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Informace o 5. zasedání  
Předsednictva Rady vysokých škol  

dne 10. června 2021 a hlavní přijatá usnesení  
(on-line forma prostřednictvím platformy Zoom)  

 
 
 

1. Informace z užšího Předsednictva Rady VŠ 

Prof. Pospíšil sdělil, že v členské sekci webu Rady VŠ je zveřejněný materiál, kde jsou zmíněna jednání 
uskutečněná a jednání plánovaná.  Dále sdělil, že Magistrát statutárního města Radu VŠ oslovil s nabídkou 
o zapojení zástupců Rady VŠ do přípravy Integrované strategie ITI Ústecko-chomutovské aglomerace 
2021-2027. ITI (Integrovaná územní investice) je jedním z integrovaných nástrojů, které byly využívány 
v programovém období 2014-2020 pro získávání finančních prostředků z operačních programů EU. Nástroj 
ITI je určen pro rozvoj metropolitních oblastí, kam se dle Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020 řadí 
také Ústecko-chomutovská aglomerace. Ta je kromě území statutárních měst Ústeckého kraje (Děčín, 
Chomutov, Most, Teplice a Ústí nad Labem) vymezena i jejich funkčním zázemím.  
Zástupce Rady VŠ bude v roli hosta v pracovní skupině Ekonomika. Role zástupce Rady VŠ je vnímána jako 
expertní a poradní. O účast v této skupině projevil na základě výzvy předseda Rady prof. Pospíšil osobně. 
V současné době se jako problém ukazuje financování oblasti VaV na rok 2022, Rada VŠ společné s dalšími 
zainteresovanými stranami se snaží prosadit zvýšení rozpočtu na VaV o 1,4 mld. Kč v souladu 
s konsensuálním návrhem RVVI. 

Podrobnější informace z vystoupení prof. Pospíšila a k diskusi budou obsahem záznamu ze zasedání. 

Usnesení: 

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

 

2. Informace ze Studentské komory Rady VŠ 

Místopředseda SK RVŠ Damir Solak v zastoupení předsedy Ing. Farníka formou prezentace seznámil 
Předsednictvo s aktivitami komory. Představil stanovisko k odměnění studentů nuceně povolaných během 
boje proti koronaviru. Zdůraznil, že tito studenti byli důležitou silou, která pomáhala nemocnicím zvládat 
nápor pacientů po neefektivních, chaotických a pozdních opatřeních Vlády ČR, resp. Ministerstva 
zdravotnictví ČR. Sdělil, že to, že tito studenti nebyli odměněni je velkým zklamáním a dalším důvodem, 
proč SK RVŠ bude prosazovat zrušení institutu pracovní povinnosti studentů. K této problematice požádal 
o podporu uvedeného stanoviska Předsednictvem Rady VŠ usnesením, jehož návrh dále představil. 

Usnesení: 

Předsednictvo Rady VŠ podporuje stanovisko SK RVŠ a požaduje férové odměnění studentů nuceně 
povolaných během boje proti koronaviru. 

Dále představil Výbor Ceny Jana Opletala a následně informoval o předpokládaných aktivitách SK RVŠ. 
Ve dnech 18. – 20. 6. 2021 je plánováno výjezdní zasedání v Olomouci, kde se bude projednávat místo 
předávání Ceny Jana Opletala a vizuál ceny a organizace konference Eurodoc, která se bude konat ve 
dnech 15. – 18. 7. 2021. 

Usnesení: 

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

http://www.radavs.cz/soukroma-sekce/materialy-na-predsednictvosmem/
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2021/06/SchuzePRVS5.pptx
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3. Vystoupení hostů 

PhDr. Just přivítal místopředsedu NAÚ a viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy R. Špicara, M.Phil, 
předsedu Grantové agentury ČR prof. Koču a ředitele Centra pro studium VŠ Ing. Ryšku. Později se 
k jednání připojil náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro řízení sekce vysokého školství, 
vědy a výzkumu PhDr. Doleček a nově zvolený předseda České konference rektorů prof. Bareš. 

