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Záznam 2. on-line zasedání  
Předsednictva Rady vysokých škol 

dne 18. února 2021 a hlavní přijatá usnesení 
 
 
 

Zasedání probíhalo on-line formou prostřednictvím platformy Zoom, zúčastnilo se 44 členů Předsednictva Rady 
VŠ (ze 48 řádných členů), 5 předsedů pracovních komisí, 45 sledujících z řad Sněmu Rady VŠ a 3 hosté. 

 
 

1. Zahájení 
 

Prof. Pospíšil přivítal všechny přítomné a sdělil, že jednání bude řídit prof. Skládanka. Následně omluvil neúčast 
náměstka P. Dolečka z důvodu souběžného jednání České konference rektorů (ČKR) a zmínil, že pan náměstek 
se účastnil ranního on-line jednání užšího Předsednictva Rady VŠ. Informace od něj tlumočil během zasedání 
u jednotlivých bodů jednání. Zároveň zmínil, že v tento den probíhá také zasedání Rady Národního 
akreditačního úřadu (NAÚ), proto omluvil i všechny stálé hosty z NAÚ a ČKR. Poté sdělil, že se omluvili zástupci 
Grantové agentury ČR (GAČR) a Akademie věd ČR (AVČR). Přivítal Mgr. Baierla, předsedu výboru 
Vysokoškolského odborového svazu (VOS), Ing. Ryšku z Centra pro studium vysokých škol (CSVŠ) a Ing. Šubrtu 
z Asociace knihoven VŠ (AKVŠ). Představil program zasedání a předal řízení zasedání prof. Skládankovi. 
 
Prof. Skládanka navrhl přesunout bod Legislativní informace za bod Vystoupení hostů a informoval o způsobu 
hlasování. 
 
Předsednictvo Rady VŠ počtem 26 kladných hlasů vyslovili souhlas se změnou programu zasedání. 
 

Prof. Skládanka dále představil návrhovou komisi ve složení prof. Pospíšil, doc. Jobertová, doc. Kašparovský, 
doc. Langer, PhDr. Just, prof. Skládanka, JUDr. Valová, RNDr. Popela, JUDr. Hodulík, doc. Radová a za SK RVŠ 
Ing. Farník. 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 26 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 také souhrn uskutečněných nominací. 

RNDr. Popela na výzvu předsedy Rady VŠ informoval o diskusi přítomných na jednání UP RVŠ s náměstkem 
Dolečkem. Upozornil, že byla oceněna možnost využít širokou působnost členů Rady VŠ ke sdílení zkušeností s 
budoucí vakcinací a testováním na vysokých školách. Doplnil, že byly uvedeny nové informace MŠMT k článku 
§ 7 odst. 2 zákona 188/2020 Sb. Během jednání Předsednictva Rady VŠ pak byly členy Předsednictva Rady VŠ 
doplněny podrobnosti,  

viz www: https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/faq-pandemie v textu "Výklad Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy k ustanovení § 7 odst. 2 je k dispozici zde"  

a https://www.msmt.cz/uploads/Vyklad_7_2.pdf. 

http://www.radavs.cz/soukroma-sekce/materialy-na-predsednictvosmem/
https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/faq-pandemie
https://www.msmt.cz/uploads/Vyklad_7_2.pdf
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Předsednictvo Rady VŠ počtem 35 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení: 
 
Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí zprávy z užšího Předsednictva Rady VŠ. 

 
 

3. Informace ze Studentské komory Rady VŠ 
 

Předseda SK RVŠ Ing. Farník formou prezentace seznámil Předsednictvo s aktivitami Studentské komory. 
Informoval o volbě předsedy a místopředsedů SK RVŠ. Sdělil, že řešili přístup k digitalizovaným fondům 
knihoven a podařilo se jim domluvit prodloužení přístupu do konce června 2021. Pro Předsednictvo Rady VŠ 
představil zkrácenou verzi usnesení, které přijala SK RVŠ na svém zasedání. Proběhla diskuse nad návrhem 
usnesení a následně bylo počtem 33 kladných hlasů jednomyslně přijato usnesení ve znění:   

 
Rada vysokých škol v návaznosti na usnesení Studentské komory Rady VŠ vyzývá ministra školství, 

mládeže a tělovýchovy, 

 aby při zajištění ochrany zdraví byla postupně obnovena nezbytná praktická výuka, výuka 
uměleckých programů a laboratorní práce pro studenty všech studijních programů; prioritně pro 
závěrečné ročníky a za předpokladu pravidelného testování, a to již v 5. stupni PES;  

 aby ve vládní očkovací strategii byly v prioritní skupině zahrnuty všechny osoby podílející se na 
zajištění výuky, nejen akademičtí pracovníci, ale i studenti doktorského studia a další osoby 
podílející se na zajištění výuky;  

 aby byla s vysokými školami dále koncepčně řešena otázka poplatkové povinnosti i maximální 
doby studia všech studentů i financování prodlužování studia doktorských studentů, kteří 
nemohli pracovat na svém výzkumu;  

 aby byla ve spolupráci s vysokými školami a jejich reprezentacemi včasně a transparentně 
řešena otázka obnovení pracovní povinnosti vysokoškolských studentů, kterou by vysoké školy 
mohly zohlednit v organizaci letního semestru. 

