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Záznam 21. on-line zasedání  
Předsednictva Rady vysokých škol s rozšířenou účastí 

členů Sněmu Rady VŠ  
dne 10. prosince 2020 a hlavní přijatá usnesení 

 
 
 

Zasedání se zúčastnilo 34 členů Předsednictva Rady VŠ (z 50 řádných členů) a 3 hosté. Předsednictvo Rady 
VŠ rovněž umožnilo distanční účast zájemcům z řad členů Sněmu Rady VŠ, kterých se účastnilo celkem 29.  

Průběh jednání 

 

1. Zahájení 

Prof. Pospíšil přivítal všechny přítomné a sdělil, že jednání bude řídit prof. Skládanka. Následně omluvil 
náměstka Dolečka ze zasedání z důvodu jednání o příspěvcích z Evropské unie a zmínil, že pan  náměstek 
se účastnil on-line jednání užšího Předsednictva Rady VŠ. Zároveň zmínil, že v tento den probíhá zasedání  
Rady NAÚ, proto omluvil i hosty z Národního akreditačního úřadu 

Prof. Skládanka představil náplň programu zasedání, kterou je především rozpočet na rok 2021 v rámci 
bodu ekonomické informace, novela zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a problematika VaV. Poté 
informoval o způsobu hlasování. 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 28 kladných hlasů jednomyslně schválilo program zasedání. 

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

Předsednictvo Rady VŠ počtem 28 kladných hlasů jednomyslně schválilo návrhovou komisi. 

 

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. 
Informoval o tom, že připomínky k novele zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském byly odeslány na 
MŠMT. Dále sdělil, že Rada VŠ obdržela dopis od libanonské ambasády s prosbou o pomoc libanonským 
studentům na českých školách v jejich těžké ekonomické situaci, nejlépe formou udělení stipendií, 
prominutím školného nebo prodloužením doby splatnosti. Rada VŠ dále obdržela otevřený dopis České 
asociace doktorandek a doktorandů, ve věci zmírnění dopadů současné pandemie na studující 
v doktorských programech na vysokých školách. Prof. Pospíšil dále informoval o zveřejnění novely zákona 
o VŠ č. 495/2020 ve Sbírce zákonů a o usnesení vlády upravující omezení pro výuku na VŠ  
od 7. 12. 2020. Novele zákona o VŠ se podrobněji věnoval v bodě Legislativní informace JUDr. Hodulík. 
V závěru projednávaného bodu prof. Pospíšil sdělil, že na žádost MŠMT o nominaci do Rady NAÚ na 
uvolněné místo po prof. PhDr. Martinu Wihodovi, Ph.D. obdržela Rada VŠ dva návrhy, kterými jsou prof. 
PhDr. et Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D. a doc. PhDr. Šárka Cabadová Waisová, Ph.D. Hlasování členů 
Předsednictva o těchto návrzích probíhá, výsledky hlasování budou odeslány na MŠMT.  

Dále vystoupil prof. Skládanka, který informoval o jednání Fóra předsedů akademických senátů on-
line formou dne 26. listopadu 2020, kterého se zúčastnila i místopředsedkyně Rady VŠ PhDr. Radok Žádná. 
Na programu jednání byla diskuse nad novelou VŠ zákona, otázka týkající se refundace nákladů při on-line 

http://www.radavs.cz/soukroma-sekce/materialy-na-predsednictvosmem/
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2020/12/zakon-495_2020.pdf
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2020/12/zakon-495_2020.pdf
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2020/12/usneseni-vlady-1263.pdf
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výuce v rámci režimu home office, hlášení pro NAÚ při přechodu mezi on-line výukou a kontaktní výukou. 
Největší pozornost byla věnována problematice on-line jednání samosprávných orgánů a hlasování při 
těchto jednáních. V této souvislosti se dne 3. prosince 2020 uskutečnil samostatný seminář Fóra předsedů 
akademických senátů týkající se problematiky hlasování při on-line jednáních. 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 32 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení: 

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

Následně proběhla diskuse k problematice týkající se legislativní úpravy zahájení funkčního období 
nově zvolených akademických senátů v souvislosti s pokračujícím nouzovým stavem. 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 31 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení: 

Rada VŠ v reakci na nejasnosti týkající se délky prodloužení funkčního období stávajících 
akademických senátů v souvislosti s pokračujícím nouzovým stavem žádá MŠMT o přípravu a předložení 
legislativní úpravy, která by umožnila nově zvoleným akademickým senátům zahájit jejich mandát co 
nejdříve. Případné řešení může spočívat i v registraci nových vnitřních předpisů, které by umožňovaly 
stávajícím senátům legitimně se rozpustit, aniž by následně musely probíhat doplňovací volby a mohly 
nastoupit nově zvolené senáty k výkonu funkce. 

