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Záznam 2. zasedání  
Sněmu Rady vysokých škol 

dne 20. května 2021 a hlavní přijatá usnesení 
 
 
 

Zasedání probíhalo on-line formou prostřednictvím platformy Zoom, zúčastnilo se 164 členů Sněmu Rady VŠ 
(z 279 řádných členů) – z toho 10 členů SK RVŠ a 3 náhradníci SK RVŠ (z toho 1 zastupoval delegáta SK RVŠ a 
měl tedy hlasovací právo) a 7 dalších hostů. 

 

1. Zahájení 
 

Prof. Pospíšil v úvodu zasedání přivítal všechny přítomné. Představil krátce jednotlivé body programu. Omluvil 
ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ing. Plagu, který se, ač hledal volný termín, nemohl se z důvodu jiných 
jednání, na kterých byla jeho přítomnost nutná, zasedání Sněmu zúčastnit.  
Dále přivítal prof. Skleničku, předsedu České konference rektorů (dále ČKR), který z časových důvodů vystoupil 
na začátku zasedání. Prof. Sklenička pozdravil všechny přítomné jménem ČKR a poděkoval za umožnění 
vystoupit. Sdělil, že vysoké školy aktuálně řeší kromě rozvolňování i problematiku očkování. Poděkoval za velmi 
dobrou spolupráci s Radou VŠ i s MŠMT, zvláště s náměstkem Dolečkem. Sdělil, že se scházeli jednou týdně 
v pracovní skupině, aby se podařilo vyjednat očkování. Konstatoval však, že spolupráce s ministerstvem 
zdravotnictví byla špatná. Dále sdělil, že v nadcházejícím období se budou věnovat financování. V závěru svého 
vystoupení informoval o nadcházejících volbách předsednictva ČKR, ve kterých již nebude kandidovat.  
Prof. Skládanka mu poděkoval za spolupráci i za jeho účast na Sněmu. Poté sdělil, že náměstek ministra školství, 
mládeže a tělovýchovy pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu PhDr. Doleček se k jednání Sněmu 
připojí později. Přivítal Mgr. Baierla, předsedu výboru Vysokoškolského odborového svazu (VOS), prof. 
Vondráčka z Akademie věd ČR (AV ČR), Ing. Ryšku z Centra pro studium vysokých škol (CSVŠ) a PhDr. Landovou 
z Asociace knihoven vysokých škol ČR (AKVŠ). 
 
Prof. Skládanka následně představil program zasedání a navrhl přesunout Legislativní informace před 
Ekonomické informace.  
 
Program zasedání byl poté počtem 139 kladných hlasů jednomyslně schválen. 
 
Poté 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 138 kladných hlasů, 1 se zdržel, 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, včetně žádostí, 
stanovisek a nominací, které Rada vysokých škol obdržela od různých institucí. Kladně zhodnotil skutečnost, že 
v covidovém období se mohli i členové Sněmu Rady VŠ účastnit on-line zasedání Předsednictva Rady VŠ. Dále 
se věnoval situaci postupného rozvolňování výuky a vakcinaci na VŠ. Následně zmínil usnesení, která byla 
v mezidobí přijata jménem Rady VŠ užším Předsednictvem Rady VŠ a též informoval o nominacích členů Rady 
VŠ do různých orgánů, zvláště pak do Reprezentativní komise. Sdělil, že náměstek PhDr. Doleček bude mít 
vystoupení k výsledku kontroly NKÚ a k Metodice 17+. Informoval o tom, že původně se měl zasedání účastnit 
i náměstek PhDr. Velčovský, ale omluvil se z důvodu účasti na vypořádání připomínek k OP JAK, k němuž 
Evropská komise (dále EK) svolala jednání právě 20. 5. 2021. EK vytýká, že OP JAK je postaven zvláště na 

http://www.radavs.cz/soukroma-sekce/materialy-na-predsednictvosmem/
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2021/05/ZpravaNKU_17052021.pdf
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základním výzkumu a snaha EK je, aby byl ve větší míře zastoupen aplikovaný výzkum. EK chce, aby si základní 
výzkum platily státy z rozpočtových kapitol. Náměstek Velčovský zaslal k tomuto tématu prezentaci, která je k 
dispozici na webu Rady VŠ. 

V závěru svého vystoupení prof. Pospíšil sdělil, že prezident republiky jmenoval dne 8. května 2021 nové 
profesory. 
 
