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Záznam o  
on-line zasedání  

Předsednictva Rady vysokých škol s rozšířenou účastí 
členů Sněmu Rady VŠ  

dne 19. listopadu 2020 a hlavní přijatá usnesení  
 

Zasedání se zúčastnilo 33 členů Předsednictva Rady VŠ (ze 49 řádných členů) a 3 hosté. Předsednictvo Rady 
VŠ rovněž umožnilo distanční účast zájemcům z řad členů Sněmu Rady VŠ, kterých se účastnilo celkem 42.  

 

Průběh jednání 
 

1. Zahájení 

Prof. Pospíšil přivítal přítomné členy Předsednictva Rady VŠ a členy Sněmu Rady VŠ. Sdělil, že toto 
zasedání nahrazuje zasedání Sněmu, které se mělo konat v tento den. Vzhledem k on-line formě zasedání, 
které umožňuje konstruktivně diskutovat omezenému počtu diskutujících, nebylo možné uskutečnit 
jednání Sněmu v jeho plném rozsahu. Následně přivítal hosty, kterými byli místopředseda ČKR doc. Hančil, 
předseda Vysokoškolského odborového svazu Mgr. Baierl a RNDr. Ryška, ředitel Centra pro studium 
vysokého školství. Omluvil náměstka PhDr. Dolečka a předsedu Rady NAÚ prof. Barančíka, kteří se 
z pracovních důvodů nemohli jednání účastnit. Dále představil program jednání a jeho hlavní body. 

Prof. Pospíšil dále představil návrhovou komisi ve složení prof. Pospíšil, prof. Molková, PhDr. Radok 
Žádná, prof. Skládanka, doc. Nigrin, JUDr. Valová, RNDr. Popela, JUDr. Hodulík, prof. Stuchlík, doc. 
Kašparovský a za SK RVŠ Giancarlo Lamberti. 

Následně informoval o způsobu hlasování. Byl zvolen způsob hlasování nejprve o tom, kdo je proti, 
následně kdo se zdržel.  

Předsednictvo Rady VŠ počtem 26 kladných hlasů jednomyslně schválilo návrhovou komisi. 

Poté předal řízení zasedání prof. Skládankovi. 

 

2. Zprávy z užšího Předsednictva Rady VŠ 

Prof. Pospíšil sdělil, že v členské sekci webu Rady VŠ je zveřejněný materiál, ve kterém jsou uvedeny 
všechny události od posledního uskutečněného zasedání. Obsahem materiálu jsou i žádosti a stanoviska, 
které Rada VŠ obdržela od různých institucí a jimiž se zabývala a také souhrn uskutečněných nominací. 
Dále sdělil, že se upravovala novela zákona o VŠ, které se posléze věnoval JUDr. Hodulík v bodu Legislativní 
informace. Prof. Molková sdělila, že se dne 16. 11. 2020 účastnila jednání Rady pro spolupráci s vysokými 
školami a přípravu vědeckých pracovníků AV ČR. Uvedla, že participace na jednotlivých oborech probíhá 
velmi dobře. Prof. Skládanka sdělil, že dne 26. 11. 2020 je plánováno setkání Fóra předsedů akademických 
senátů. Dále prof. Pospíšil informoval o tom, že Rada VŠ zaslala nominaci Ing. Evy Hnátkové, Ph.D. do 
pracovní platformy pro přípravu implementace iniciativy European Open Science Cloud a na uvolněné 
místo do Rady NAÚ po zesnulém prof. Netukovi byly zaslány dvě nominace - prof. RNDr. Viktora Beneše, 
DrSc. a prof. RNDr. Zuzanu Došlou, DSc.  

Předsednictvo Rady VŠ počtem 26 kladných hlasů jednomyslně schválilo usnesení. 

Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí Zprávy z užšího Předsednictva Rady VŠ.  