 

3. Zprávy ze Studentské komory Rady VŠ   

Předseda SK RVŠ Giancarlo Lamberti seznámil Předsednictvo Rady VŠ s aktivitami studentské komory. 
Sdělil, že po jednání Předsednictva Rady VŠ dne 10. 12. 2020 zasedne naposledy v tomto funkčním období 
plénum SK RVŠ. V lednu se uskuteční první schůzka nových zástupců SK RVŠ, kteří budou volit nové členy 
zastoupení SK RVŠ. Poděkoval Agentuře Rady VŠ za spolupráci. Informoval o legislativní aktivitě a realizaci 
konference akademických senátorů a senátorek KAS, která letos probíhala on-line a poděkoval M. 
Farníkovi za její organizaci. Dále sdělil, že SK RVŠ kontaktovala poslance, s kterými se v lednu 2021 sejde 
ohledně zákona o VŠ. Následně informoval o tom, že SK RVŠ zpracovala materiál, v němž shrnuje svoje 
aktivity za celé tříleté funkční období. G. Lamberti v závěru svého vystoupení poděkoval za spolupráci a 
komunikaci s Radou VŠ.  

Prof. Pospíšil sdělil, že si cení a váží práce SK RVŠ i toho, jak propaguje studenty a Radu VŠ na různých 
společenských akcích k 17. listopadu a požádal o to, aby SK RVŠ byla v kontaktu s vysokými školami i Radou 
VŠ, abychom v různých záležitostech postupovali jednotně. 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 29 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení: 

Předsednictvo 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 se zasedání RVŠ nemohl účastnit, s členy užšího předsednictva však on-line projednal 
záležitosti týkající se novely zákona o VŠ, která je nyní v PSP ČR. Věnoval se problematice nostrifikací, 
pracovní povinnosti studentů a odpověděl na dotazy účastníků on-line jednání užšího Předsednictva Rady 
VŠ. V závěru popřál klidné Vánoce a vše dobré v novém roce. 

Předseda Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství prof. Barančík písemně sdělil, že 
vzhledem k aktuální epidemiologické situaci a jejímu možnému vývoji v následujících měsících upozorňuje, 
že Metodický pokyn NAÚ k využívání nástrojů distančního vzdělávání v prezenční a kombinované formě 

studia je platný pro celý akademický rok 2020/2021.  
Dále vystoupil ředitel Centra pro studium vysokého školství Ing. Ryška. Poděkoval za pozvání 

a informoval o proběhlých workshopech CSVŠ. Poděkoval za účast členům Rady VŠ a Studentské komory 
RVŠ. Konstatoval, že byly velmi úspěšné a sdělil, že informace z workshopů jsou zveřejněny na webu CSVŠ. 
Poděkoval za spolupráci a popřál klidné Vánoce. 

 

https://www.csvs.cz/?s=workshop
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5. Ekonomické informace 

JUDr. Valová podala informace z jednání Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu, které se 
uskutečnilo dne 9. 12. 2020 a o pravidlech poskytování institucionální podpory na dlouhodobý koncepční 
rozvoj výzkumné organizace pro rok 2021.  

