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Záznam o 19. zasedání  
Předsednictva Rady vysokých škol 

dne 18. června 2020 a hlavní přijatá usnesení 
 
 

Zasedání se zúčastnilo 30 členů Předsednictva Rady VŠ z toho 4 online (ze 48 řádných členů) a 5 hostů. 

Průběh jednání 
 

1. Zahájení 

Prof. Skládanka přivítal všechny přítomné a předal slovo prof. Pospíšilovi, který přivítal přítomné na 
prvním zasedání po koronavirové krizi, představil náplň programu zasedání a zmínil problematiky, kterým 
se Rada VŠ bude věnovat v roce 2020. Jsou jimi Strategie 2020, financování, jednání s VOS či Metodika 
2017+. Dále informoval o tom, že Rada VŠ v roce 2020 oslaví 30 let své existence a zmínil, že je třeba 
připravit důstojné oslavy.  

Prof. Skládanka přivítal přítomné členy Předsednictva Rady VŠ, ředitelku odboru vysokých škol MŠMT Mgr. 
Gondkovou, předsedu Vysokoškolského odborového svazu Mgr. Baierla a Mgr. Šubrta z Asociace 
knihoven VŠ.  

Předsednictvo Rady VŠ rovněž umožnilo distanční účast zájemcům z řad členů Předsednictva Rady VŠ 
prostřednictvím videokonference. Získané zkušenosti ze zasedání tohoto typu budou vyhodnoceny a 
zohledněny pro další jednání, zejména pro případ nutnosti distančních nebo částečně distančních jednání 
Rady VŠ na podzim 2020 při očekávané další vlně karanténních opatření.  

Prof. Skládanka navrhl jako skrutátory pro toto zasedání RNDr. Olšáka a Ing. Macháčkovou. 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 30 kladných hlasů (z toho 4 on-line), schválilo skrutátory. 

 

Prof. Skládanka dále představil návrhovou komisi ve složení prof. Pospíšil, prof. Molková, PhDr. Radok 
Žádná, prof. Skládanka, Mgr. Šulc, Ing. Mazouch, JUDr. Valová, RNDr. Popela, doc. Radová a Giancarlo 
Lamberti. 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 30 kladných hlasů (z toho 4 on-line), jednomyslně schválilo návrhovou 
komisi. 

 

Prof. Pospíšil navrhl změnu pořadí bodů programu, kdy ekonomické informace budou předřazeny před 
bod vystoupení hostů.  

Předsednictvo Rady VŠ počtem 30 kladných hlasů (z toho 4 on-line), schválilo změnu pořadí bodů 
programu. 

 

2. Zprávy z užšího Předsednictva Rady VŠ 

 Prof. Pospíšil pozdravil on-line účastníky zasedání Předsednictva Rady VŠ – RNDr. Popelu, Ing. 
Svobodovou, doc. Smolovou a Bc. Farníka. Sdělil, že v členské sekci webu Rady VŠ je zveřejněný souhrnný 
materiál od posledního setkání vč. období neuskutečněných jednání z důvodu koronavirové situace, jehož 
obsahem jsou informace o jednáních orgánů Rady VŠ před propuknutím pandemie i informace o online 
zasedáních užšího Předsednictva Rady VŠ během této doby. Rada VŠ připomínkovala i během nouzového 
stavu materiály zaslané MŠMT, NAÚ a RVVI. Užší Předsednictvo Rady VŠ potvrdilo pokračování zástupců 

http://www.radavs.cz/soukroma-sekce/materialy-na-predsednictvosmem/
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Rady VŠ ve Výběrové komisi pro Visegrádská stipendia a na MŠMT nominace kandidátů Rady VŠ do Rady 
NAÚ náhradou za členy, kterým končí funkční období. Konstatoval, že důležité bylo vznesení připomínek 
Rady VŠ k zákonu č. 130/2002 Sb. Prof. Pospíšil kladně hodnotil distanční formu výuky a přístup studentů. 
Sdělil, že dne 17. 6. 2020 proběhlo důležité jednání Reprezentativní komise, o kterém bude v bodu 
Ekonomické informace podrobněji informovat JUDr. Valová. Dále informoval, že dne 30. 6. 2020 proběhne 
na Univerzitě Karlově koordinační schůzka, které se zúčastní prof. Pospíšil a prof. Molková, k tématu on-
line vzdělávání na základě zkušeností s Covidem, a jak tyto zkušenosti zakomponovat do standardů výuky. 
Následně sdělil, že dne 15. 6. 2020 se zúčastnil jednání na NAÚ v souvislosti se Strategickým záměrem. 
Sdělil poznatek, že premiér a ministr Havlíček vyvíjejí tlak na profesní studium a je třeba si vyjasnit, co 
termín profesní studium znamená. Prof. Pospíšil požádá náměstka Dolečka o zorganizování semináře 
k této problematice.  