 
 

4. Vystoupení hostů 
 
Náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu 
PhDr. Doleček tohoto zasedání nemohl účastnit, s členy užšího předsednictva však on-line projednal záležitosti 
týkající se především problematiky návratu studentů do škol v současné situaci nouzového režimu spojeného 
se současnou pandemií. 
 
Mgr. Baierl poblahopřál všem zvoleným do užšího Předsednictva Rady VŠ. Vyjádřil podporu VOS při řešení 
problémů spojených se situací spojenou s Covid19. 
 
Dále vystoupil ředitel Centra pro studium vysokých škol Ing. Ryška. Pozdravil všechny přítomné. Poděkoval za 
pozvání a pogratuloval předsedovi RVŠ ke zvolení. Krátce informoval o tom, že se připravuje celoevropské 
šetření absolventů.  Sdělil, že vystoupí na zasedání ČKR, a bude-li zájem, přednesl by na příštím zasedání 
Předsednictva Rady VŠ další informace. Dále informoval o spolupráci s vysokými školami na mnoha projektech, 
do nichž se zapojují. 
 
Ing. Šubrta, jednatel AKVŠ, poblahopřál novému užšímu předsednictvu ke zvolení. Sdělil, že AKVŠ má dnes 
odpoledne výroční konferenci, což je základní rozhodovací orgán asociace. Informoval též o tom, že AKVŠ je 
zapojena do projektu CZECHELIB a koordinuje nákup elektronických zdrojů, aby byl efektivní. 
 
 

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2021/02/informaceSKRVS18022021.pptx
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5. Legislativní informace 
 

JUDr. Hodulík představil pozměňovací návrhy k novele zákona o VŠ (zachování stipendijního fondu výhradně 
pro podporu talentovaných a sociálně slabých studentů, k zachování nezávislosti NAÚ, možnosti zpětvzetí 
a zúžení žádosti o akreditaci studijního programu v průběhu řízení, uznávání předchozího vzdělávání na střední 
škole v zahraničí pro účely přijímacího řízení na vysokou školu, zachování povinného zastoupení studentů 
v hodnotících komisích). Zrekapituloval tyto návrhy, které jsou zveřejněny v členské sekci webu Rady VŠ. 
K novele zákona o vysokých školách (tisk 183) sdělil, že je stále před prvním čtením. Konstatoval, že pokud 
bude projednáván, stane se tak nejdříve na březnové schůzi. K zákonu 130/2002 Sb. sdělil, že díky covidovým 
odškodňovacím zákonům nebyl dosud projednán a předpokládá se, že bude zařazen na program schůze 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (PSP ČR) druhý týden v březnu. JUDr. Hodulík sdělil, že o této 
problematice úzce spolupracuje s doc. Radovou, resp. s komisí pro vědeckou činnost. Následně proběhla 
diskuse.  

Doc. Radová sdělila, že členové komise pro vědeckou činnost mají k dispozici zákon 130/1998 Sb. v té podobě, 
ve které je předložen do PSP ČR. Prof. Pospíšil navrhl členům komisí pro vědeckou činnost a legislativní, aby 
zákon projednali společně s doc. Kašparovským, prošli problematické situace a v komprimované formě jej 
předložili Předsednictvu Rady VŠ, které navrhne usnesení a připraví návrhy pro PSP ČR. Zdůraznil, že nejde jen 
o zákon 130/1998 Sb. ale i o zákon 111/2002 Sb. Doporučil toto konzultovat s ČKR a MŠMT ještě předtím, než 
se pošle pozměňovací návrh do PSP ČR. V rámci příspěvků v chatu se členové Předsednictva Rady VŠ přikláněli 
ke zjištění aktuálního stanoviska NAÚ, MŠMT a ČKR, a až následně se vrátit k jednání na případném 
mimořádném zasedání Předsednictva Rady VŠ. 