Představila strukturu rozpočtu, postup ověření výkonů VVŠ pro poskytnutí prostředků fixní částky 
rozpočtového okruhu I, dále informovala o úpravě Pravidel, která je vyvolána zejména projednávanými 
úpravami metodiky výpočtu jednotlivých ukazatelů rozpočtu a dopady opatření provedených v důsledku 
epidemiologické situace v průběhu r. 2020 na činnost VVŠ, projevujících se deformací vstupních dat za r. 
2020 pro výpočty některých ukazatelů. Zmínila změnu poměru mezi ukazateli A a K. Sdělila, že v úpravě 
definice indikátorů Graduation rate a Studia v cizím jazyce se oproti podkladům nic nemění, data jsou 
k 31. 10. Dále sdělila, že dochází k úpravě definice v indikátoru Mezinárodní mobility, kde v definici bude 
upraveno vymezení „posledního“ intervalu vstupních dat pouze na data z roku 2019 a nenarušené části 
roku 2020, tedy od 1. 9. roku n-2 do 29. 2. roku n-1. JUDr. Valová následně zmínila úpravu indikátoru VaV, 
úpravu výpočtu v indikátoru „Cizinci (AP+VP)“. Následně zmínila problematiku specifického přístupu 
k uměleckým VVŠ, kdy počínaje r. 2021 bude zrušeno ustanovení o kompenzaci RVO pro umělecké VVŠ. 
Rada VŠ ve své připomínce zdůrazňuje, že VUŠ budou mít sníženou kompenzaci o 45%, což se nejeví jako 
únosné. Doporučuje od roku 2022 najít cestu financování prostřednictvím FUČ. K dotaci na ubytování a 
stravování JUDr. Valová sdělila, že vzhledem k datům za r. 2020, deformovaným opatřeními v důsledku 
koronavirové epidemie, budou prostředky jednotlivým školám poskytnuty ve shodné výši jako v roce 
2020, tedy na základě dat z období od 1. 11. 2018 do 30. 10. 2019. Dále sdělila, že u ukazatele U – 
ubytovací stipendia nedochází oproti podkladu k žádné změně (dle dat k 30.10.) Sdělila, že na základě 
výsledků diskuse ministerstva s radou Registru uměleckých výstupů byl navržen mechanismus stanovení 
alokací pro jednotlivé subjekty v poměru 75 % podle RUV a 25 % podle dalších ukazatelů. Dále sdělila, že 
dochází k úpravě vstupních dat pro univerzitu třetího věku. Následně představila návrh KEN nově 
akreditovaných studijních programů. Po prezentaci JUDr. Valové proběhla diskuse. 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 31 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení: 

Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí informace o jednání Reprezentativní komise MŠMT 
k přípravě rozpisu rozpočtu VVŠ na rok 2021 s tím, že žádá MŠMT o simulaci dopadů narušené doby 
studia do rozpočtů jednotlivých škol. V souvislosti s nárůstem prostředků na stipendia doktorandů 
doporučuje AS VVŠ zabývat se analýzou ukončování doktorského studia. 

 

6. Legislativní informace 

JUDr. Hodulík sdělil, že novela zákona o VŠ, o které jednaly pracovní komise legislativní a pro strategie 
a rozvoj VŠ, je v PSP ČR jako sněmovní tisk č 1083, zpravodajem je prof. Rais. Konstatoval, že není reálné, 
aby byla projednána na prosincové schůzi Parlamentu. Do usnesení navrhl vložit cca 5 zásadních 
připomínek, které by mohly být využity jako případné podklady pro pozměňovací návrhy. Proběhla diskuse 
nad návrhem usnesení, které bylo následně přijato.  

Předsednictvo Rady VŠ počtem 29 kladných hlasů, 1 se zdržel, přijalo usnesení: 

Předsednictvo Rady VŠ se na svém jednání zabývalo předloženým zněním novely zákona o vysokých 
školách – sněmovní tisk 1083. Předsednictvo Rady VŠ identifikovalo v předložené novele zákona tyto 
stěžejní problematické oblasti: 

1. Nedořešená problematika uznávání předchozího vzdělání pro účely přijímacího řízení – Rada VŠ 

považuje za vhodné, aby o splnění podmínky ukončeného středoškolského vzdělání mohla 

rozhodovat každá vysoká škola s platnou akreditací. 