Sněm Rady VŠ počtem 139 kladných hlasů jednomyslně přijal usnesení: 

Rada VŠ bere na vědomí Zprávy z užšího předsednictva Rady VŠ. 

 

3. Informace ze Studentské komory Rady VŠ 

Předseda SK RVŠ Ing. Farník formou prezentace informoval o činnosti studentské komory za období od konání 
posledního Sněmu Rady VŠ. Představil předsednictvo SK RVŠ. Dále sdělil, že bylo přijato Programové prohlášení 
SK RVŠ, které klade důraz především na kvalitu terciárního vzdělávání, situaci VŠ v pandemické a 
postpandemické době, financování terciárního vzdělávání, řízení a samosprávu VŠ, problematiku vzdělávání 
doktorandů, sociální dimenze studia, internacionalizaci studia a rozvoj SK RVŠ a třetí role. Dále informoval o 
zapojení studentské komory do plánování reformy financování doktorského studia a reformy pregraduální 
přípravy učitelů a také o ostatní činnosti komory, která se zabývá přístupem k digitalizovaným fondům 
knihoven, pracovní povinností studentů, návratem k výuce, vyjádřením k volbě členů Rady ČT, memorandem 
o spolupráci s ČAD, přípravou konference Eurodoc a delegováním zástupce SK RVŠ v ESU Executive Committee. 
Činností, která se v SK RVŠ děje aktuálně, je rozeslání dotazníku o doktorském studiu na všechny fakulty v ČR. 
SK RVŠ se dále zabývá problematikou očkování akademických i neakademických pracovníků vysokých škol, byl 
nominován Výbor Ceny Jana Opletala a finalizováno vypsání soutěže na vzhled sošky. Dále sdělil, že nad 
Programovým prohlášením proběhla schůzka na MŠMT. Z další činnosti Ing. Farník informoval o schůzce 
participativní skupiny pro reformu pregraduální přípravy učitelů, sdělil, že došlo ke spojení se SK RVŠ alumni, 
dále zmínil výzvu k zapojení aktivit souvisejících s předsednictvím ČR v Radě EU, došlo ke zrušení úložiště na 
capsa.cz a plný přechod na MS Teams, připravuje se zadávací dokumentace k webu SK RVŠ. V závěru svého 
vystoupení sdělil, že SK RVŠ připravuje červnové první kontaktní výjezdní zasedání na půdě UPOL.  

Sněm Rady VŠ počtem 148 kladných hlasů jednomyslně přijal usnesení: 

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

 

4. Vystoupení hostů 

Ing. Ryška, ředitel Centra pro studium vysokého školství (dále CSVŠ) pozdravil přítomné. Sdělil, že CSVŠ 
vstoupilo do 30. roku svého působení. Uvedl, že CSVŠ bylo u vzniku Boloňského procesu, u řady šetření 
Eurostudent a u otázek týkajících se distančního vzdělávání. Sdělil, že proběhlo setkání se členy užšího 
Předsednictva Rady VŠ, na kterém byla domluvena hlubší forma spolupráce při připomínkování jejich expertiz 
a proběhla domluva na společném uspořádání workshopu.  
 
PhDr. Just doplnil sdělení Ing. Ryšky. Potvrdil, že se s ním sešel společně s místopředsedkyní Rady VŠ doc. 
Jobertovou, aby dojednali praktickou stránku spolupráce. S Ing. Ryškou domluvili přizvání jednotlivých 
pracovních komisí Rady VŠ do procesu připomínkování materiálů, v uplynulých dnech již obdrželi jeden 
materiál, který bude distribuován příslušným pracovním komisím. Dále sdělil, že Ing. Ryškovi bude poskytnut 
Program Rady VŠ.  
 
Mgr. Baierl, předseda Vysokoškolského odborového svazu poděkoval za pozvání. Konstatoval, že přístup 
ministerstva zdravotnictví k očkování na vysokých školách nebyl dobrý. Dále se věnoval problematice 
financování VŠ a konstatoval, že by stálo za to upozornit, že vysoké školy jsou důležitou součástí a 
přispěvatelem naší společnosti. 
 