 

http://www.radavs.cz/soukroma-sekce/materialy-na-predsednictvosmem/
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3. Zpráva o činnosti Studentské komory Rady VŠ   

Předseda SK RVŠ Giancarlo Lamberti představil činnost Studentské komory, která se týkala přípravy 
oslav 17. listopadu. Studentská komora Rady vysokých škol organizovala online debaty, které jsou k 
dispozici na facebookovém profilu komory (Mezinárodní den studentstva - československý otisk v historii, 
Studenti v první linii boje s COVID-19 a 30 let hájení zájmů studentů). Sdělil, že zástupci SK RVŠ položili 
květiny u Hlávkovy koleje, v Žitné ulici a na Albertově. Oslavy výročí proběhly i v Brně pod názvem Brněnský 
sedmnáctý, předseda komory měl následně projev v České televizi. Součástí oslav byly i vzkazy od 
studentských reprezentací z V4, jejich pozdravy probíhaly v on-line vstupech. Dále sdělil, že SK RVŠ zvolila 
nového místopředsedu pro zahraniční záležitosti, kterým se stal Damir Solak, delegát z MU. 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 28 kladných hlasů jednomyslně schválilo usnesení. 

Předsednictvo Rady VŠ potvrzuje volbu nového místopředsedy Studentské komory Rady vysokých 
škol, kterým se stal Damir Solak, delegát z MU. 

Předsednictvo Rady VŠ děkuje Studentské komoře Rady vysokých škol za přípravu a realizaci online 
oslav k uctění památky dne 17. listopadu a Mezinárodní dne studentstva.  

 

4. Vystoupení hostů 

Místopředseda ČKR prof. Hančil pozdravil přítomné za ČKR. Pro ČKR je v současné době naléhavým 
úkolem vytvoření režimu pomoci pro běloruské studenty, pro které řada škol již vytváří stipendijní 
programy. Další záležitostí, ve které se ČKR angažuje, je řešení situace spojené s návratem studentů 
posledních ročníků na vysoké školy a jejich dostudováním v návaznosti na uvolňování omezení 
způsobených nouzovým stavem. Popřál všem mnoho sil v tomto náročném čase. 

RNDr. Ryška pozdravil a poděkoval za možnost účastnit se jednání. Sdělil, že připravují šetření 
doktorandů a upozornil na nabídku workshopů na webu CSVŠ. 

Mgr. Baierl, předseda VOS, pozdravil přítomné a informoval o iniciativě, kterou vedou odbory směrem 
k Ministerstvu financí ve věci možné eliminace finančních ztrát vzniklých uzavřením vysokoškolských kolejí 
v době nouzového stavu. 

 

5. Legislativní informace 

JUDr. Hodulík informoval o projednávání novely zákona o VŠ týkající se nouzového stavu, která 
úspěšně prošla jednáním PSP ČR a senátu a čeká na podpis prezidenta.  

JUDr. Hodulík dále informoval o žádosti o připomínky k novele zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). 
Připomínky k zaslané novele dostaly ke zpracování pracovní komise legislativní a komise pro strategie a 
rozvoj. Zpracované připomínky komisí byly dne 23. 11. 2020 odeslány na MŠMT. 

Následně JUDr. Hodulík upozornil na přetrvávající problém ohledně dalšího navyšování poplatku 
z krátkodobých pobytů na VŠ kolejích určených pro místní samosprávu od 1. 1. 2021. To může mít negativní 
finanční dopady na krátkodobé studijní pobyty zahraničních studentů, ubytování při praxích studentů a 
může vyvolávat problémy i při ukončení pobytu studenta na kolejích. Tomuto tématu se legislativní komise 
ve spolupráci se SK RVŠ bude i nadále věnovat. 

JUDr. Hodulík oznámil, že Poslanecká sněmovna má již k dispozici k projednání „velkou“ novelu zákona 
o VŠ a připomínky k textu novely zpracují legislativní komise, komise pro strategii a rozvoj ve vysokém 
školství a komise pro vzdělávací činnost v termínu do 4. 12. 2020 a navrhnou případné pozměňovací 
návrhy, pro které by se následně Rada VŠ pokusila získat podporu poslanců PSP ČR. 

