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Záznam mimořádného zasedání  
Předsednictva Rady vysokých škol 

dne 4. března 2021 a hlavní přijatá usnesení 
 
 
 
 

Zasedání probíhalo on-line formou prostřednictvím platformy Zoom, zúčastnilo se 41 členů Předsednictva Rady 
VŠ (ze 48 řádných členů), 4 předsedové pracovních komisí a 33 hostů z řad Sněmu Rady VŠ a 1 host. 

 
 

1. Zahájení 
 
Prof. Pospíšil přivítal všechny přítomné a sdělil, že jednání bude řídit prof. Skládanka. 

Prof. Skládanka představil náplň programu zasedání. Poté informoval o způsobu hlasování. 

 
Předsednictvo Rady VŠ počtem 32 kladných hlasů jednomyslně schválilo program zasedání. 

 

Prof. Skládanka 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 32 kladných hlasů jednomyslně schválilo návrhovou komisi. 
 
 

2. Legislativní informace 

Prof. Pospíšil sdělil, že budou projednávány záležitosti týkající se problematiky Covid-19 a vyzval přítomné, aby 
podávali podněty a zasílali dotazy zvláště k aktuální problematice. Poté vyzval doc. Langera, zda by se ujal 
přípravy formuláře, který by bylo možné k tomuto využít. Doc. Langer na výzvu reagoval pozitivně. 

RNDr. Popela v diskusi podrobněji popsal svůj návrh na co nejrychlejší podchycení a sdílení dotazů, námětů 
a informací, a také na operativní výměnu zkušeností vztahujících se zejména k aktuální covidové problematice 
mezi členy Rady VŠ cestou vhodné internetové aplikace, která by také členům užšího Předsednictva umožnila 
získané podněty uplatnit v dalších jednáních. 

Prof. Pospíšil dále sdělil, že budou projednávány pozměňovací návrhy k novele zákona o VŠ a k novele zákona 
130/1998 Sb.. Informoval, že dne 2. 3. 2021 proběhla on-line jednání UP RVŠ se zástupci NAÚ a následně 
s MŠMT, posléze se 3. 3. 2021 uskutečnilo jednání zástupců Rady VŠ s ČKR k novele zákona o vysokých školách, 
taktéž on-line formou. Zástupci NAÚ vysvětlili svůj postoj a zmínili, že neplánují podpořit pozměňovací návrh 
Rady VŠ. Zástupci MŠMT sdělili, že textace novely zákona berou jako výsledek konsensuálního jednání 
na úrovni všech ostatních resortů, takto s ním souhlasí a nechtějí nic otevírat, pouze jsou ochotni upravit 
formulace – podrobnější textaci důvodové zprávy a u NAÚ formulaci podzákonných úprav. Výstup z jednání 
s ČKR je takový, že pokud se bude něco otevírat, mohla by podpořit pozměňovací návrhy Rady VŠ, které by šly 
do PSP ČR. Uznávání předchozího vzdělávání budou řešit přes asociaci krajů.  

Prof. Pospíšil dále sdělil, že na webu Rady VŠ je zveřejněno mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví 
týkající se povinného testování zaměstnanců. 
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Prof. Pospíšil poté navrhnul, že o pozměňovacích návrzích se bude hlasovat v hlasovacím systému. Po následné 
krátké diskusi bylo dohodnuto, že hlasování proběhne veřejně prostřednictvím platformy zoom.  

JUDr. Hodulík informoval o jednotlivých pozměňovacích návrzích, které byly projednány v rámci legislativní 
pracovní komise a členové Předsednictva Rady VŠ je měli k dispozici k prostudování v členské sekci webu Rady 
VŠ. Podrobně je vysvětlil. Poté proběhla diskuse k jednotlivým pozměňovacím návrhům. 