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2021/05/OP_JAK_RVS_prezentace20052021.pdf
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2021/05/SchuzeRVS2.pptx
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Prof. Vondráček z Akademie věd ČR poděkoval za pozvání a krátce se, jakožto nástupce po doc. Krejčím, 
představil. V rámci jeho agendy je mimo jiné spolupráce s vysokými školami a organizace doktorského studia 
na AV ČR.  Sdělil, že se těší na další spolupráci.  
 
PhDr. Landová z Asociace knihoven VŠ (dále AKVŠ) pozdravila všechny účastníky a informovala o fungování 
AKVŠ. Konstatovala, že uplynul netypický rok, avšak v rámci povolených pravidel se podařilo zachovat 
fungování knihoven, které se podařilo zvládnout především prostřednictvím individuálních a nekontaktních 
služeb. Přístup do digitalizovaných fondů českých knihoven se podařilo zajistit až do konce června a úspěšně 
se jedná o tom, aby byl tento přístup umožněn i do budoucna. Dále sdělila, že Národní knihovna má nového 
ředitele, kterým je Tomáš Foltýn. Zmínila projekt NTK, který navazuje na projekt CzechELib. Zároveň pokračují 
aktivity podpory otevřeného přístupu k vědě. V závěru svého vystoupení sdělila, že připravují konferenci 
Bibliotheca academica 2021, která se uskuteční v listopadu v Liberci a vyjádřila naději, že to již bude prezenční 
formou. Nakonec poděkovala za AKVŠ vysokým školám, že zajistili pracovníkům knihoven očkování. 
Prof. Skládanka následně konstatoval fakt, že omezení VŠ knihoven ukázalo jejich důležitost. 
  
Náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu PhDr. 
Doleček pozdravil přítomné. Potvrdil pozici MŠMT v tématech rozpočtu, výzkumu i legislativy. Informoval o 
vývoji projednávání novel zákonů v PSP ČR, které se nedaří posunout dál. Sdělil, že se průběžně řeší debaty k 
testování studentů či k očkování zaměstnanců vysokých škol a uvedl, že informace jsou okamžitě předávány 
Radě VŠ. Dále sdělil, že k úplnému rozvolnění s omezením, pokud jde o rozestupy, dochází k 24. 5. 2021. 
Následně se věnoval kontrole NKÚ týkající se peněžních prostředků státu poskytovaných veřejným vysokým 
školám, k jejímž výsledkům zveřejnilo MŠMT své stanovisko. Poté informoval o přípravě rozpočtu. Sdělil, že 
usilují o prorůstový rozpočet. K očkování sdělil, že MŠMT jej rozšířilo i na ostatní pracovníky. V závěru svého 
vystoupení sdělil, že je ukončen první plný běh Metodiky 2017+. V rámci diskuse odpověděl na dotazy z pléna, 
k problematice očkování zazněla informace, že došlo k rozšíření na ostatní pracovníky i studenty. 
 

5. Programové prohlášení 

Prof. Pospíšil představil Program Rady VŠ pro funkční období 2021–2023, který byl projednán v programové 
komisi. Informoval o postupu přípravy. Sdělil, že se shromažďovaly návrhy a připomínky, scházely se jednotlivé 
pracovní skupiny. Poděkoval všem předsedům pracovních komisí za aktivitu. Konstatoval, že i v tomto období 
ztížené komunikace se podařilo toto dobře zvládnout. Informoval o tom, že na 4. zasedání Předsednictva Rady 
VŠ byly schváleny teze Programu, následně byly zapracovány připomínky členů programové komise a členové 
Sněmu poté měli možnost se k výslednému textu vyjádřit. Žádné připomínky vzneseny nebyly. Následně bylo 
finální znění Programu předloženo Sněmu Rady VŠ ke schválení. 

Sněm Rady VŠ počtem 153 kladných hlasů jednomyslně přijal usnesení: 

Sněm Rady VŠ schvaluje Programové prohlášení Rady VŠ na funkční období 2021–2023 v předloženém znění. 

