
 

 

 
 

Hlavní usnesení 
přijatá na zasedáních Rady vysokých škol  

 
 

 

Předsednictvo RVŠ, 15. dubna 2021 

Usnesení k návratu studentů VŠ do škol, k očkování zaměstnanců VŠ a ke kompenzaci nákladů VŠ 
na povinné testování zaměstnanců 

Předsednictvo Rady VŠ požaduje, aby Vláda ČR co nejdříve umožnila návrat studentů VŠ pro realizaci alespoň 
jejich praktické výuky dle plánu připraveného MŠMT. 

 
Předsednictvo Rady VŠ důrazně žádá ministerstvo zdravotnictví, aby co nejdříve umožnilo očkování 
zaměstnanců vysokých škol pro bezpečné zajištění kontaktní výuky obdobně, jak je tomu v případě 
regionálního školství.  

 
Předsednictvo Rady VŠ požaduje, aby Vláda ČR uplatňovala rovný přístup při kompenzaci nákladů VŠ na 
povinné testování zaměstnanců a bylo možné hradit toto testování v rámci zdravotního pojištění. Vzhledem k 
tomu, že v současné době dochází ke ztrátám ve výnosech VŠ a propadu ve financích VŠ při nesnížených 
nákladech na realizaci výuky, Předsednictvo Rady VŠ žádá také o dostatečnou kompenzaci nákladů na 
plánované povinné testování studentů.  

 

 

Informace ze Studentské komory Rady VŠ 

Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí informace ze Studentské komory Rady VŠ.  

Předsednictvo Rady VŠ podporuje usnesení Studentské komory Rady VŠ k výběru členů Rady České televize 

 

Ekonomické informace 

Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí informaci o vývoji mezd ve školství za rok 2020 a ukládá užšímu 
Předsednictvu Rady VŠ využít těchto podkladů k informování veřejnosti. 

 

Legislativní informace 

Předsednictvo Rady VŠ podporuje stanovisko odborných komisí legislativní a pro vědeckou činnost týkající se 
vhodnosti úprav vládního návrhu novely zákona 130/2002 Sb., o podpoře vědy a výzkumu (ST 1118). Jedná se 
o úpravy návrhu směřující k zachování organizační složky ministerstva jako samostatného příjemce podpor ve 
vědě a výzkumu, zachování zákonné definice smluvního výzkumu, ponechání zákonného ukotvení specifického 
vysokoškolského výzkumu a adresné alokace těchto prostředků, a dále změny textace vládní novely směřující 
k vynechání chybného překladu čl. 2 bodu 85 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 "industry research" coby 
"průmyslového výzkumu" a jeho nahrazení pouhým odkazem na Nařízení. V posledním zmíněném bodě 
Předsednictvo Rady VŠ požaduje opravu českého překladu příslušného Nařízení a jeho uvedení do souladu s 
významy vyplývajícími z anglické a německé jazykové verze tohoto Nařízení.  
  
 



 

 

Předsednictvo Rady VŠ nesouhlasí se zařazením vysokoškolských kolejí mezi subjekty povinné vybírat a obci 
odvádět poplatek z pobytu u krátkodobého ubytování studentů kratšího 60 dnů. V této souvislosti podporuje 
poslaneckou iniciativu poslanců Feriho, Raise, Valachové, Gazdíka, Rakušana, Baxy, Miholy, R. Fialy, Aulické 
Jírovcové a dalších na úpravu tohoto stavu (ST 777) a žádá členy zákonodárných sborů o podporu a urychlené 
projednání tohoto návrhu. 

 

 

Předsednictvo RVŠ, 18. března 2021 

Legislativní informace 

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. 

 

Podpora usnesení Fóra předsedů akademických senátů 

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. 

Problém poskytovatelů vzdělání v programech, které jsou akreditovány v zahraničí 

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. 

 

 

Mimořádné Předsednictvo RVŠ, 4. března 2021 

 

Legislativní informace 

Předsednictvo Rady VŠ souhlasí s textem pozměňovacích návrhů a jejich podáním do Poslanecké sněmovny: 

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

 PN - zachování povinného zastoupení studentů v hodnotících komisích 

 PN - zachování nezávislosti NAÚ 

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

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


 

 

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

vysokou školu 

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.  

 

Různé 

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 
Metodiky hodnocení VO v segmentu vysokých škol) a po konsolidaci zpráv. Zároveň Rada VŠ žádá, aby byla 
zveřejněna kritéria, na základě kterých konsolidace probíhala. 

 

 

Předsednictvo RVŠ, 18. února 2021 

Informace ze Studentské komory Rady VŠ   

Rada vysokých škol v návaznosti na usnesení Studentské komory RVŠ 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. 

 

Ekonomické informace 

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. 

 
 

Legislativní informace 

Předsednictvo Rady VŠ ukládá užšímu předsednictvu Rady VŠ 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 

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


 

 

zmíněnými institucemi předseda Rady VŠ seznámí Předsednictvo Rady VŠ na mimořádném jednání 
Předsednictva Rady VŠ dne 4. 3. 2021 
  
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. 

 
 