V rámci diskuse o novele VŠ zákona a návrhu změn dotýkajících se NAÚ RNDr. Popela souhlasil s návrhem 
předsedy Rady VŠ na další brzká jednání s partnery o možných úpravách připravených legislativní komisí na 
zasedání Předsednictva Rady VŠ a doporučil brzké mimořádné zasedání P RVŠ (za 14 dní). Zároveň zdůraznil, 
že považuje za nutné, aby novelou nebyly odbourány zpětnovazební principy, které do ustavení NAÚ ve 
srovnání s Akreditační komisí byly zabudovány, a které řeší navržené úpravy. Uvedl, že je podle něj možné 
nahradit jednu zpětnou vazbu jinou a připomenul tehdejší diskutovanou otázku na zpětnou vazbu: 
"Kdo popraví kata?"  

Doc. Depoo upozornila na stanoviska ENQUA k požadavku nezávislosti akreditačních orgánů na hodnocených 
VŠ a doc. Jobertová podpořila zohlednění požadavků na nezávislost.  

Obsáhle se diskutoval výklad zákona č. 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování 
na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů (§ 7 odst. 2). 

Diskuse vyústila do usnesení: 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 39 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení: 
 

Předsednictvo Rady VŠ ukládá užšímu předsednictvu RVŠ a předsedům komisí legislativní, pro strategie 
a rozvoj, pro vzdělávací činnost oslovit MŠMT, ČKR, NAU a zjistit postoj těchto orgánů k připraveným 

pozměňovacím návrhům k novele zákona o vysokých školách (sněmovní tisk 1083). S výsledky jednání se 
zmíněnými institucemi předseda Rady VŠ seznámí Předsednictvo Rady VŠ na mimořádném jednání 
Předsednictva Rady VŠ dne 4. 3. 2021. 

 
Předsednictvo Rady VŠ počtem 37 kladných hlasů, 2 se zdrželi, přijalo usnesení: 

  
Předsednictvo Rady VŠ žádá MŠMT o součinnost při stanovení výjimky ze zákazu pohybu po dobu 
nouzového stavu pro členy orgánů vysokých škol, případně o zajištění výkladového stanoviska, 
že za stávajícího legislativního rámce je toto možné. 

.  
  

http://www.radavs.cz/soukroma-sekce/materialy-ve-funkcnim-obdobi-2021-2023/
https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=1118&CT1=0
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2021/02/Vyklad_7_2.pdf
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6. Příprava programového prohlášení Rady vysokých škol 
 
Předseda Rady VŠ prof. Pospíšil představil harmonogram přípravy Programu Rady VŠ a předal slovo 
místopředsedovi Rady VŠ doc. Langerovi. 
 
Doc. Langer připravil on-line formulář pro získávání podkladů a podnětů od členů Předsednictva Rady VŠ 
a předsedů pracovních komisí, který je připravený na adrese  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRsHTlLaLWyb0ZeRPyyodWQiYV2vsO-
cjSoz5ISc0lUFIyyQ/viewform. Součástí dokumentu je průvodní text s instrukcemi, jak formulář použít, a co se 
od respondentů očekává. Pro každý podnět se vybere tematická oblast a doplní se konkrétním textem. Zaslané 
podněty se budou generovat do excelovské tabulky. Autor námětu obdrží potvrzení o odeslání, dokument však 
lze i zpětně editovat i opravovat, a v případě potřeby většího prostoru, než nabízí formulář, je možné jej odeslat 
opakovaně. V členské sekci je k dispozici i písemný časový harmonogram přípravy Programu Rady VŠ. Tyto 
primární podněty se budou sbírat do konce února. 
 
Doc. Jobertová poté sdělila, že členové užšího Předsednictva Rady VŠ budou intenzivněji spolupracovat 
s jednotlivými komisemi při zpracovávání podnětů pro přípravu programového prohlášení.  
 
V rámci diskuse zazněla žádost o zaslání kontaktů jednotlivých komisí předsedům komisí. Kontakty členů 
Agentura Rady VŠ předsedům jednotlivých komisí rozesílala již v předchozích dnech a zároveň jsou k dispozici 
na www stránkách Rady http://www.radavs.cz/organy-rvs/seznam-pracovnich-komisi. Vzhledem k žádostem 
o změnu členství v některých komisích, které Agentura obdržela během tohoto jednání, seznamy opětovně 
aktualizuje a vedení pracovních komisí je po skončení jednání zašle. 
 
Poté prof. Pospíšil navrhl Programovou komisi, o které dále hlasovali členové Předsednictva Rady VŠ.  