V této souvislosti Ing. Svoboda sdělil, že minulý týden byl v Poslanecké sněmovně předložen 
pozměňovací návrh k „nouzové“ novele vysokoškolského zákona, který měl zajistit rovná práva při 
prokazování podmínky dosažení předchozího vzdělání všem uchazečům o studium na vysoké škole, ale 
tento návrh nebyl schválen. Ing. Svoboda navrhuje proto podpořit tento pozměňovací návrh v rámci 

https://www.facebook.com/skrvs
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2020/11/pz_internet.docx
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„velké“ novely, která půjde do Poslanecké sněmovny v krátké době k projednání. Zároveň navrhuje, aby 
Rada VŠ v této věci i nadále postupovala společně s ČKR. 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 30 kladných hlasů jednomyslně schválilo usnesení: 

Předsednictvo Rady VŠ ukládá Legislativní komisi, Komisi pro strategii a rozvoj ve vysokém školství 
a Komisi pro vzdělávací činnost projednat novelu zákona o vysokých školách (sněmovní tisk 1083) 
a představit výstupy komisí Předsednictvu do 4. 12. 2020.  

Předsednictvo Rady VŠ v souvislosti s ekonomickými dopady COVID19 do hospodaření vysokých škol 
považuje za vhodné, aby vysokoškolské koleje byly legislativně vyňaty z poplatku za pobyt určeného pro 
místní samosprávy. Od 1. 1. 2021 by tento poplatek měl činit u krátkodobých pobytů do 60 dnů až 50 Kč 
za jeden den ubytování. Tento poplatek, ať by již byl hrazen vysokou školou nebo byl přenesen na 
studenty, by měl za současné situace negativní finanční dopady na oblast vysokého školství. 

Předsednictvo Rady VŠ upozorňuje na nesoulad mezi opatřeními týkajícími se VŠ v rámci 
protiepidemického systému ČR, která uvádí MŠMT a Ministerstvo zdravotnictví.  Předsednictvo Rady VŠ 
žádá o urychlenou nápravu a sladění těchto opatření na ta, která byla dohodnuta v rámci jednání MŠMT 
se zástupci VŠ.  

Rada VŠ vítá vstřícný postoj ministra školství, mládeže a tělovýchovy, Roberta Plagy k řešení 
problematiky nostrifikací. V souladu se společným stanoviskem Rady VŠ a České konference rektorů 
z ledna 2020 Rada VŠ doporučuje problematiku vyřešit v chystané novele vysokoškolského zákona tak, 
že se zajistí rovná práva při prokazování podmínky dosažení předchozího vzdělání všem uchazečům 
o studium na vysoké škole. Jako možné funkční řešení Rada VŠ navrhuje, aby uchazeč o studium na 
vysoké škole, která nemá institucionální akreditaci, mohl splnění podmínky dosažení předchozího 
vzdělání podle § 48 odstavce 4 písm. d) a odstavce 5 písm. c) vysokoškolského zákona za poplatek 
prokázat jiné vysoké škole, která má institucionální akreditaci. 

 

6. Problematika VaV 

Prof. Pospíšil informoval o probíhajících jednáních týkajících se hodnocení výzkumu podle Metodiky 
17+. Podrobněji se věnoval připravované metodice MŠMT pro dělení DKRVO pro rok 2021 mezi jednotlivé 
VŠ. Informoval, že 17. 12. 2020 proběhne v rámci RVVI tzv. tripartita k hodnocení VaV za rok 2020. 
Následovala diskuse k uvedené problematice. 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 30 kladných hlasů jednomyslně schválilo usnesení: 

Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí informace o probíhajících jednáních týkajících se hodnocení 
VaV podle Metodiky 17+. 