 
6. Legislativní informace 

JUDr. Hodulík stručně informoval o jednáních pracovních komisí legislativní, pro strategie a rozvoj VŠ a komise 
pro vědeckou činnost a následně o průběhu projednávání novel zákona o VŠ, zákona 130/2002 Sb. a zákona o 
poplatcích v PSP ČR. Sdělil, že zákon č. 130/2002 Sb. je ve sněmovně ještě před prvním čtením. Od komisí jsou 
připraveny připomínky k tomuto zákonu, které se budou moci využít, až bude zákon projednáván. Dále sdělil, 
že požadují, aby ČR jednala s EU ohledně opravy překladu termínu Industry research. K zákonu o poplatcích 
sdělil, že některá města již poplatek z pobytu zrušila, ale např. v Praze zůstal zachován. Sdělil, že poslanci řeší, 
aby studenti tento poplatek neplatili, ale sněmovní tisk je stále před prvním čtením. V závěru svého vystoupení 
sdělil, že na 4. zasedání Předsednictva Rady VŠ bylo přijato usnesení apelující na PSP ČR, aby byl tento bod 
projednán. 

Sněm Rady VŠ počtem 153 kladných hlasů jednomyslně přijal usnesení: 

Sněm Rady VŠ bere na vědomí legislativní informace. 
 

 

https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/stanovisko-msmt-k-tiskove-zprave-nku
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2021/05/Program-RVS_15042021_v02-fin-7.5.2021.docx
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7. Ekonomické informace 

Obsahem prezentace JUDr. Valové byly mzdy ve školství a vývoj mezd VŠ pedagogů v letech 2017–2020.    
Porovnala průměrnou měsíční mzdu ze státního rozpočtu včetně ESF ve školství s průměrnou mzdou v ČR. 
Konstatovala, že v r. 2020 byla nominální mzda VŠ zaměstnanců oproti průměrné mzdě v ČR o 1,4procentního 
bodu nižší a reálná mzda poklesla o 1,3 procentního bodu. Dále v prezentaci předložila tabulku dynamiky růstu 
nominálních a reálných mezd/platů od roku 2015 do roku 2020. Dále porovnala průměrnou měsíční mzdu VŠ 
zaměstnanců s průměrnou měsíční mzdou v regionálním školství. Konstatovala, že nominální mzdy i reálné 
mzdy byly v roce 2020 vyšší u pedagogů SŠ. Následně se věnovala rozpětí mezd v roce 2020 na jednotlivých VŠ. 
Dále představila vývoj podílu rozpočtu VŠ na rozpočtu kapitoly 333.  Formou grafu předložila veřejné výdaje 
včetně výdajů na VaV v poměru k HDP v období od roku 1989 do roku 2017. Poté představila vývoj mezd 
pedagogů VŠ v letech 2017–2020 a provedla srovnání s platem VŠ vzdělaných pracovníků. V závěru shrnula 
nedobrou situaci v odměňování na VŠ. V rámci diskuse prof. Pospíšil sdělil, že tato problematika je velmi 
důležitá, je třeba, aby na ni navázaly další aktivity týkající se VŠ a tento materiál byl využit jako podklad pro 
získání vyjádření politických stran k této problematice. Tento materiál bude ještě dopracován. 

JUDr. Valová upozornila na dokument o vývoji mezd mezi roky 2017–2020, který zpracoval Ing. Mazouch. 

RNDr. Stráský v diskusi poděkoval za perfektní zpracování prezentace. Sdělil, že pro druhé usnesení však 
nemůže hlasovat z důvodu legislativního zakotvení. Upozornil na problematičnost podpory růstu 
mandatorních výdajů. 
JUDr. Valová sdělila, že zásahy státu by měly být co nejmenší. Zdůraznila, že státní rozpočet musí počítat s tím, 
že mandatorní výdaje budou, a je třeba toto mít legislativním procesem ukotvené.  
RNDr. Popela v reakci na vyjádření RNDr. Stráského upozorňujícího na problematičnost podpory růstu 
mandatorních výdajů sdělil, že podporuje návrhy EK RVŠ, protože považuje za nutné upozornit na body 
prezentace upozorňující na zaostávající financování VŠ v ČR ve srovnání s OECD15 (měřeno procentem z HDP) 
a ve srovnání s regionálním školstvím (měřeno podílem VŠ na rozpočtu MŠMT). 
 
Sněm Rady VŠ počtem 145 kladných hlasů, 1 se zdržel, přijal usnesení: 

Sněm Rady VŠ opakovaně se znepokojením upozorňuje na trvale nedobrou situaci v odměňování zejména 
odborných asistentů a vědecko-výzkumných pracovníků na VŠ negativně ovlivňující konkurenceschopnost VŠ 
na trhu práce při získávání nových, mladých pracovníků těchto kategorií. 