R. Špicar poděkoval za pozvání, omluvil předsedu JUDr. Barančíka a vyřídil jeho pozdrav členům Rady VŠ 
a vyjádřil jeho připravenost a chuť navázat na spolupráci s Radou VŠ. JUDr.. Barančík se ozve s návrhem 
termínu setkání. R. Špicar dále sdělil, že navzdory situaci kolem koronaviru nebyl chod NAÚ ochromen. 
Konstatoval, že pozitivní je, že v tuto chvíli nejsou zavaleni žádostmi o reakreditace a je možné se věnovat 
dalším úkolům NAÚ – vnějším hodnocením a kontrolám.  
Posléze za Svaz průmyslu a dopravy sdělil, že si uvědomují důležitost spolupráce s vědeckými 
a vzdělávacími institucemi. Podporují navýšení rozpočtu na VaV v intencích návrhu RVVI.  
PhDr. Just poděkoval za vystoupení a dále popřál ke zvolení novému předsedovi Grantové agentury ČR 
(GAČR) prof. Kočovi, který pozdravil přítomné. Nabídl svoji účast na podzimním zasedání Sněmu Rady VŠ, 
na které by připravil prezentaci o činnosti GA ČR.  
Prof. Pospíšil nabídl organizaci společného semináře na půdě UK s GAČR i případně s ČKR.  
Dále vystoupil náměstek Doleček, který informoval o jednání o rozpočtu v kapitole MŠMT na rok 2022 
a o jednání reprezentativní komise MŠMT. V diskusi se vyjadřoval k dotazům na téma financování 
regionálního školství a správních záležitostí ohledně přijímání studentů do prvních ročníků studia 
v covidové době (§ 95 zákona o VŠ).  

 
Ing. Ryška ředitel Centra pro studium vysokého školství pozdravil přítomné a kladně hodnotil zahájení užší 
spolupráce mezi Radou VŠ a CSVŠ ve věci připomínkování analytických dokumentů týkajících se 
terciárního vzdělávání.   
 
Prof. Bareš, který se připojil k jednání v průběhu dalších bodů programu, poděkoval za pozvání, představil 
se jako nově nastupující předseda ČKR a nastínil program fungování ČKR v dalším období. Těší se 
na pokračování aktivní spolupráce mezi Radou VŠ a ČKR.  
 
 

4. Výsledek hospodaření Rady VŠ v roce 2020, návrh rozpočtu na rok 2021 

Ředitelka Agentury Rady VŠ M. Štěrbová předložila přehled hospodaření Rady VŠ v roce 2020 a návrh 
rozpočtu na rok 2021, jež projednala na základě usnesení Předsednictva Rady VŠ dne 15. 4. 2021 
ekonomická komise Rady VŠ.  

Poté vystoupila předsedkyně ekonomické komise Rady VŠ JUDr. Valová. Sdělila, že ekonomická komise 
Rady VŠ na základě vyhodnocení doplněných podkladů o hospodaření, které na vyžádání byly zpracovány 
Agenturou Rady VŠ, jakož i po provedení vlastních analýz konstatuje, že celkové stanovisko k hospodaření 
Rady VŠ za rok 2020 je bez podstatného nálezu pouze s doporučeními uvedenými u jednotlivých položek 
stanoviska. Dále předložila metodické doporučení ekonomické komise pro formu přípravy zpráv 
o výsledku hospodaření od roku 2021 a k návrhu rozpočtu Rady VŠ na rok 2021. Sdělila, že vzhledem 
k celkové výši prostředků zůstatku hospodaření Rady VŠ doporučuje ekonomická komise sestavovat 
rozpočet jako vyrovnaný.  
Dále M. Štěrbová informovala o aktualizaci dvou interních dokumentů: „Zásady hospodaření SK RVŠ 
ve vztahu k Agentuře Rady VŠ“ a „Zajištění zahraničních cest studentů delegovaných SK RVŠ“. Oba 
dokumenty byly projednány se SK RVŠ a v Ekonomické komise, která neshledala žádné nedostatky. 

Uvedené dokumenty jsou zveřejněny v členské sekci webu Rady VŠ.  

Usnesení: 

Předsednictvo Rady VŠ schvaluje „výsledky hospodaření Rady VŠ za rok 2020 a rozpočet Rady VŠ na rok 
2021“. 

http://www.radavs.cz/soukroma-sekce/materialy-na-predsednictvosmem/
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Předsednictvo Rady VŠ schvaluje metodiku zpracování obou materiálů pro příští léta, připravenou 
ekonomickou komisí Rady VŠ. 

Předsednictvo Rady VŠ schvaluje aktualizované materiály: „Zásady hospodaření SK RVŠ ve vztahu 
k Agentuře Rady VŠ“ a „Zajištění zahraničních cest studentů delegovaných SK RVŠ“. 

 

Předseda Rady VŠ prof. Pospíšil informoval o skutečnosti, že všichni zaměstnanci Agentury Rady VŠ 
rozvázali pracovní poměr k 31. 7. 2021. Po dohodě s vedoucí personálního oddělení RUK bude vypsáno 
výběrové řízení na nové zaměstnance Agentury Rady VŠ v rozsahu dvou pracovních úvazků. Předseda 
Rady VŠ poděkoval končícím zaměstnancům za jejich dlouholetou obětavou činnost pro Radu VŠ.  

 

Předsednictvo Rady VŠ pověřuje užší předsednictvo, předsedkyni ekonomické komise a předsedu komise 
pro strategie a rozvoj VŠ zpracovat kvalifikační požadavky pro výběrové řízení na nové zaměstnance 
Agentury Rady VŠ v rozsahu dvou úvazků a následně výběrové řízení realizovat. 