Předsednictvo Rady VŠ počtem 30 kladných hlasů (z toho 4 online) 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 seznámil Předsednictvo s aktivitami komory za 
uplynulé období, kterými jsou: 

 KAS - konference akademických senátorů a senátorek musela být z důvodu koronavirové krize zrušena. 
Nyní SK RVŠ pracuje na náhradním termínu. S největší pravděpodobností se uskuteční tento podzim 
(pravděpodobně listopad). 

 SK RVŠ uskutečnila řadu šetření. Zpracovala data týkající se elektronických voleb, online fungování 
akademických senátů, podobě státnic a zkoušek za dobu koronavirové krize. 

 Aktivní práce na téma duševního zdraví. Ukázalo se, že se zvýšil počet studentských sebevražd. Toto 
téma SK RVŠ otevírá s kolegy z Youth Speak Up na půdě Poslanecké sněmovny.  

 Schůzka s ministrem zdravotnictví kvůli novele zákona 95/2004 Sb. ve věci financování rezidenčních 
míst. Novela zákona předložená Ministerstvem zdravotnictví upravuje současný systém rezidenčních 
lékařů. Je důležité pracovat se zabezpečením postgraduálního vzdělávání lékařů. Sankce, které z novely 
vychází, nikoho nelákají. 

Mezi hlavní cíle navrhované SK RVŠ patří: 

1) stažení stabilizačních smluv z novely 
2) přepracování novely s větším důrazem na pozitivní motivaci pro rezidenta 

 Spolupráce s MŠMT na dnech vzdělávací činnosti, kde je možnost spolupořadatelství jedné akce. Velký 
důraz by byl dán na výsledky vzdělávání během epidemie covidu. Tím se myslí pozitivní i negativní 
příklady, atd. 

 Zprávy ze zahraničí: SK RVŠ pracuje na projektu Erasmus 500 a bude vznikat nová organizace pod 
názvem V4+ Alliance, ve které bude mít SK RVŠ tajemníka za ČR. Zvýší to tak vyjednávací schopnosti v 
ESU a V4+ 

 Podíl SK RVŠ na ekologické skupině v Poslanecké sněmovně. Delegát SK RVŠ se účastní kulatého stolu 
na MŽP. 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 30 kladných hlasů (z toho 4 online) jednomyslně schválilo usnesení. 

Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí zprávu ze Studentské komory Rady VŠ a děkuje za její aktivitu a 
dobrovolnickou pomoc během koronavirové krize.  

 

 

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2020/06/SKRV%C5%A0_Pr%CC%8Cedsednictvo-RVS%CC%8C-17.6.2020-1.pdf


3 

 

4. Ekonomické informace  

JUDr. Valová formou prezentace informovala o jednání Reprezentativní komise, které proběhlo dne  
17. 6. 2020. Obsahem prezentace byl i vývoj mezd 2017 – 2019. JUDr. Valová konstatovala, že nouzový 
stav vyhlášený v důsledku epidemie nového koronaviru a z něho vyplývající opatření ovlivnil zásadním 
způsobem postup přípravy rozpočtu na rok 2021, který nemůže proběhnout ve standardním režimu. 
Představila upravený harmonogram přípravy rozpočtu a návrh dílčích úprav financování pro rok 2021. 
Sdělila, že podpora vzdělávání učitelů s deficitními aprobacemi bude převedena do ukazatele P. Představila 
současný stav přípravy doplněné metodiky stanovení alokace pro Fond umělecké činnosti (FUČ). Sdělila, 
že indikátory budou diskutovány a upřesňovány. Informovala o podobě institucionálního programu pro r. 
2021. Dále se věnovala metodice mezd akademických pracovníků za rok 2019, složení mzdy 2017 - 2019. 
Na závěr shrnula vývoj mezd. Diskutována byla rovněž problematika současných a předpokládaných 
negativních finančních dopadů na sektor VŠ. V rámci diskuse Mgr. Gondková informovala o strategickém 
záměru 2021 a o novele zákona o VŠ. Zazněl dotaz ke stipendiu doktorandů. JUDr. Valová sdělila, že pro r. 
2020 - 2021 jsou stipendia doktorandů normativně rozpočítávána. Ing. Mazouch vznesl dotaz, zda právě 
v tuto chvíli není ten správný okamžik pro přechod na kontraktové financování a zda není doba na to, aby 
MŠMT dělalo metodiku jinak? Mgr. Gondková sdělila, že ze strany náměstka Dolečka je pozitivní přístup. 
Prof. Pospíšil konstatoval, že je třeba nejdříve připravit strategii, ale domnívá se, že je v moci premiéra a 
ministerstva financí, jak uvolní finanční prostředky a je to třeba projednat napříč politickým spektrem. 
Navrhl připravit přes léto teze. Mgr. Baierl se vyjádřil ke strategii rozpočtu a sdělil, že Vysokoškolský 
odborový svaz apeloval na to, aby byl program Antivirus použit na kurzarbeit pro menzy. Konstatoval, že 
ztráty jsou zvláště ve výzkumu a ve výpadku zahraničních studentů. Dále konstatoval, že akademici a 
studenti se zapojili do pomoci během epidemie, a z toho důvodu je třeba požadovat výrazně vyšší rozpočet 
pro VŠ. 