  
Předsednictvo Rady VŠ počtem 39 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení: 

Předsednictvo Rady VŠ zvolilo předsedou Programové komise prof. Ing. Milana Pospíšila, CSc., a za členy 
zvolilo: doc. Mgr. Danielu Jobertovou, Ph.D., PhDr. Petra Justa, Ph.D., Doc. Mgr. Tomáše Kašparovského, 
Ph.D., Doc. Mgr. Jiřího Langera, Ph.D., Prof. Ing. Jiřího Skládanku, Ph.D., Ing. Michala Farníka, 
JUDr. Ing. Mgr. Marka Hodulíka, JUDr. Lenku Valovou, doc. Dr. Ing. Vlastu Radovou, doc. RNDr. Irenu 
Smolovou, Ph.D., RNDr. Pavla Popelu, Ph.D., Ing. Miroslava Svobodu, Ph.D., doc. PhDr. Markétu 
Švamberk Šauerovou, Ph.D., doc. RNDr. Vladimíru Petráškovou, Ph.D., doc. MgA. Blanku Chládkovou, 
doc. Ing. Lenku Landryovou, CSc., prof. PhDr. Vladimíra Čecháka, CSc. a doc. JUDr. Mgr. Jana Bajuru, Ph.D.  

Předsednictvo Rady VŠ schvaluje formu a harmonogram přípravy Programu Rady VŠ pro funkční období 
2021 - 2023. 

  

7. Ekonomické informace 
 
JUDr. Valová formou prezentace podala informace o rozpočtu 2021. Předložila vývoj rozpočtu od roku 2009 do 
roku 2021. Konstatovala, že přes nárůst rozpočtu VŠ o 1 mld. Kč oproti roku 2020 je propad podílu VŠ 
na celkovém rozpočtu kapitoly MŠMT evidentní. Dále představila podrobný rozpis rozpočtu. Předložila 
kvantitativní údaje, kde v roce 2021 dochází k poklesu průměrného normativu oproti roku 2020 ze 49 174,- Kč 
na 47 309,- Kč. Ostatní položky (stipendia doktorandů, ubytovací stipendia) jsou nezměněné. Dále představila 
rozpočtový okruh Sociální záležitosti studentů, které dohromady představují 2 679 695 600,- Kč, což je nárůst 
o 16,3 % zapříčiněný nárůstem stipendií studentů doktorského studia o 370 mil. Kč v důsledku prodloužení 
studia o dobu narušeného studia 2020. U rozpočtového okruhu III. Rozvoj VŠ dochází k nárůstu o 18,80 % 
zejména v položce Institucionálních plánů, kam byly převedeny prostředky ukazatele D Mobilita 
z rozpočtového okruhu IV. Proběhla diskuse ke mzdám na VŠ ve vztahu k regionálnímu školství.  
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRsHTlLaLWyb0ZeRPyyodWQiYV2vsO-cjSoz5ISc0lUFIyyQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRsHTlLaLWyb0ZeRPyyodWQiYV2vsO-cjSoz5ISc0lUFIyyQ/viewform
http://www.radavs.cz/organy-rvs/seznam-pracovnich-komisi
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2021/02/EIP180221.pptx
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JUDr. Hodulík v diskusi doporučil obrátit se na parlamentní strany s dotazy, jak hodlají při zaostávání 
financování VŠ za regionálním školstvím postupovat. Námět uvítal předseda Rady VŠ prof. Pospíšil i další 
členové Předsednictva Rady VŠ a zaznělo doporučení k tomuto působení využít Radou VŠ nově používaná 
sociální média. 
  
Předsednictvo Rady VŠ počtem 39 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení: 

Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí informace o rozpisu rozpočtu VŠ na rok 2021 a ukládá ekonomické 
komisi a užšímu předsednictvu připravit souhrnný materiál o stavu financování VŠ a obrátit se s ním 
na parlamentní politické strany s dotazem na jejich návrh řešení situace. 

 

8. Různé 

Prof. Pospíšil informoval o tom, jak se řeší v souvislosti s covidovou situací způsob navrátit studenty VŠ zpět do 
škol, zvláště ty, kteří potřebují splnit své studijní povinnosti např. v laboratořích. Informoval o problematice 
testování a očkování studentů a zaměstnanců VŠ. Viz usnesení k bodu Informace ze SK RVŠ.  

Dále informoval o Metodice 17+, kde sdělil, že v dohledné době by měly školy dostat výsledky hodnocení 
v modulech 1 a 2, rozčleněné s komentářem, a současně běží i kalibrace a vypořádání modulů M3 – M5.  

PhDr. Just informoval o založení twitterového účtu pro vnější komunikaci Rady VŠ a konstatoval, že již v této 
době je patrný zájem veřejnosti o informace z Rady VŠ poskytované tímto kanálem. 

 

 Prof. Pospíšil poděkoval všem za aktivní účast a popřál hodně zdraví. 

 
 
Nejbližší mimořádné zasedání Předsednictva Rady VŠ se bude konat dne 4. března 2021. 
Nejbližší řádné zasedání Sněmu Rady vysokých škol se bude konat dne 20. května 2021 

 

 
Zapsala: L. Míčková, redigovali M. Štěrbová, PhDr. Just 
 

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

