednoduché a jeho finanční dopady 
kompenzované ze strany státního rozpočtu – jedná se cca o 1 mld. Kč do přímého ročního rozpočtu všech 
VVŠ a v případě nutnosti dodanění minulých investičních a neinvestičních nákupů o 8-10 mld. Kč.  

Sněm Rady VŠ počtem 104 kladných hlasů, 6 se zdrželo, přijal usnesení: 

Sněm Rady VŠ bere na vědomí informace o rozpisu rozpočtu VŠ na rok 2020. 

Sněm Rady VŠ plně podporuje jednání zástupců VVŠ s Ministerstvem financí a Generálním finančním 
ředitelstvím o řešení dopadů novelizace zákona o DPH do činnosti VVŠ a ztotožňuje se s dosavadními 
závěry a požadavky zástupců VVŠ na těchto jednáních. Žádá MŠMT o konkretizaci a zejména 
realizaci kroků na ministerstvu financí, které povedou k nezbytné kompenzaci finančních dopadů 
novely zákona o DPH do rozpočtů VVŠ. 

 

 

9. Příprava oslav 30. Výročí Rady VŠ 

Prof. Pospíšil připomenul, že Rada VŠ v tomto roce slaví 30 let svého vzniku a oznámil, že dne 13. 10. 2020 
se ve Velké aule Karolina uskuteční slavnostní zasedání Rady VŠ, na kterém vystoupí pozvaní hosté z řad 
bývalých zástupců Rady VŠ a z řad politiků, které bude zakončeno hudebním vystoupením. Vyzval členy 
Rady VŠ k podávání podnětů k důstojným oslavám výročí. 

 

Mgr. Šulc poděkoval za aktivní účast, pozval přítomné na odpolední diskusi akademické obce se zástupci 
RVVI k problematice hodnocení vědy a výzkumu v segmentu VŠ a v rámci Metodiky 17+ a popřál vše dobré. 

 
 

Příští řádné zasedání Předsednictva Rady vysokých škol proběhne dne 19. března 2020. 

Příští řádné zasedání Sněmu Rady vysokých škol se bude konat dne 21. května 2020 

 

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

 

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

