
 

 

 

 Záznam 6. zasedání  
Předsednictva Rady vysokých škol  

dne 16. září 2021 a hlavní přijatá usnesení  
 

 

Zasedání probíhalo kombinovanou formou, jak prezenční, tak on-line prostřednictvím Microsoft 

Teams. Ze 49 řádných členů se prezenčně zúčastnilo 22 členů Předsednictva Rady VŠ. 3 předsedové 

pracovních komisí a 3 hosté. Mgr. Petr Baierl (VOS) a RNDr. Tomáš Jelínek (NAÚ) se účastnil jednání 

on-line. Přítomni byli hosté: Mgr. František Dobšík (ČMOS PŠ), RNDr. Petr Dolanský (VOS) a prof. PhDr. 

PaeDr. Jindřich Vybíral, DSc. (ČKR). 

 

 

1. Zahájení 

Doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D. přivítal přítomné na 6. zasedání RVŠ, které se konalo hybridní 

formou. Předseda RVŠ prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc. zahájil zasedání a přivítal přítomné hosty. Avizoval 

významný bod 8 schválení otázek pro politické reprezentace. Omluvil nepřítomné místopředsedy. 

Z místopředsedů Rady VŠ byli prezenčně přítomni doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D. a Ing. Michal 

Farník. Přítomno bylo 25 členů Předsednictva, proto předsedající konstatoval, že je Předsednictvo 

usnášeníschopné. 

V úvodu byl představen program zasedání a doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D. vyslovil dotaz, zda 

někdo má návrh na změnu programu. Nikdo žádný návrh nevyslovil, proto doc. Mgr. Tomáš 

Kašparovský, Ph.D. zahájil hlasování o schválení programu zasedání. 

 

Program byl schválen počtem 16 prezenčně a 8 on-line, celkem 24 hlasy.  

Proti: 0   

Nikdo se nezdržel hlasování. 

 

Dalším bodem bylo schválení návrhové komise, která by měla pracovat ve složení: členové užšího 

Předsednictva + RNDr. Pavel Popela, JUDr. Ing. Mgr. Marek Hodulík, doc. Dr. Ing. Vlasta Radová a JUDr. 

Lenka Valová.  Protože nebyly žádné návrhy na změnu složení návrhové komise, vyzval doc. Mgr.Tomáš 

Kašparovský, Ph.D.  k hlasování.  

 

Návrh byl schválen 29 hlasy. 

Proti: 0  

Nikdo se nezdržel hlasování. 

 

 

2. Informace z užšího Předsednictva Rady VŠ 

Místopředseda Tomáš Kašparovský předal slovo předsedovi Milanu Pospíšilovi, který seznámil 

přítomné s informacemi z jednání užšího Předsednictva, které jsou zveřejněny v členské sekci webu 

Rady VŠ. Informoval přítomné, že probíhaly schůze v Parlamentu, kterých se pravidelně účastnil JUDr. 

Ing. Mgr. Marek Hodulík. Dále seznámil účastníky se stavem odeslaných žádostí a připomínek. 

Následně prezentoval nominace zástupců RVŠ do Výboru Národního plánu obnovy, do kterého je 
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nominován za RVŠ prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc.  a místopředseda PhDr. Petr Just, Ph.D. jako jeho 

zástupce. Mezi dalšími nominacemi zmínil nominaci doc. Benešové a Damira Solaka do Rady pro 

programy programu Erasmus + a Evropský sbor solidarity. Informoval, že během prázdnin probíhala 

setkání akademických senátů. Dne 29. 7. 2021 se uskutečnilo na AVU prezenčně jednání Fóra předsedů 

akademických senátů, které se zabývalo současnou situací v souvislosti s Covid 19 a apelovalo na 

zaměstnance a studenty, aby se nechali očkovat.  

Dále hovořil o personální situaci v Agentuře VŠ. Před prázdninami ukončili svoji práci kompletně všichni 

zaměstnanci Agentury Rady VŠ a během prázdnin probíhal výběr nových zaměstnanců. Prof. Ing. Milan 

Pospíšil, CSc. vyslovil poděkování personálnímu oddělení rektorátu Univerzity Karlovy za pomoc při 

výběru a následně přivítal novou ředitelku Agentury Rady VŠ Ing. Michaelu Schwarzovou, MBA 

a administrativní pracovnici Bc. Janu Bečkovou a požádal nové zaměstnankyně o krátké představení. 