RNDr. Popela, ve věci usnesení navrhujícího shromáždit informace o dopadech období covid 19 na vysoké 
školy v souvislosti s informacemi o jednání reprezentativní komise, upozornil na nutnost podobně 
vyhodnotit dopady možných meziročních změn pravidel rozpočtu, protože při chronickém mnohaletém 
podfinancování VŠ tyto změny mohou zvýšit nestabilitu financování VŠ. 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 28 kladných hlasů (z toho 4 online) jednomyslně schválilo usnesení. 

Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí zprávu o průběhu jednání Reprezentativní komise pro přípravu 
rozpočtu VŠ a informaci o vývoji mezd na VŠ za léta 2017-2019.  
 
Předsednictvo Rady VŠ ukládá předsedovi Rady VŠ projednat s předsedou ČKR zpracování podkladového 
materiálu týkajícího se současných a očekávaných negativních finančních dopadů koronavirové krize  
v segmentu vysokých škol. Shromážděná data by následně byla předána státní správě jako podklad pro 
kompenzaci finančních ztrát na vysokých školách ze strany státního rozpočtu. 

 
 

5. Vystoupení hostů 

Ředitelka odboru vysokých škol MŠMT Mgr. Gondková a předseda výboru VOS Mgr. Baierl vystoupili 
v rámci diskuse k rozpočtu vysokých škol pro rok 2021 v bodu Ekonomické informace a doplnili informace 
Dr. Valové. 
 

 

6. Legislativní informace, návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb.  

Doc. Radová informovala o projednání návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., jež Rada VŠ 
obdržela k připomínkám. Materiál projednaly pracovní komise RVŠ – Legislativní komise a Komise pro 
vědeckou činnost. Doc. Radová formou prezentace komentovala jednotlivé připomínky. Soubor 
připomínek Rady VŠ byl v termínu předán na RVVI. 

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2020/06/EIP180620.pptx
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2020/06/130_prezentace-Radov%C3%A1.pptx
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Mgr. Michálek se v rámci diskuse dotázal předsedy Rady VŠ, zda ví, jak se do důvodové zprávy ke změně 
zákona č. 130/2002 Sb. dostala mezi reprezentace VŠ i Asociace výzkumných univerzit. Pan předseda 
odpověděl, že netuší, a neví to ani náměstek Doleček. 

RNDr. Popela doporučil přijmout usnesení Předsednictva Rady VŠ ukládající komisi pro strategii a rozvoj 
vyhodnotit vypořádání více než 200 připomínek Rady VŠ ke strategickým dokumentům. Zároveň požádal, 
aby členové Rady VŠ oficiálně obdrželi i finální verze těchto strategických dokumentů, nejen informace o 
vypořádání připomínek k nim. Toto usnesení bylo následně přijato v bodě Různé. V době psaní tohoto 
záznamu finální materiály ke strategickým dokumentům Rada VŠ neobdržela. 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 28 kladných hlasů (z toho 4 on-line) jednomyslně schválilo usnesení. 

Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí informace o odeslaných připomínkách. 
 