Sněm Rady VŠ počtem 134 kladných hlasů, 11 záporných hlasů, 1 se zdržel, přijal usnesení: 

Sněm Rady VŠ vnímá pozitivně snahu legislativně zakotvit trvalý proces růstu mezd v regionálním školství, s 
obavami však v této souvislosti upozorňuje na stále klesající podíl rozpočtu VŠ na celkovém rozpočtu MŠMT 
a žádá vládu ČR o přijetí obdobných legislativních úprav dlouhodobě řešících danou situaci i pro oblast VŠ.  

JUDr. Valová poděkovala za schválení obou usnesení a informovala o jednání ekonomické komise 
k hospodaření Rady VŠ a sdělila, že na zasedání Předsednictva Rady VŠ dne 10. 6. 2021 přednese zprávu. 

 
8. Problematika VaV 

Prof. Pospíšil sdělil, že na podzim očekáváme výzvy v programu „Nábyteček“ pro doktorandy. K výzvám 
Standardy informoval, že se týkají vysokých škol v roce 2022. 

Doc. Radová, předsedkyně komise pro vědeckou činnost, informovala formou prezentace o novele zákona č. 
130/2002 Sb. o podpoře vědy a výzkumu. Uvedla nejdůležitější změny, které komise v novele identifikovala 
jako problematické (Univerzita obrany ztrácí specifické postavení organizační jednotky ministerstva, mění se 
definice aplikovaného výzkumu, ruší se definice smluvního výzkumu, ruší se specifický vysokoškolský výzkum 
jako účelová podpora, nově je zahrnutý pod institucionální podporu) a připomněla usnesení orgánů RVŠ, které 
podporují přípravu návrhu na úpravu vládou předložené novely zákona 130. Také sdělila, že novela byla 
zařazena na jednání 104. schůze PSP ČR, která bude zahájena dne 25. 5. 2021 a informovala o tom, že zákony 
v 1. čtení byly zařazeny dle návrhu programu 104. schůze PSP do bloku na 1. 6. 2021. Dále informovala o 
Hodnocení výzkumných organizací dle M17+. Sdělila, že koncem dubna MŠMT rozeslalo rektorům VŠ výsledek 
hodnocení jejich škol s průvodním dopisem náměstka a s přílohami. Dne 14. 5. 2021 byla na webu MŠMT 
zveřejněna tabulka s motivační částí DKRVO na rok 2021 a s částkou navýšení DKRVO pro roky 2021–2025. Dále 

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2021/05/EIS200521.pptx
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2021/05/Mzdy_2020-kopie.xlsx
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2021/05/SRVS-veda20210520-1.pptx
https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/institucionalni-podpora-na-dlouhodoby-koncepcni-rozvoj-10
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zmínila usnesení mimořádného zasedání Předsednictva Rady VŠ dne 4. 3. 2021 týkající se Metodiky 17+ a 
v závěru svého vystoupení předložila návrh usnesení. 

Sněm Rady VŠ počtem 145 kladných hlasů jednomyslně přijal usnesení: 

Rada VŠ vítá záměr MŠMT provést evaluaci hodnoticího procesu dle M17+ za využití zpětné vazby 
od zúčastněných vysokých škol a nabízí spolupráci. 

Sněm Rady VŠ počtem 144 kladných hlasů jednomyslně přijal usnesení: 

Rada VŠ připomíná, že dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací v segmentu VŠ na základě 
metodiky M17+ je možný pouze za podmínky růstu financí na DKRVO, jak je uvedeno v M17+ schválené 
vládou ČR. Rada VŠ požaduje, aby byl dodržen růstový rozpočet na DKRVO v segmentu VŠ i v dalších letech. 

 
9. Různé 

Prof. Pospíšil navrhl plán oslovit před volbami představitele politických subjektů kandidujících do PSP ČR 
v nadcházejících volbách, aby se vyjádřili k tématu rozvoje vysokého školství a jeho podpory. Užší 
Předsednictvo navrhuje připravit předvolební diskusi, a proto vyzývá členy Rady VŠ, aby se aktivně zapojili a 
zasílali své dotazy prostřednictvím formuláře, který k tomuto účelu bude připraven a zveřejněn v členské sekci 
webu Rady VŠ. Následně požádal RNDr. Popelu, aby blíže o záměru informoval. 