Poté místopředseda Tomáš Kašparovský otevřel diskusi ke zprávám z užšího Předsednictva, do které 

se jako první přihlásila doc. Dr. Ing. Vlasta Radová a doplnila, že byl zmíněn dotazník ohledně metodiky 

17+, kde byl termín pro odpovědi do 15. 8. 2021, ale dotazník je stále otevřen pro odpovědi 

a připomínky ještě nebyly zapracovány. 

 
Předsednictvo Rady VŠ, optickou většinou hlasování, přijalo usnesení: 

Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí zprávy z užšího Předsednictva.  

 

V další části jednání místopředseda Tomáš Kašparovský přivítal hosty, kterými byli: Mgr. Petr Baierl 

předseda VOŠ přítomný formou on-line a prezenčně Mgr. F. Dobšík, předseda ČMKOS pracovníků 

školství, RNDr. Petr Dolanský za VOŠ. Zástupci odborů pozdravili přítomné a popřáli jednání hodně 

zdaru. 

Formou on-line byl jednání přítomen RNDr. Tomáš Jelínek místopředseda Rady NAÚ, který poděkoval 

za pozvání a informoval, že na posledním zasedání Rady NAÚ byla schválena Novela Statutu, ke 

kterému bylo možné se vyjádřit formou připomínek. Informoval, že příští týden se koná dvoudenní 

zasedání Rady, na kterém by měly být řešeny koncepční otázky další činnosti NAÚ a diskuse ke tvorbě 

akreditačních standardů. Upozornil, že 15. 9. 2021 uplynula lhůta pro podávání přihlášek do seznamu 

hodnotitelů.  

Doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.  po krátkém vystoupení RNDr.  Tomáše Jelínka představil dalšího 

hosta, kterým byl místopředseda ČKR prof. PhDr. PaedDr. Jindřich Vybíral, DSc., který pozdravil 

přítomné a omluvil nepřítomnost předsedy ČKR prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.  

 

 

3. Informace ze Studentské komory RVŠ 

Ing. Michal Farník zahájil svoji prezentaci informací o reprezentativní činnosti SK RVŠ a zmínil podpis 

Memoranda o spolupráci SK a Asociace vysokoškolských poradců. Sdělil přítomným, že v rámci 

programového prohlášení se SK chce více věnovat otázkám duševního zdraví a kariérního poradenství, 

tak aby více docházelo k propojení vysokoškolského vzdělání a praxe. Informoval dále o účasti na 

setkání Kariérních a poradenských center. Minulý týden se konala konference Dny vzdělávací činnosti 

VŠ, které se Studentská komora aktivně zúčastnila prostřednictvím svých delegátů (M. Nguyen, 

D. Solak, M. Farník), kteří vystupovali v panelové diskusi na téma sexuální obtěžování, studijní 

neúspěšnosti a role ombudsmana na vysoké škole.  



 

 

Dále v červenci Studentská komora zorganizovala konferenci Eurodoc, což byla mezinárodní 

konference organizovaná asociací sdružující zástupce studentů a doktorandů a mladých vědeckých 

pracovníků. V rámci programu se zúčastnilo 40 lidí prezenčně a 250 online.  

Poté informoval o účasti SK v rámci participativní skupiny pro reformu pedagogů, kde byl představen 

plán reformy společně s harmonogramem. Týká se zlepšením systému počtu fakultních a klinických 

škol zavádění standardů vzdělávání učitelů.  

Na dnech vzdělávací činnosti byla představena reforma financování doktorského studia. Zástupci SK 

RVŠ se v rámci neformálních setkání na ministerstvu účastnili přípravy této reformy. Poté přiblížil 

zúčastněným prezentaci ministerstva týkající se reformy financování doktorského studia. Tato reforma 

souvisí se strategickým záměrem 20/21 + kde se doktorskému studiu věnuje celý jeden paragraf. 