Prof. Skládanka a PhDr. Just ke každému projednávanému pozměňovacímu návrhu doplnili postoj NAÚ. PhDr. 
Just upozornil, že zástupců NAÚ se dotkl výraz v odůvodnění jednoho z pozměňovacích návrhu, ve kterém 
se píše, že rozhodnutí Rady NAÚ je svévolné. Zástupci NAÚ se proti tomu ohradili a zdůraznili, že jsou 
suverénním orgánem, který rozhoduje. 

RNDr. Popela zdůraznil, že jako člen Rady VŠ delegovaný akademickým senátem zastupuje akademickou obec 
VŠ a nikoliv NAÚ nebo MŠMT, a z této role pak plyne jeho podpora uvedených pozměňovacích návrhů. Ve věci 
pozměňovacích návrhů týkajících se NAÚ uvedl, že se jedná o zachování existujících zpětných vazeb, a že jak 
zaznělo na jednání zástupců ČKR a RVŠ, je vhodný přístup předběžné opatrnosti, opírají se o to, že systém 
se nastavuje na nejhorší možnou situaci. V další diskusi pak v reakci, že by připomínkované části novely 
(dotýkající se studentů v hodnotících komisích a stipendijního fondu), bylo ještě možné konkrétně upravit, 
vyjádřil zklamání, že se o této možnosti delší dobu jen hovoří, a že ani během posledních čtrnácti dnů žádný 
konkrétní návrh úprav v tomto smyslu nezazněl. 

 
Pozměňovací návrhy k novele zákona o VŠ 

 
o PN - možnost zpětvzetí a zúžení žádosti o akreditaci studijního programu v průběhu řízení. 
o PN - zachování povinného zastoupení studentů v hodnotících komisích 
o PN - zachování nezávislosti NAÚ 
o PN - zachování stipendijního fondu výhradně pro podporu talentovaných a sociálně slabých studentů 
o PN - uznávání předchozího vzdělávání na střední škole v zahraničí pro účely přijímacího řízení na vysokou 

školu 
 

Předsednictvo Rady VŠ hlasovalo o jednotlivých pozměňovacích návrzích. 
 
Předsednictvo Rady VŠ souhlasí s textem pozměňovacích návrhů a jejich podáním do Poslanecké sněmovny: 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 38 kladných hlasů, 1 se zdržel, přijalo bod usnesení: 

• PN - možnost zpětvzetí a zúžení žádosti o akreditaci studijního programu v průběhu řízení  

Předsednictvo Rady VŠ počtem 39 kladných hlasů jednomyslně přijalo bod usnesení: 

• PN - zachování povinného zastoupení studentů v hodnotících komisích 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 38 kladných hlasů, 2 se zdrželi, přijalo bod usnesení: 

• PN - zachování nezávislosti NAÚ  

Předsednictvo Rady VŠ počtem 30 kladných hlasů, 10 se zdrželo, přijalo bod usnesení: 

• PN - zachování stipendijního fondu výhradně pro podporu talentovaných a sociálně slabých studentů  

Předsednictvo Rady VŠ počtem 22 kladných hlasů, 17 se zdrželo, přijalo bod usnesení: 

• PN - uznávání předchozího vzdělávání na střední škole v zahraničí pro účely přijímacího řízení 
na vysokou školu 

 

Prof. Pospíšil po odhlasování usnesení nastínil tento další postup: budou předány informace ČKR a MŠMT, 
prostřednictvím JUDr. Hodulíka se dojedná, v jakém okamžiku Rada VŠ postoupí pozměňovací návrhy 
do PSP ČR. Prof. Pospíšil požádá prof. Skleničku o podporu a domluví se, zda bude odeslán společný průvodní 
dopis Rady VŠ a ČKR. 
 

