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Záznam 3. zasedání  
Předsednictva Rady vysokých škol 

dne 18. března 2021 a hlavní přijatá usnesení 
 
 
 

Zasedání probíhalo on-line formou prostřednictvím platformy Zoom, zúčastnilo se 39 členů Předsednictva Rady 
VŠ (ze 48 řádných členů), 4 předsedové pracovních komisí a 14 hostů z řad Sněmu Rady VŠ a 6 hostů. 

 
 

1. Zahájení 
 
Prof. Pospíšil přivítal všechny přítomné a sdělil, že jednání bude řídit prof. Skládanka. Na dotaz ohledně očkování 
akademických i neakademických pracovníků VŠ sdělil, že informace k této problematice zazní v bodě Různé. Dále 
představil program zasedání, v němž přibyla přestávka. Požádal o vyjádření případného nesouhlasu s navrženým 
programem. Program zasedání byl následně jednomyslně schválen. 
 
Poté předal řízení zasedání prof. Skládankovi, který 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 36 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 zmíněna uskutečněná 
i plánovaná jednání od posledního řádného zasedání Předsednictva Rady. Obsahem materiálu je odkaz na 
usnesení užšího Předsednictva Rady VŠ k tzv. úředním maturitám a na zápis ze zasedání Rady NAÚ, dokument 
informoval i o žádosti MŠMT o nominaci zástupce RVŠ do Rady pro velké výzkumné infrastruktury z důvodu 
končícího mandátu stávajícího delegáta. 

Prof. Pospíšil uvedl, že do dalšího funkčního období Rady pro velké výzkumné infrastruktury, kde dosud RVŠ 
zastupoval on sám, navrhuje užší Předsednictvo Rady VŠ současného místopředsedu doc. Kašparovského. Dále 
sdělil, že končí mandát dosavadní zástupkyně Rady VŠ v Grémiu Fondu vzdělávací politiky, jíž je doc. Smolová, 
která v tomto orgánu nahrazovala studentského zástupce. Prof. Pospíšil sdělil, že SK RVŠ navrhuje pro nové 
funkční období jako svoji zástupkyni Mgr. Lucii Říhovou. V závěru svého vystoupení sdělil, že je též třeba zvolit 
nové zástupce do Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol za ty, kteří v tomto 
funkčním období již nejsou členy RVŠ. Užší Předsednictvo Rady VŠ navrhuje, aby Radu VŠ zastupovali 
doc. Mgr. Daniela Jobertová, Ph.D. a za SK RVŠ Ing. Michal Farník.  

Člen Předsednictva Rady VŠ Mgr. Michálek podal protinávrh (včetně zdůvodnění) na zástupce Rady VŠ 
do Reprezentativní komise. Navrhl místopředsedkyni ekonomické komise Rady VŠ doc. Benešovou. Jeho návrh 
v diskuzním chatu  krátkými zdůvodněními podpořili JUDr. Valová, RNDr. Popela a JUDr. Hodulík. Předseda Rady 
VŠ prof. Pospíšil v chatu podpořil doc. Jobertovou.  

Následně v hlasovacím systému Rady VŠ proběhlo hlasování o všech navržených nominacích do příslušných 
orgánů. JUDr. Hodulík po ukončení hlasování oznámil, že ve vymezeném časovém limitu nestihl odevzdat svůj 
hlas pro navrženého do Rady pro velké výzkumné infrastruktury. Jeho hlas byl následně připočítán k výsledku 
hlasování z elektronického systému. 

 

http://www.radavs.cz/soukroma-sekce/materialy-na-predsednictvosmem/
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Výsledky hlasování: 

Rada pro velké výzkumné infrastruktury 

doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph. D.  Hlasování se zúčastnilo 30 členů, pro: 30, proti: 0 

 

Gremium Fondu vzdělávací politiky 

Mgr. Lucie Říhová    Hlasování se zúčastnilo 30 členů, pro: 29, proti: 0, zdržel se: 1 

 

Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol 

Ing. Michal Farník    Hlasování se zúčastnilo 30 členů,  pro: 30, proti: 0 

Dále se hlasovalo formou výběru mezi dvěma navrženými. Hlasování se zúčastnilo 29 členů, zdržel se: 2 

doc. Ing. Irena Benešová, Ph. D.  pro: 11 

doc. Mgr. Daniela Jobertová, Ph. D. pro: 16 

 

Po ukončení hlasování proběhla krátká diskuse k očkování, která byla následně přesunuta do bodu Různé. 