Ministerstvo vnímá, že počet doktorských studentů je nadprůměrně vysoký, avšak úspěšnost 

doktorského studia je nízká. Zhruba 8 % doktorandů dokončuje studium v řádném termínu a přibližně 

40 % nedokončuje studium vůbec. Ze šetření doktorandů z roku 2014 vyplývá, že studenti doktorského 

studia jsou podfinancovaní a nemají dostatek prostoru pro vlastní studium a přípravu disertační práce. 

Ministerstvo na příští rok plánuje další plošné šeření za účelem zjištění příčin tohoto stavu. Ing. Michal 

Farník nastínil, že záměrem reformy financování je zákonem garantovat minimální výši stipendia, aby 

studenti měli nějakou finanční jistotu.  

Záměrem ministerstva je motivovat školy tak, aby délka doktorandského studia byla zkrácena. 

Stipendium chce ministerstvo svázat s výší minimální mzdy. Záměrem je, aby školy nemusely zatěžovat 

stipendijní fond. Dalším návrhem na změnu zákona je, že státní doktorská zkouška nebude povinnou 

součástí studia. Změny standardů pro akreditace je vůle kodifikovat, kolik času by měl doktorand strávit 

na přípravě své disertační práce a bylo stanoveno 1 200 hodin za rok. 

Prostředky na stipendia se přesunou z rozpočtového bodu 1, tzn., že zároveň se rozpustí ukazatel C, 

který financuje doktorské studium „per capita“ a bude se přesouvat podle stanoveného vzorce do A+K 

popřípadě do jiných rozpočtových položek tak, aby vysoké školy mohly strategicky řídit a alokovat 

finance tak, jak považují za nejvhodnější. Nárok na studium se vztahuje na doktorandy bez ohledu na 

studia, ministerstvo chce tak podporovat internacionalizaci studia a zároveň podpořit školy v tom, aby 

délka studia mohla být podstatně zkrácena, dále je záměrem zvýšit selektivitu při vstupu, dosáhnout 

tak snížení neúspěšnosti studia a zvýšení objemu prostředků pro financování kvalitních studentů. Výši 

stipendia chce ministerstvo svázat s výší minimální mzdy, která k 1. 1. 2021 byla stanovena na  

15 200 Kč, avšak stipendium může být nahrazeno pracovně právním vztahem, pokud tento pracovně 

právní vztah nebo zapojení na projektu bude zaměřena na vytvoření disertační práce, aby se tak 

vysokým školám odlehčilo od zatěžování stipendijního fondu. Další opatření mají za cíl zajistit, aby 

studenti nebyli ohodnoceni za dvě doktorská studia, pokud se do nich přihlásí.  

Ing. Michal Farník ve svém vystoupení dále hovořil o změnách standardů pro akreditace. Je zde vůle 

kodifikovat,  kolik času by měl doktorand věnovat přípravě své disertační práce což ministerstvo 

stanovilo počtem 1200 hodin za rok. To odpovídá úvazku 0,7 doktoranda. Výuková činnost by neměla 

být povinností doktoranda, měla by být vyjmuta z úvazku 0,7 a ohodnocena v rámci nějakého pracovně 

právního vztahu nebo mimořádného stipendia. Ministerstvo preferuje, aby každá škola vypracovala 

vlastní standardy pro školitele doktorandů. Studentská komora tyto změny vítá, avšak garanci 

minimální mzdy ve výši 15 200 Kč za úvazek 0,7 nepovažuje za nejlepší řešení. Vysvětlil, že Studentská 

komora jako komora zastupující studenty chce dosáhnout toho, aby studenti doktorských studií měli 

finanční jistotu a nebyli závislí na rodičích. Proto z jejich pohledu je výše minimální mzdy prezentovaná 

ministerstvem nízká a v rámci Studentské komory vypracovali dokument, který porovnává průměr 

mzdy v České republice a ukazuje, že garantovaný příjem doktoranda představuje poměr 55 %. Proto 

Studentská komora uvítá možnost diskuse o této otázce v rámci ekonomické komise a komise pro 



 

 

vědeckou činnost, abychom na příštím zasedání mohli dát k otázce reformy stanovisko za celou Radu 

VŠ a případné změny mohly být zapracovány ještě před oficiálním legislativním „kolečkem“.  