 

7.  Ekonomické informace  

JUDr. Valová podala informace o přípravě rozpočtu VŠ na rok 2021. Bližší informace budou k dispozici 
až po prosincovém jednání Reprezentativní komise MŠMT. Do diskuse k financování se zapojili členové 
Předsednictva Rady VŠ i členové Sněmu Rady VŠ. Byla diskutována problematika home office. JUDr. 
Valová navrhla problematiku home office jako jedno z témat pro další funkční období. Dále sdělila, že 
v institucionálním rozvojovém programu na rok 2021 je na projekty vyčleněna částka 150 mil. Kč, o kterou 
bude možné žádat na podporu distanční výuky. Doc. Selucká doporučila k problematice home office 
k inspiraci stanovisko platformy Rozumné právo https://www.rozumne-
pravo.cz/cz/stanoviska/zakonik-prace-by-mel-obsahovat-regulaci-prace-z-domova/. PhDr. Radok-
Žádná sdělila, že od Mgr. Baierla z VOS obdrželi k dispozici typovou smlouvu na home office. Jde sice o 
přechodné řešení, které však může být dobrou inspirací pro další školy jako vzor, než se změní zákoník 
práce nebo než MŠMT vydá centrální pokyny k této problematice.  

Předsednictvo Rady VŠ počtem 30 kladných hlasů jednomyslně schválilo usnesení: 

Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí informace o přípravě rozpočtu VŠ na rok 2021 a další 
ekonomické informace. 

https://www.rozumne-pravo.cz/cz/stanoviska/zakonik-prace-by-mel-obsahovat-regulaci-prace-z-domova/
https://www.rozumne-pravo.cz/cz/stanoviska/zakonik-prace-by-mel-obsahovat-regulaci-prace-z-domova/
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8. Bilanční a hodnotící zpráva o činnosti Rady VŠ 2018 - 2020 

Prof. Pospíšil sdělil, že členové užšího Předsednictva Rady VŠ, předsedové jednotlivých pracovních 
komisí Rady VŠ a Agentura Rady VŠ zpracovali jednotlivé kapitoly Bilanční a hodnotící zprávy funkčního 
období Rady VŠ 2018 – 2020. Bilanční a hodnotící zpráva nyní prochází závěrečnými úpravami. Bude 
projednána na prosincovém zasedání Předsednictva Rady VŠ a následně zveřejněna na webu Rady VŠ. 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 32 kladných hlasů jednomyslně schválilo usnesení: 

Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí informace o stavu přípravy Bilanční a hodnotící zprávy 
o činnosti Rady VŠ 2018-2020.  

 

9. Nové funkční období Rady VŠ – první zasedání 

Prof. Pospíšil informoval o tom, že v současné době jednotlivé školy, které jsou členy Rady VŠ, zasílají 
delegační lístky zástupců škol na nové funkční období Rady VŠ na roky 2021 - 2023. Sdělil, že delegační 
lístky je možné zasílat i během prosince. Po novém roce by mělo být svoláno první zasedání Předsednictva 
Rady VŠ a následně ustavující Sněm. V tuto chvíli Statut neumožňuje distanční volby. Bude třeba počkat, 
až se epidemiologická situace dostane do bodu, kdy bude možné Sněm prezenční formou svolat. Na 
prosincovém jednání Předsednictva Rady VŠ předseda předloží možné varianty činnosti Rady v novém 
funkčním období 2021 - 2023 za podmínek, že omezení shromažďování vyvolaná nouzovým stavem budou 
stále v platnosti. 

 

10. Různé 

V rámci bodu různé vystoupil Damir Solak, poděkoval za potvrzení volby místopředsedou SK RVŠ pro 
zahraničí a dotázal se na možnost účasti na semináři National Peer Counselling Visit pořádaném NAÚ. 

JUDr. Hodulík doporučil prodiskutovat s NAÚ jednotný postup při uplatňování metodického pokynu 
NAÚ o informační povinnosti VŠ ohledně realizace distanční a prezenční výuky v době nouzového stavu. 

 

 Prof. Pospíšil poděkoval za aktivní účast a popřál hlavně hodně zdraví do dalších dní. 

 

Příští řádné zasedání Předsednictva Rady vysokých škol proběhne dne 10. prosince 2020 

 

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

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