 
Předsednictvo Rady VŠ počtem 36 kladných hlasů, 1 se zdržel, přijalo usnesení: 
 
Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí Zprávy z užšího předsednictva Rady VŠ. 

Předsednictvo Rady VŠ nominuje do Rady pro velké výzkumné infrastruktury doc. Mgr. Tomáše 
Kašparovského, Ph.D., do Grémia Fondu vzdělávací politiky Mgr. Lucii Říhovou a do Reprezentativní komise 
pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol doc. Mgr. Danielu Jobertovou, Ph.D. a Ing. Michala Farníka. 

 
 

3. Informace ze Studentské komory Rady VŠ 

Ing. Farník formou prezentace informoval Předsednictvo o aktivitách Studentské komory. Nejdříve seznámil 
přítomné s hlavními body Programového prohlášení SK RVŠ. Vedle obligátních bodů (kterými jsou kvalita  
a financování terciárního vzdělávání, situace vysokých škol v souvislosti s pandemií, řízení a samospráva VŠ, 
problematika vzdělávání doktorandů, sociální dimenze studia, internacionalizace studia, rozvoj SK RVŠ a třetí 
role) zdůraznil několik nových oblastí, kterým se bude SK RVŠ v tomto stálém zasedání věnovat. Jsou jimi 
vzdělávání pedagogů, digitalizace, duševní zdraví, pracovní povinnost, westernizace SZZ, reforma financování 
doktorského studia, limit DPP pro odvod sociálního a zdravotního pojištění a další. Sdělil, že zástupci komory 
jednali o pracovní povinnosti studentů a komunikovali o této problematice s předsedou Asociace děkanů 
lékařských fakult. Výsledkem jednání je zařazení povolaných studentů do očkování a vynechání studentů 
posledních ročníků z pracovní povinnosti. Zmínil, že pracovní povinnost se týká i studentů psychologie, kteří nyní 
pomáhají  v neziskových organizacích, a ohrozilo by to jejich fungování. Z tohoto důvodu byl zaslán dopis 
neziskových organizací hejtmanům a SK RVŠ se k dopisu připojila. Dále sdělil, že bylo podepsáno, resp. 
zrevidováno memorandum o spolupráci s Českou asociací doktorandek a doktorandů. Poté zmínil, že proběhla 
neformální schůzka s MŠMT o reformě financování doktorského studia. Sdělil, že přijali usnesení: „SK RVŠ vyzývá, 
aby byl zajištěn mechanismus garantující využití prostředků plánovaně alokovaných do DKRVO z SVV tak, aby 
sloužily jako přímá finanční podpora studentů v nezmenšené výši.” Dále informoval o výběrovém řízení na pozice 
tajemnice (stala se jí Ing. Anna Kruljacová, MSc) a PR managerky SK RVŠ, jíž se stala Ing. et Ing. Mariana Tesařová, 
MSc. V závěru svého vystoupení Ing. Farník sdělil, že se účastnil pietního shromáždění v Nerudově ulici  
u příležitosti výročí 25. února 1948, informoval o schůzce s prezidentkou Erasmus Student Network (ESN) a zmínil 
aktivity spojené s přijímáním studentů z Běloruska.   

Předsednictvo Rady VŠ počtem 37 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení: 

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2021/03/prezentace-SK-RVS-18032021.pptx
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Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí informace ze Studentské komory Rady VŠ. 

 
 

4. Vystoupení hostů 
 

Náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro řízení sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF PhDr. Mgr. 
Velčovský informoval o OP JAK a dopadech pandemie na OP VVV. Zmínil, že vláda schválila strukturu tzv. 
implementační struktury, OP JAK a alokaci. Na vládní úrovni panuje shoda na tom, že investice do vzdělání a do 
výzkumu má smysl. Zmínil, že velké téma, které doposud nebylo implementováno, jsou studenti se specifickými 
potřebami. V rámci diskuse odpověděl na dotazy členů Rady VŠ. 

JUDr. Barančík potvrdil platnost metodického pokynu NAÚ v souvislosti s režimem realizace studijních programů 
během pandemie. Sdělil, že vyzývají školy k podpoře alternativního plnění studijních povinností, zejména praxí. 
Požádal školy, aby NAÚ podávaly pouze rámcovou informaci o režimu distanční výuky. V rámci diskuse 
odpověděl na dotazy. Prof. Pospíšil sdělil, že proběhla neformální domluva s NAÚ na svolání schůzky na zajímavá 
témata, kde by se tato témata projednala osobně či online.  