V závěru svého vystoupení informoval o aktivitách, které Studentská komora realizovala. Zmínil 

2. výjezdní zasedání na ČZU. Hovořil o vytvoření Výboru Ceny Jana Opletala. Člen Výboru Ceny Jana 

Opletala Damir Solak blíže informoval o nominacích na Cenu Jana Opletala, které potrvají do 

15. října 2021. Prostřednictvím Agentury RVŠ bude rozeslána výzva k hlasování o udělení Ceny Jana 

Opletala. Studenti mohou také podat návrh na podobu sošky, a o její konečné podobě rozhodne 

komise odborníků. Na závěr Ing. Michal Farník zmínil plánovanou prestižní účast na Board Meetingu 

Evropské Studentské unie v rámci českého předsednictví v Radě Evropské Studentské unie a probíhající 

diskusi nad financováním této účasti.  

 

Předsednictvo Rady VŠ, optickou většinou hlasování, přijalo usnesení: 

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

 

Po vystoupení předsedy SKRVŠ následovala krátká diskuse k problematice reformy doktorského studia 

a bylo přijato usnesení: 

Předsednictvo Rady VŠ ukládá komisím pro Ekonomickou činnost a pro Vědeckou činnost projednat 

návrh reformy doktorského studia a připomínky a otázky k problematice prezentovat na říjnovém 

jednání Předsednictva Rady VŠ. 

 

Usnesení bylo schváleno počtem 28 hlasů.  

 

 

4. Rozběh akademického roku a COVID opatření 

Doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D. zmínil iniciační dopis prof. MUDr. Martina Bareše, který se obrátil 

na ministerstvo s dotazem k výkladu opatření v souvislosti s COVID 19, která jsou v současné době 

platná a jakým způsobem mají fungovat vysoké školy z hlediska opatření proti šíření Covid-19. 

Informoval, že současné chvíli nejsou testováni studenti podle metody O-N-T, (tzn., nezabýváme se 

testováním, očkováním ani, zda student prodělal nemoc). Metoda O-N-T se uplatňuje pouze v případě, 

že student je ubytován na koleji, případně, pokud student přichází ze zahraničí. Nošení respirátorů je 

povinné s tou výjimkou, že vyučující si smí při výuce sundat respirátor a student nemusí mít respirátor, 

pokud je usazen, tj. pokud je na jednom místě a nepohybuje se.  Pravidlo omezení počtu na 28 osob se 

netýká výuky ale společenských školních akcí, např. promocí, potom je třeba uplatnit pravidlo O-N-T. 

Pokud výuka větší skupiny studentů probíhá v malých místnostech, může být zavedena povinnost nosit 

respirátor stejně jako v případě lokálního výskytu onemocnění, s odkazem na pravidla BOZP.  

Prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc. informoval přítomné, že předseda ČKR prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. 

a náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu PhDr. Pavel Doleček, Ph.D. hledají 

vhodný termín pro konzultaci pravidel VŠ výuky s Ministerstvem zdravotnictví. 

Dále sdělil, že ČKR apelovala na akademickou obec, ohledně zájmu o očkování. Rada VŠ i Studentská 

komora tento apel podpořily.  

Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D.  se zabýval výjimkou podle § 95 Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách 

a zároveň vysvětlil situaci, aby vysoká škola mohla studenty ze zahraničí přijmout, musí student složit 

nostrifikaci středoškolského vzdělání a přijet ke složení nostrifikační zkoušky. K tomu je třeba dostat 

pobytové vízum k návštěvě ČR. Ministerstvem zdravotnictví je ale zakázáno vydávat jiná víza než 

studijní, které student nemůže dostat dříve, než je přijat ke studiu. Výjimka že studenti mohou přinést 
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nostrifikaci dodatečně, až po zápisu do studia však platí pouze do konce září, což omezuje přijímání 

studentů ke studiu v jarním semestru. Uvítal by možnost komunikovat s MŠMT, aby tato výjimka byla 

prodloužena, aby bylo možné přijímat zahraniční studenty i pro studium v jarních semestrech. Prof. 

PhDr. PaedDr. Jindřich Vybíral, DSc. reagoval informací, že ČKR požádala MŠMT o prodloužení výjimky. 