RNDr. Popela sdělil, že záměr vznikl v širší diskusi na minulých jednáních Předsednictva Rady VŠ, a zabývalo se 
jím užší Předsednictvo Rady VŠ, je o to, oslovit před volbami politické strany s dotazy na jejich představy o 
dalším rozvoji VŠ v ČR. Popsal záměr využít námětů z akademických obcí vysokých škol, zapojit odborné komise 
a formulovat jasná sdělení. JUDr. Valová a předseda Rady VŠ připomněli vzpomínanou besedu v Betlémské 
kapli před několika lety, PhDr. Just upozornil na možnost využít pro informování o této akci, dotazech a 
odpovědích sociální média. Diskutující vyjadřovali záměru podporu i formulovali pochybnosti, např. zda je 
vhodné takto vstupovat do předvolebního politického boje, zda je vhodné na vysokoškolskou problematiku 
takto upozorňovat, které strany oslovit aj. Prof. Čechák zdůraznil témata financování a autonomie vysokých 
škol, připomněl dřívější jednání o VŠ v Kostelci a nutnost dotazy precizně formulovat. RNDr. Popela zdůraznil, 
že se nejedná o námět jednotlivce nebo jedné komise, ale že záměr vyplynul ze širší diskuse a že souhlasí s 
předsedou Rady VŠ, že jím Rada VŠ bude naplňovat svoji roli reprezentace vysokých škol a že početné odborné 
zázemí Rady VŠ přispěje k jeho kvalitní realizaci. Doplnil, že na politizaci některých témat upozorňoval na 
posledním zasedání Předsednictva Rady VŠ v souvislosti s usnesením o Radě ČT. 

Prof. Skládanka upřesnil, že usnesení je směrováno k Předsednictvu Rady VŠ. Diskuse by se přenesla do 
Předsednictva Rady VŠ, kde jsou zastoupeny všechny školy. 

Sněm Rady VŠ počtem 72 kladných hlasů, 2 byli proti a 24 se zdrželo, přijal usnesení: 

Sněm Rady VŠ ukládá Předsednictvu Rady VŠ zahájit shromažďování dotazů z akademických obcí vysokých 
škol s cílem připravit intenzivní předvolební diskusi s představiteli kandidujících politických stran na téma 
rozvoje vysokého školství a jeho podpory ve volebních programech.  

Prof. Pospíšil sdělil, že je připraven návrh usnesení ke zprávě NKÚ, o níž hovořil PhDr. Doleček, která napadla 
nehospodárnost a špatné hospodaření vysokých škol. Následně předložil návrh usnesení prof. Zlatušky.  

„Rada VŠ plně podporuje výhrady ke zprávě NKÚ uvedené ve stanovisku MŠMT. Rada VŠ zejména podtrhuje 
nepřijatelnost útoků na tvorbu fondů, pokud jsou tvořeny za současného zachování všech právních podmínek 
nakládání s příjmy vysokých škol včetně současného plnění kvalitativních parametrů jejich činnosti. Kritika 
akumulace fondů ze strany NKÚ fakticky není kontrolním nálezem, ale vyjádřením politického postoje, jehož 
naplnění by zvýšilo závislost fungování veřejných vysokých škol pouze na průběžných zdrojích z veřejných 
rozpočtů. Uplatnění takového přístupu směrem k centralizaci financování vysokého školství, převzetí 
odpovědnosti za jejich vnitřní fungování státem a omezení prostoru pro vlastní strategické rozhodování 
vysokých škol zcela jistě nepatří do působnosti kontrolního úřadu, ale muselo by se vší politickou odpovědností 
za ně být přijato zákonodárci. Možnost akumulovat jmění a disponovat s ním – tedy analogie vlastní práce s 
fondy v právním rámci ČR – přitom nepochybně podmiňuje kvalitativní parametry špičkových světových 
univerzit a je běžně považována za jednu z nutných (byť nikoli dostatečných) podmínek jejich excelence.“ 
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Následně proběhla živá diskuse, kde zazněl názor RNDr. Stráského zásadně odmítající návrh usnesení 
s vysvětlením k neudržitelnosti stavu fondů na VŠ. Doc. Brom podpořil názor RNDr. Stráského a navrhl pouze 
podpořit v usnesení stanovisko MŠMT v reakci na zprávu NKÚ. PhDr. Greger se připojil k názoru RNDr. 
Stráského a navrhl protinávrh usnesení: ponechat pouze první větu, případně předat Předsednictvu Rady VŠ. 