Prof. Málek, místopředseda ČKR upozornil na usnesení ČKR týkající se mimo jiné očkování a testování na VŠ. 
Sdělil, že usilují o to, aby bylo očkování nastartováno co nejdříve. Je to podmínka návratu do škol. Dále zmínil 
otázku hodnocení VŠ. V rámci diskuse na dotaz k novele zákona č. 130/2002 Sb. sdělil, že ČKR souzní s Radou VŠ. 

Prof. Pospíšil sdělil, že se čeká na dohodovací řízení mezi RVVI a MŠMT, aby mohly být zveřejněny výsledky 
hodnocení VŠ. Zmínil, že výsledky odpovídají tomu, jak se školy dlouhodobě chovají. K novele zákona č. 130/2002 
Sb. sdělil, že probíhalo vypořádání s RVVI. Z Rady VŠ byl poslán dotaz na MŠMT, jak chce řešit specifický výzkum.  

Ing. Ryška, ředitel Centra pro studium vysokého školství, pozdravil přítomné a pozval všechny ke spoluúčasti 
na společných projektech CSVŠ.  

Mgr. Baierl poděkoval za pozvání. Vyjádřil podporu VOS při řešení problémů spojených se situací Covid19. 
Poděkoval za usilovnou práci, kterou se podařilo zajistit očkování akademické a neakademické obce VŠ. Sdělil, 
že doufá, že doje k brzkému proočkování všech zaměstnanců vysokých škol. Mají obavu, že testovat bude nutno 
i vícekrát za týden. Zmínil, že je snaha o proplácení testování pojišťovnou. 

Prof. Pospíšil sdělil, že v současné době se vychází z testování 1x za týden a bylo řečeno, že testování by mělo 
být hrazeno ze zdravotního pojištění. Zatím nejsou náklady tak veliké, ale kdyby to trvalo déle, bylo by nutné se 
obrátit na MŠMT. V současné době si MŠMT šetří finanční prostředky na dobu, kdy by museli být testováni 
studenti. 

Dále vystoupil člen Akademické rady AV ČR RNDr. Krejčí, který u příležitosti konce svého funkčního období 
v akademické radě poděkoval za spolupráci a popřál všechno dobré do budoucna. Prof. Pospíšil poděkoval RNDr. 
Krejčímu za spolupráci a ocenil jeho přínos pro dobré vztahy mezi oběma institucemi. 

 
 

5. Příprava Programového prohlášení 

Prof. Pospíšil představil body Programu Rady VŠ, jak je připravily jednotlivé pracovní komise. Sdělil, že do 31. 3. 
2021 mají zaslat předsedové komisí zpracované kapitoly na Agenturu Rady VŠ, aby bylo možné je od 5. 4. 2021 
do 11. 4. 2021 připomínkovat, a následně projednat na dubnovém zasedání Předsednictva Rady VŠ. Poté předal 
řízení jednání PhDr. Justovi, který vyzval předsedy jednotlivých pracovních komisí, aby stručně zrekapitulovali 
body navržené a projednané v komisích. Poté v rámci diskuse zazněly návrhy na propojení témat napříč 
oblastmi. Mezi hlavní priority byla navržena participace pedagogických fakult a fakult připravujících učitele. Je 
třeba dát velký důraz na vnější i vnitřní komunikaci. V rámci diskuse došlo ke shodě, že bude vytvořena kapitola 
Agenda pro celou Radu VŠ.  

Předsednictvo Rady VŠ počtem 38 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení: 
 
Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí teze Programu Rady VŠ zpracované jednotlivými pracovními komisemi. 

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2021/03/programRVS_18032021.pdf
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6. Legislativní informace 

JUDr. Hodulík informoval o stavu projednávání vysokoškolské legislativy v PSP ČR. Novela zákona o VŠ je daleko 
před prvním projednáváním. Nepočítá se s tím, že by tento zákon byl projednáván na březnové schůzi. U zákona 
130/2002 Sb. o podpoře vědy a výzkumu je snaha předkladatelů o to, aby byl projednán v prvním čtení na 
březnové schůzi. Následovala diskuse k novele zákona č. 130/2002 Sb. 

Předsedkyně komise pro vědeckou činnost doc. Radová upozornila na nebezpečí prodlevy. Od předchozího 

usnesení k této záležitosti, které vyzývalo k jednání s MŠMT a ČKR, již uplynulo 14 dní. Mimo jiné znovu 

upozornila na sporný překlad pojmu „industry research“, jak je uvedeno v připomínkách komise, a připomněla 

návrh JUDr. Mackové z jednání mimořádného Předsednictva Rady VŠ 4. 3. 2021 uplatnit změnu v českém 

překladu nařízení (EU) č. 651/2014.  