2. Neslučitelnost funkcí a délka mandátu členů NAÚ – PRVŠ považuje za vhodné zachování max. doby 

působení členů NAÚ na dvě bezprostředně jdoucí funkční období a omezení možnosti působení 

předsedy a místopředsedů NAÚ na vysokých školách pouze na dohody o pracích konaných mimo 

pracovní poměr při zachování podmínky neohrožení nestrannosti NAÚ, 

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2020/12/EIP101220.pptx
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3. Ponechání možnosti vysokých škol vzít zpět žádost o udělení akreditace v případě, kdy hodnotící 

zpráva a zpráva zpravodaje NAÚ bude doporučovat udělení akreditace vysoké škole a Rada NAÚ 

rozhodne v rozporu s tímto doporučením, 

4. Zachování stipendijního fondu a jeho čerpání výhradně ve vztahu k studentům, (resp. 

k absolventům do jednoho roku od ukončení studia a umožnit tak ocenit kvalitní závěrečné práce). 

RVŠ požaduje, aby prostředky dle § 91 odst. 2 písm. f) byly vypláceny z prostředků mimo stipendijní 

fond fakulty nebo vysoké školy, 

5. Zachování povinného zastoupení studentů v hodnoticích komisích NAÚ. 

 

7. Problematika VaV 

Prof. Pospíšil informoval o závěrech jednání pracovní skupiny pro rozdělování DKRVO dle výsledků 
Metodiky 2017+, které se konalo dne 11. listopadu 2020. Byla diskutována témata: varianty stanovení 
výše stabilizační části institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (dále 
jen „institucionální podpora RVO“) v segmentu vysokých škol a stanovení výše motivační části 
institucionální podpory na DKRVO. Dále prof. Pospíšil představil pracovní návrh Pravidel poskytování 
institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace v segmentu vysokých škol 
v působnosti MŠMT na léta 2021 – 2025. Sdělil, že záměrem MŠMT je dopracovat Pravidla co nejdříve tak, 
aby mohla být vyhlášena výzva pro předložení žádostí o stabilizační část institucionální podpory na DKRVO 
na rok 2021 a návazně pak dopracovat agregované hodnocení dle modulů M1 a M2, aby byla pozice pro 
jednání tripartity, které RVVI svolává na 17. 12. 2020. Po diskusi bylo přijato usnesení. 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 26 kladných hlasů, 1 se zdržel, přijalo usnesení: 

Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí informace týkající se hodnocení vědy a výzkumu Metodiky 
17+ a návrhu dělení prostředků DKRVO pro rok 2021. 

 

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. Informoval o jednotlivých kapitolách a podrobněji se věnoval částem 
Předmluva, Splnění programového prohlášení Rady VŠ a Náměty na činnost Rady VŠ v dalším funkčním 
období. Požádal o připomínky a doplnění, zvláště v kapitole Náměty na činnost Rady VŠ v dalším funkčním 
období. Bilanční a hodnotící zpráva bude po zapracování případných připomínek zveřejněna na webu Rady 
VŠ. 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 22 kladných hlasů, 1 se zdržel, přijalo usnesení: 

Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí Bilanční a hodnotící zprávu o činnosti Rady VŠ 2018-2020 a 
dává možnost členům Předsednictva Rady VŠ doplnit do 18. 12. 2020 případné připomínky. 

 

9. Nové funkční období Rady VŠ – první zasedání 

Prof. Pospíšil nastínil postup při zahájení činnosti Rady VŠ v novém funkčním období 2021 – 2023 za 
podmínek, že omezení shromažďování vyvolaná nouzovým stavem budou stále v platnosti. S největší 
pravděpodobností úvodní zasedání Předsednictva a Sněmu Rady VŠ budou uskutečněna on-line formou 
a připravuje se rovněž varianta elektronické on-line tajné volby předsedy a místopředsedů Rady VŠ. 
Předpokládá se, že bude zachována kontinuita práce stávajících pracovních komisí Rady VŠ. Předsednictvo 
Rady VŠ se shodlo na termínu konání prvního zasedání Předsednictva Rady VŠ v novém funkčním období. 
Toto zasedání se uskuteční dne 14. 1. 2021. 
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Prof. Pospíšil poděkoval za aktivní účast po celé funkční období Rady VŠ a popřál klidné prožití 
vánočních svátků a hodně zdraví v nadcházejícím roce. 

 

První řádné zasedání Předsednictva Rady vysokých škol v novém funkčním období proběhne dne 
14. ledna 2021 

 

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

 

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2020/12/terminy2021.xls