 

 

5. Ekonomické informace – informace z Reprezentativní komise 

JUDr. Valová informovala formou prezentace o jednání Reprezentativní komise. Na programu jednání byl 
stav přípravy rozpočtu VŠ na rok 2022, financování VŠ s ohledem na přetrvávající epidemiologickou 
situaci a různé. Sdělila, že příprava probíhá v souladu s Harmonogramem přípravy rozpočtu na rok 2022 
a střednědobým výhledem na roky 2023 a 2024 s výjimkou neočekávaného snížení prostředků na vědu 
celkem o 2,6 mld., proti čemuž je třeba důrazně protestovat.  Konstatovala, že se prohloubily dopady 
přetrvávající epidemiologické situace na vstupní údaje pro rozpis rozpočtu na rok 2022 (ovlivnění 
vstupních dat za rok 2021 a naběhnutí o rok zpožděných údajů za rok 2020). Poté zmínila vliv epidemie 
na indikátory rozpočtu a představila návrh úpravy některých indikátorů pro rok 2022. Sdělila, že v rámci 
bodu různé se projednávala plánovaná revize podílů fixní části – příprava metodiky v průběhu roku 2022 
a nasazení nových dat od rozpočtu 2023. Zazněla informace k podpoře běloruských studentů, dále se 
probírala NPO-komponenta „3.2 Adaptace kapacity a zaměření školních programů“, kde lze očekávat 
financování prostřednictvím nikoliv soutěžních projektů, ale cestu přes příspěvek. 

 Usnesení: 

Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí informace z Reprezentativní komise. 
 

Předsednictvo Rady VŠ  nepodporuje snahy o zrušení ukazatele J rozpočtu VŠ a současně žádá MŠMT 
o otevření diskuze o zajištění udržitelného modelu financování studentského stravování. 

 
Předsednictvo Rady VŠ se jednoznačně připojuje k usnesení ČKR ze dne 3. 6. 2022: “ČKR je přesvědčena 
o tom, že investice do vědy jsou účinným nástrojem k eliminování dopadů pandemické krize a nezbytným 
předpokladem pro stimulaci ekonomického růstu. ČKR proto zásadně nesouhlasí s návrhem Ministerstva 
financí uplatněným v rámci mezirezortního připomínkového řízení při přípravě státního rozpočtu, který by 
ve svém důsledku vedl ke snížení prostředků na vědu, výzkum a inovace o 3,6 % oproti roku 2021. ČKR 
pokládá návrh Ministerstva financí za nekoncepční, krátkozraký a ohrožující budoucí rozvoj ČR. ČKR 
zdůrazňuje, že návrh Ministerstva financí je v rozporu s Memorandem o podpoře VaVaI v ČR ze dne 
19. 12. 2019 podepsaným předsedou Vlády ČR. ČKR podporuje návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace na 
zvýšení výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2022 s výhledem 
na léta 2023 a 2024 o 1,4 mld. Kč.“   

Předsednictvo Rady VŠ považuje usnesení  Vlády ČR ze dne 7. 6. 2021 ke státnímu rozpočtu na rok 2022 
s výhledem na léta 2023 a 2024, kterým výdaje na výzkum, experimentální vývoj a inovace krátí o 1,4 
mld. Kč, z hlediska budoucího financování oblasti VaV za nepřijatelné. 

 

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2021/06/Prezentace_RK_2_6_2021_final.pptx
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6. Různé 

JUDr. Hodulík informoval o vývoji schvalování zákonů v PSP ČR.  
Doc. Radová, předsedkyně komise pro vědeckou činnost, informovala o vytvoření formuláře pro získání 
zpětné vazby ohledně hodnocení dle M17+. Formulář je dostupný na adrese 
https://forms.gle/XmrseZh4Ng8wj3677. 

 

RNDr. Popela informoval o přípravě jednání komise pro strategie a rozvoj VŠ s cílem naformulovat náměty 
a otázky pro zástupce kandidujících subjektů do podzimních voleb v souladu s usnesením Sněmu Rady VŠ 
ze dne 20. 5. 2021.  

 

Prof. Pospíšil poděkoval za aktivní účast na jednání Předsednictva Rady VŠ, poděkoval za činnost Agentury 
Rady VŠ, za jejich dosavadní činnost a popřál pěkný a klidný zbytek akademického semestru a pěkné léto. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kompletní záznam jednání bude k dispozici cca do týdne na www stránkách RVŠ. 
Na úvodní stránce webu Rady VŠ je k dispozici souhrn hlavních usnesení ze zasedání orgánů Rady VŠ v celém 
funkčním období. 
Upozorňujeme na twitterový účet RVŠ. 

https://forms.gle/XmrseZh4Ng8wj3677
http://www.radavs.cz/
https://twitter.com/vs_rada