RNDr. Popela doporučil metodu "převodového drátu s nízkým odporem" a postupovat tedy podle přijatých 
stanovisek komise pro vědeckou činnost a Předsednictva Rady VŠ a přenášet je a řídit se jimi. Upozornil na to, 
že prodlevy v postupu mohou být riskantní a že včasná zpětná vazba obvykle předchází krizím. Zpětná vazba 
z Rady VŠ by měla být proto vnímána vstřícně a ne kriticky. Rada VŠ shrnuje náměty z akademické obce VŠ, 
a proto toku informací zdola nahoru by měla být věnována pozornost, nejen distribuci a vysvětlování informací 
od MŠMT, ČKR, NAU, RVVI aj. cestou Rady VŠ do akademické obce VŠ. Zdůraznil, že změny formulací týkající se 
specifického výzkumu, aplikovaného výzkumu a smluvního výzkumu jsou vnímány v jeho okolí jako důsledek 
trendu upozaďování technického vysokého školství a souvisejícího vzdělání, a pokud se k tomu reprezentace 
nepostaví a situace se nevyjasní, mnozí dotčení budou hledat cesty jak svá stanoviska, zejména ve volebním 
roce, přenášet i mimo reprezentace. 

JUDr. Hodulík upozornil, že vyškrtnutím organizační složky ministerstva jako příjemce podpory bude znemožněn 
přísun peněz na vědu a výzkum Univerzitě obrany, která je organizační složkou Ministerstva obrany. Existenci 
problému potvrdila i rektorka Univerzity obrany doc. Kročová prostřednictvím telefonického vstupu v průběhu 
jednání Rady VŠ, kde upozornila členy Předsednictva na specifika Univerzity obrany a důsledky, které pro tuto 
univerzitu přijetí novely zákona bude mít - Univerzita obrany nebude moci přijímat finanční podporu na VVI 
mimo rezort ministerstva obrany. 

Dále JUDr. Hodulík upozornil s odkazem na výstup vědecké komise Rady VŠ na nevhodný a nepřesný překlad 
„industry research“ jako „průmyslového výzkumu“ v novele zákona 130/2002 Sb. ale také v samotném nařízení 
Komise (EU) č. 651/2014. Tento zužující překlad může významně poškodit až znemožnit financování 
netechnického výzkumu, stejně jako výzkumu společenského a humanitního. 

 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 35 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení: 

Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí legislativní informace. 

 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 20 kladných hlasů, 1 se zdržel, přijalo usnesení: 

Předsednictvo Rady VŠ shledává novelu zákona 130/2002 Sb. (ST 1118) předloženou do Poslanecké sněmovny 
formulačně problematickou s odkazem na výstupy Komise pro vědeckou činnost Rady VŠ. Ukládá předsedovi 
Rady VŠ, aby po projednání s předsedou ČKR a místopředsedou RVVI  Baranem (a poskytnutí stanovisek 
Předsednictvu Rady VŠ) případně požádal premiéra ČR a předsedu Poslanecké sněmovny o odklad 
projednávání tohoto bodu na dubnové nebo květnové jednání Sněmovny. Odklad projednání vytvoří prostor 
pro vyjasnění sporných pasáží tak, aby zákon i nadále dobře reflektoval a podporoval probíhající výzkum na 
vysokých školách. 

 

  

7. Různé 

Doc. Kašparovský informoval o aktuálním stavu jednání s MŠMT a MZ ohledně plánovaného očkování 
akademických a neakademických pracovníků VŠ a osvětlil některé odborné aspekty testování, očkování 
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a účinnosti vakcín. ČKR oslovila rektory s žádostí o dodání počtů akademických pracovníků starších 55 let 
a akademických a neakademických pracovníků zajišťujících výuku posledních ročníků. Tato data poslouží při 
vytváření strategie očkování. Bude-li dostatek vakcín, jsou vysoké školy připraveny zajistit očkování 
akademických i neakademických pracovníků VŠ vlastními silami. 

Proběhla diskuse ke strategii očkování a k testování. 

Prof. Skládanka předložil usnesení Fóra předsedů akademických senátů, které bylo přijaté na jednání Fóra dne 
26. 2. 2021 a požádal Předsednictvo Rady VŠ, aby toto usnesení podpořilo. 