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2021/02/RVS_2021_LK_moznost_zpetvzeti_a_zuzeni_zadosti_o_akreditaci_studijniho￼￼_programu.docx
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2021/02/RVS_2021_LK_zachovani_ucasti_studentu_v_hodnoticich_komisich.docx
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2021/02/RVS-LK-zakaz-pusobeni-predsedy-a-mistopredsedu-NAU-na-skolach-a-ponechani-max-dvou-funkcnich-obdobi.docx
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2021/02/RVS-LK-stipendijni-fondy-vyhradne-studentum.docx
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2021/02/RVS_2021_LK_uznavani_predchoziho_stredoskolskeho_vzdelani.docx
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2021/02/RVS_2021_LK_uznavani_predchoziho_stredoskolskeho_vzdelani.docx
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Doc. Radová, předsedkyně pracovní komise pro vědeckou činnost sdělila, že dne 3. 3. 2021 jednala pracovní 
komise pro vědeckou činnost o novele zákona č. 130/1998 Sb. o podpoře výzkumu experimentálního vývoje 
a inovací. Věnovala se konkrétním paragrafům, u kterých dochází ke změně. V závěru svého vystoupení sdělila, 
že komise požaduje, aby se MŠMT vyjádřilo k uvedeným připomínkám k tomuto zákonu a vysvětlilo uvedené 
nejasnosti, ideálně formou diskuse zástupce MŠMT se členy Rady VŠ. Následně proběhla diskuse: 
 
JUDr. Macková, delegátka FD ČVUT, požádala o navrácení původního znění definice aplikovaného výzkumu 
v § 2 zákona č. 130/2002 Sb. a nové znění v návrhu novely odmítnout. Dále iniciovala, aby Rada VŠ uplatnila 
změnu v českém překladu nařízení (EU) č. 651/2014, a to pojmu „industrial research“. Výklad tohoto pojmu 
je v souladu s dosud používaným termínem „aplikovaný výzkum“.  
 
RNDr. Popela nejprve zmínil historické zavedení modifikované Cobb-Douglasovy funkce pro výpočty 
ve specifickém výzkumu a upozornil na to, že v minulosti opakovaně existovaly snahy Akademie věd 
participovat na specifickém výzkumu a dotázal se, zda přesunem částky do DKRVO nehrozí, že dosavadní částka 
pro vysoké školy bude snížena a nebude použita pro doktorandy alespoň tak, jako dosud. Dále se zeptal, jaké 
je ve věci specifického výzkumu stanovisko Studentské komory Rady VŠ, a zda dosud řadu let fixovaná částka 
se po přesunutí bude tedy pro doktorandy navyšovat s navyšováním IP DKRVO. V závěru podpořil další 
diskutující nesouhlasící s vypuštěním a redukcí formulací dotýkajících se smluvního a aplikovaného výzkumu 
a doporučil ověřit věrohodnost zdůvodnění opírajících se o překlady z angličtiny. 

 
Předsednictvo Rady VŠ počtem 34 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení: 

Rada VŠ shledává zásadní problémy v návrhu novely zákona 130/2002 Sb., o podpoře vědy a výzkumu 
(sněmovní tisk č. 1118/0). Rada VŠ žádá MŠMT o vysvětlení sporných bodů a následně o případnou věcnou 
spolupráci MŠMT s oběma reprezentacemi vysokých škol na přípravě pozměňovacího návrhu, který by 
problematiku řešil. Konkrétní zásadní připomínky jsou uvedeny v příloze ve stanovisku Komise Rady VŠ 
pro vědeckou činnost ze dne 3. 3. 2021. Předsednictvo Rady VŠ pověřuje předsedu Rady VŠ urychleným 
seznámením MŠMT a ČKR s problematikou a jednáním o dalším postupu.  

 
 

3. Různé 

Prof. Pospíšil informoval o vývoji situace spojené s pandemií Covid-19 ohledně fungování vysokých škol. 
Informoval o tom, že byla vytvořena pracovní komise na úrovni náměstka MŠMT, která řeší praktické aspekty 
spojené především s návratem studentů na vysoké školy, konkrétně problematiku testování a problematiku 
vakcinace. O aktuálním vývoji situace budou členové Rady VŠ neprodleně informováni. Užší Předsednictvo 
ve spolupráci se strategickou komisí navrhlo vytvořit on-line informační systém pro členy Rady VŠ, který by 
umožnil sdílet všechny dotazy, informace a připomínky týkající se aktuální situace spojené s pandemií Covid19. 
Dotazy budou dále postupovány na MŠMT a sdíleny s ČKR. 