 

7. Problematika vízových žádostí zahraničních studentů 

Mgr. Šulc formou prezentace informoval o problematice vízových žádostí zahraničních studentů.  
Rada VŠ pozorně sleduje vývoj aktuální problematiky příjmu vízových žádostí a udělování víz zahraničním 
studentům a uchazečům o studium v ČR, který je citelně ovlivněn dočasným přerušením práce některých 
zastupitelských úřadů v důsledku aktuální epidemiologické situace v příslušných zemích. Vítá současné 
postupné obnovování činnosti některých z nich a opětovné zahájení procesu vyřizování vízových žádostí 
zahraničních studentů a uchazečů o studium v ČR.  Oceňuje dosavadní úsilí MŠMT na tomto poli a žádá 
jej,  aby nadále intenzivně jednalo s MZV, MV a MZ s cílem obnovit proces vydávání studentských víz na 
všech zastupitelských úřadech a navýšit jejich kapacitu tak, aby zahraničním uchazečům o studium a 
studentům z třetích zemí bylo umožněno, pokud to  epidemiologická situace v těchto zemích dovolí, zapsat 
se do zimního semestru akademického roku 2020/2021 a zahájit studium v ČR. V rámci diskuse zazněly 
obavy z dopadu včasného nevydávání víz zahraničním studentům. 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 19 kladných hlasů členů prezenčně přítomných a 1 kladný hlas člena on-
line přítomného jednomyslně schválilo usnesení. 

Předsednictvo Rady VŠ žádá MŠMT, aby nadále intenzivně jednalo s MZV, MV a MZ s cílem obnovit 
proces vydávání studentských víz na všech zastupitelských úřadech a navýšit jejich kapacitu tak, aby 
zahraničním uchazečům o studium a studentům z třetích zemí bylo umožněno, pokud to epidemiologická 
situace v těchto zemích dovolí, zapsat se do zimního semestru akademického roku 2020/2021 a zahájit 
studium v ČR. 
 
Předsednictvo Rady VŠ pověřuje předsedu Rady VŠ, aby ve spolupráci s ČKR inicioval meziresortní jednání 
za účasti reprezentací vysokých škol k vízové problematice. 

 

8. Příprava oslav 30. výročí Rady VŠ 

Prof. Pospíšil informoval o přípravě oslav 30. výročí Rady VŠ. Sdělil, že slavnostní zasedání proběhne dne 
14. 10. 2020 v odpoledních hodinách, program bude postupně upřesňován.  

 

9. Různé 

Předsednictvo Rady VŠ žádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o zahájení diskuse s vysokými 
školami k možnosti zavedení kontraktového financování. 

Předsednictvo Rady VŠ ukládá komisi pro strategii a rozvoj RVŠ vyhodnotit vypořádání připomínek Rady  
VŠ ke strategickým dokumentům MŠMT provedené ze strany MŠMT a informovat Radu VŠ. 

Předsednictvo Rady VŠ, počtem 21 kladných hlasů členů prezenčně přítomných a 2 kladné hlasy členů on-
line přítomných, jednomyslně schválilo usnesení. 

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2020/06/RVS_Problematika-v%C3%ADzov%C3%BDch-z%C3%A1le%C5%BEitost%C3%AD-student%C5%25http:/www.radavs.cz/wp-content/uploads/2020/06/RVS_Problematika-v%C3%ADzov%C3%BDch-z%C3%A1le%C5%BEitost%C3%AD-student%C5%AF_%C5%A0ulc-Jen-pro-%C4%8Dten%C3%AD.pptxAF_%C5%A0ulc-Jen-pro-%C4%8Dten%C3%AD.pptx
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Předsednictvo Rady VŠ oceňuje online dokončení letošního ročníku Středoškolské odborné činnosti v 
situaci, kdy byla u většiny letošních středoškolských soutěží zrušena finanční podpora ze strany MŠMT. 
Předsednictvo Rady VŠ věří, že se tuto tradiční multioborovou středoškolskou soutěž podaří zachovat 
i v příštích letech. 

Předsednictvo Rady VŠ, počtem 18 kladných hlasů členů prezenčně přítomných a 2 kladné hlasy členů on-
line přítomných, jednomyslně schválilo usnesení. 

 

 

Prof. Pospíšil poděkoval za aktivní účast, popřál klidné léto a pozval přítomné na 8. zasedání Sněmu Rady 
VŠ, které se v přesunutém termínu uskuteční 17. 9. 2020 v Hotelu Krystal v Praze 6 - Veleslavíně. 

Příští řádné zasedání Sněmu Rady vysokých škol se bude konat dne 17. září 2020 

Příští řádné zasedání Předsednictva Rady vysokých škol proběhne dne 15. října 2020 

 

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

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