 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 34 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení: 

Předsednictvo Rady VŠ podporuje usnesení Fóra předsedů akademických senátů, aby v zájmu zajištění 
nezbytné koordinace v postupu akademických senátů vysokých škol a jejich fakult napříč ČR byl akceptován 
výklad MŠMT stanovující ukončení funkčních období orgánů nebo členů orgánů vysokých škol nebo fakult 
prodlužovaných účinností zákona č. 188/2020 Sb. do roku 2021. Funkční období orgánů nebo členů orgánů 
vysoké školy nebo fakulty prodloužené dle výkladu zákona v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem ze dne 
5. října 2020 (tj. orgánů, jejichž funkční období mělo skončit mezi 5. říjnem 2020 a 31. prosincem 2020) skončí 
dle tohoto výkladu uplynutím dne 22. května 2021. 

 
Ing. Svoboda informoval o problému poskytovatelů vzdělání v programech, které jsou akreditovány v zahraničí. 
Upozornil na rozdílný vízový status těchto studentů, který jim v současné době znemožňuje žádat o dlouhodobé 
vízum, protože mnoho českých velvyslanectví nyní nepřijímá žádné žádosti v kategorii „ostatní“. Tito studenti 
tedy nemohou přicestovat do České republiky a začít studovat, jakmile to epidemická situace dovolí; budou 
muset nejprve čekat na obnovení vydávání víz, pak absolvovat řízení o udělení víza, a teprve potom budou moci 
začít studovat v České republice. Situace je pro studenty i pro vysoké školy velmi nepříjemná. Studenti nemohou 
studovat program, který si zvolili a do nějž byli přijati. Vysoké školy nemohou pokračovat ve svojí činnosti a 
vznikají jim významné ekonomické ztráty. Následně proto požádal Radu vysokých škol o podporu při hledání 
vhodného řešení a přijetí usnesení. Požádal, aby představitelé Rady VŠ komunikovali prosbu o řešení dotčeným 
ministerstvům.  

 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 34 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení: 

Rada vysokých škol upozorňuje na obtížné postavení studentů studijních programů akreditovaných v zahraničí 
způsobené koronavirovou epidemií a žádá Ministerstvo vnitra České republiky o nalezení takového řešení, 
které neomezí vydávání dlouhodobých víz a povolení k pobytu pro studenty těchto studijních programů. 

 

Doc. Langer sdělil, že v členské sekci byl zveřejněný odkaz na sdílený formulář, prostřednictvím kterého mohou 
členové Rady vznášet své dotazy či podněty. V této souvislosti byli obesláni všichni předsedové pracovních 
komisí, kteří by měli možnost dokument editovat. Posteskl si, že pouze necelá polovina z nich poskytla svoji 
gmailovou adresu, přes kterou by bylo možné je s tímto dokumentem propojit. Vyzval ostatní předsedy komisí, 
aby své adresy na Agenturu zaslali a začali tuto platformu využívat. 

RNDr. Popela poděkoval místopředsedovi Rady VŠ doc. Langerovi a ocenil začínající fungování vytvořeného 
systému pro sběr námětů z Rady VŠ. 

Dále byly diskutovány formy komunikace dovnitř i vně Rady VŠ v souvislosti s usnesením užšího Předsednictva 
Rady VŠ dne 8. 3. 2021, týkající se problematiky maturit. Členové užšího Předsednictva přislíbili zlepšení 
komunikace, pokud v budoucnosti nastane podobná situace. V této souvislosti byla šířeji diskutována 
problematika vnější a vnitřní prezentace Rady VŠ. PhDr. Just informoval o společném postupu se SK RVŠ při 
přípravě nových webových stránek, o komunikaci na twitteru a postupné aktualizaci informací o Radě VŠ na 
Wikipedii.  

Prof. Pospíšil poděkoval za účast a za trpělivost. Zdůraznil, že Programové prohlášení je velice 
konstruktivní  a poděkoval za kvalitní zpracování. Sdělil, že jakmile přijdou oficiální žádosti, budou doplněny další 
nominace zástupců RVŠ do komisí či orgánů MŠMT. Požádal o psaní dotazů do formuláře v členské sekci a sdělil, 

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2021/03/zapis_forum_predsedu_AS_unor_2021.docx
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2021/03/Problem_poskytovatelu_zahranicnch_programu.docx
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že se bude snažit, aby získal požadované odpovědi z příslušných orgánů. Následně všem popřál hodně zdraví a 
pěkné jaro. 

 

Nejbližší řádné zasedání Předsednictva Rady VŠ se bude konat dne 15. dubna 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/