Doc. Langer následně představil sdílený formulář, do kterého bude možné vkládat náměty, návrhy a dotazy. 
Formulář je zveřejněn v členské sekci webu Rady VŠ. 

Doc. Radová sdělila, že na jednání pracovní komise pro vědeckou činnost dne 3. 3. 2021 se členové komise 
vyjádřili k hodnocení univerzit mezinárodními evaluačními panely v rámci Metodiky 17+. V zájmu zachování 
transparentnosti hodnocení dle Metodiky 17+ komise požaduje, aby MŠMT, jako poskytovatel zveřejnilo 
výsledky hodnocení Mezinárodního evaluačního panelu (MEP) před konsolidací zpráv grémiem poskytovatele 
(bod 4.1.2.3 Metodiky hodnocení VO v segmentu vysokých škol) a po konsolidaci zpráv. Zároveň komise žádá, 
aby byla zveřejněna kritéria, na základě kterých konsolidace probíhala. Proběhla diskuse a bylo přijato 
usnesení. 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 33 kladných hlasů, 1 se zdržel, přijalo usnesení: 
 
Rada VŠ v zájmu zachování transparentnosti hodnocení dle Metodiky 17+ požaduje, aby MŠMT jako 
poskytovatel zveřejnilo výsledky hodnocení MEP před konsolidací zpráv grémiem poskytovatele (bod 4.1.2.3 

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2021/03/stanovisko_komise_pro_vedeckou_cinnost_20210303.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8hb2gOfRfmvzbDIRyxCVCj9qWHCdcRmMfrLmW7bBvY0uqYw/viewform
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Metodiky hodnocení VO v segmentu vysokých škol) a po konsolidaci zpráv. Zároveň Rada VŠ žádá, aby byla 
zveřejněna kritéria, na základě kterých konsolidace probíhala. 

 
Prof. Skládanka informoval o jednání Fóra předsedů akademických senátů, které proběhlo on-line 
prostřednictvím MS Team dne 26. 2. 2021. Byli seznámeni s výkladem zákona č. 188/2020 Sb., který byl 
zveřejněn na stránkách MŠMT. Bližší informace předala Mgr. Michaela Peigerová z MŠMT. Zveřejněný výklad 
zákona č. 188/2020 Sb. byl diskutován v rámci MŠMT a se zástupci vysokých škol. Mgr. Peigerová na závěr 
jednání informovala Fórum předsedů akademických senátů o přípravě nového rozhodnutí na základě zákona 
o vysokých školách, § 95 Zvláštní oprávnění vysoké školy při mimořádných situacích. Aktuální rozhodnutí 
je platné do konce března. 

V rámci diskuse bylo dohodnuto, že na nejbližším zasedání Předsednictva Rady VŠ se Rada VŠ připojí k usnesení 
Fóra předsedů akademických senátů.  

Mgr. Michálek se dotázal předsedy Rady VŠ, zda měl možnost osobně pozvat pana ministra Plagu na zasedání 
orgánů Rady VŠ, či alespoň na květnový Sněm. Prof. Pospíšil sdělil, že z důvodu jiných povinností pana ministra 
s ním neměl možnost hovořit. Navrhl, že osobní pozvání bude panu ministrovi zasláno přes kancelář ministra. 
Na zasedání Sněmu Rady VŠ a jednání Předsednictva Rady VŠ bude tradičně zván a účastnit se náměstek 
P. Doleček, případně další náměstci (zejména náměstek V. Velčovský). 

 

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

 
 
 
 
Nejbližší zasedání Předsednictva Rady VŠ se bude konat dne 18. 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/wp-content/uploads/2021/02/zapis_forum_predsedu_AS_leden_2021.docx
http://www.radavs.cz/terminy/
http://www.radavs.cz/terminy/