Doc. Kašparovský sdělil, že fondy VŠ se plní pro účely např. kofinancování projektů, z důvodu vnějších rizik pro 
VŠ, či jako strukturovaná tvorba rezerv na všech úrovních řízení aj. (tedy např. fondy jsou v tuto chvíli ve vysoké 
výši, protože budou čerpány příští rok). 

RNDr. Popela sdělil, že sice chápe pohledy kolegů k možným širším dopadům návrhu usnesení formulovaného 
prof. Zlatuškou, které se podrobně zabývá stanoviskem NKÚ a jeho souvislostmi, na veřejnou diskusi o VŠ, ale 
domnívá se, že na text usnesení navazující rozmanitá znalá a obsažná diskuse by neměla být ukončena 
usnesením sněmu, ale mělo by se v ní pokračovat na Předsednictvu Rady VŠ a případně i na komisích. Proto 
doporučil protinávrh jednovětého usnesení doplnit o další větu. 

Byly tedy předloženy 2 protinávrhy:  

- hlasovat pouze o první větě předloženého návrhu usnesení  

- k první větě připojit text: “a pověřuje Předsednictvo Rady VŠ se uvedenou problematikou zabývat 
v návaznosti na diskusi na Sněmu“  

Po předložení protinávrhů se hlasovalo o proceduře hlasování o usnesení. Počtem 98 kladných hlasů, 3 se 
zdrželi, 3 byli proti, byl odsouhlasen postup hlasování od posledního protinávrhu k prvnímu návrhu. Následně 
se hlasovalo o posledním protinávrhu. 

Sněm Rady VŠ počtem 73 kladných hlasů, 1 byl proti a 8 se zdrželo, přijal usnesení: 

Rada VŠ plně podporuje výhrady ke zprávě NKÚ uvedené ve stanovisku MŠMT a pověřuje Předsednictvo 
Rady VŠ se uvedenou problematikou zabývat v návaznosti na diskusi na Sněmu.  

Prof. Pospíšil poděkoval za zajímavou a aktivní diskusi. Obsahem diskuse byla komunikační aktivita, jejíž 
součástí by měla být úprava webu ve spolupráci se SK RVŠ, na podzim se plánuje seminář, jehož náplní by měla 
být diskuse na téma kyberbezpečnost (NÚKIB). MU by měla informovat, jaké jsou zkušenosti ostatních VŠ, 
pokud jde o nastavení pravidel bezpečnosti. Prof. Pospíšil konstatoval, že se to netýká pouze IT, ale i legislativy. 
Bude se projednávat v Předsednictvu Rady VŠ. 

Prof. Pospíšil následně poděkoval prof. Skládankovi za vedení zasedání Sněmu, účastníkům za korektní diskusi 
a popřál všem členům Sněmu pěkný zbytek jara, začátek léta a překonání covidu. Slíbil, že jakékoliv nové 
informace členové Rady VŠ dostanou včas. Přislíbil, že na červnové zasedání Předsednictva Rady VŠ obdrží 
členové Sněmu link na on-line přístup. Sdělil, že ke zprávě NKÚ bude Rada VŠ ve spolupráci s ČKR připravovat 
vysvětlení. 

Následovala diskuse k očkování doktorandů. Doc. Benešová požádala o to, aby informace o dostupnosti 
očkování doktorandům byla zveřejněna v záznamu. 

Doc. Kašparovský sdělil, že pokud VŠ vydá doktorandovi potvrzení, že se podílí na výuce, může být očkován i 
bez pracovního úvazku. Tato informace je potvrzena ministerstvem zdravotnictví ČR. 

Dále probíhala diskuse k této problematice, z které vyplynulo, že je třeba se obrátit na děkana konkrétní fakulty 
nebo na rektora vysoké školy a zjistit, jak je to s očkováním doktorandů na dané škole.  

Prof. Pospíšil poděkoval za účast, popřál všem pěkné léto a vyjádřil přání, aby se další zasedání mohlo konat již 
prezenčně a ukončil zasedání. 

Nejbližší řádné zasedání Předsednictva Rady VŠ se bude konat dne 10. června 2021. 
Nejbližší řádné zasedání Sněmu Rady vysokých škol se bude konat dne 18. listopadu 2021 
 

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

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