Zazněl návrh na podání žádosti o prodloužení platnosti výjimky podle § 95 a), b), c), Zákona o vysokých 

školách, která platí do konce září.  

 

Předsednictvo Rady VŠ přijalo usnesení: 

Předsednictvo Rady VŠ se připojuje k žádosti ČKR a žádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

o prodloužení zvláštních opatření vysokých škol při mimořádné situaci podle § 95a-d Zákona 

o vysokých školách alespoň o šest měsíců. 

 

Usnesení bylo přijato počtem 35 hlasů.  

Proti: 0  

Nikdo se nezdržel hlasování. 

 

 

5. Ekonomické informace – rozpočet VŠ 

JUDr. Lenka Valová, přítomná on-line, pozdravila přítomné kolegy.  Předeslala, že její prezentace bude 

zaměřena na návrh Zákona o státním rozpočtu pro oblast VŠ na rok 2022 a problematiku účinnosti 

Zákona o DPH.  

Součástí prezentace byl vývoj specifických ukazatelů – výdajů (výdaje regionálního školství, podpora 

činnosti v oblasti mládeže, výdaje spojené s předsednictvím ČR v Radě Evropské Unie, podpora činnosti 

v oblasti sportu, výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU, ostatní výdaje na zabezpečení 

úkolů resortu) v jednotlivých letech. Rekapitulace meziročního nárůstu rozpočtu MŠMT o cca 3,2 % 

a meziroční nárůst pro VŠ 21/22 o 3,5 %. Střednědobý výhled na léta 2023–2024 je bez navýšení.  

Na léta 2022, 23 a 24 je pro oblast vysokých škol navržena suma Kč 29 411 676 980. Znamená to 

meziroční nárůst oproti 2021 o 1 mld., která byla ve střednědobém výhledu na rok 2022 v Zákoně 

o státním rozpočtu pro letošní rok zmíněna, to představuje pro vysoké školy nárůst 3,5 %.  JUDr. Lenka 

Valová zmínila, že celkově rozpočet Ministerstva školství narůstá s ohledem na příjmy i výdaje 

o 8,18 mld., což představuje nárůst 3,2 %. Rozhodující část tohoto nárůstu je, podobně jako v minulých 

letech, směřována do oblasti regionálního školství k nárůstu mezd učitelů. Hovořila o střednědobém 

výhledu na roky 2023-24 konkrétně o zafixování částky 29 mld. Kč. Podle jejího názoru tato situace 

není pro nás přijatelná. Bude-li schválen návrh státním rozpočtu, tak jak byl nyní předložen, bude v roce 

2022 činit rozpočet vysokého školství v rozpočtu Ministerstva školství podíl 11,88 %. Konstatovala, že 

došlo k zastavení poklesu. Upozornila na nebezpečí, kterému se již věnoval květnový Sněm RVŠ, týkající 

se přípravy a projednávání novely Zákona o pedagogických pracovnících, kde by měla být zakotvena 

přímá zákonná vazba růstu mezd v regionálním školství na průměrnou mzdu v ČR, což by znamenalo, 

že z tohoto nárůstu mezd v regionálním školství stal mandatorní výdaj, který by muselo nést 

Ministerstvo školství každoročně řešit bez ohledu na to, jestli by to bylo rozpočtově zohledněno nebo 

nikoliv. Připomněla, že to vše se odehrává v situaci, kdy demografický vývoj počtu studentů se láme 

a rozpočtová situace s vysokou pravděpodobností zapříčiní to, že pokud si dáme do rovnováhy, že 

Ministerstvo školství má ve svém Strategickém záměru 21 + zakotven požadavek stejného procenta 

populace vysokoškolsky vzdělané  i v následujících letech bude to pro nás znamenat nutnost nárůstu 

počtu studentů, čemuž rozhodně neodpovídá ani návrh střednědobého výhledu, tak ani současná 



 

 

ekonomická situace vysokého školství a logicky se to projeví v naší konkurenceschopnosti na trhu 

práce.  

Dále se JUDr. Lenka Valová věnovala situaci v souvislosti se Zákonem o DPH. Informovala o tom, že již 

druhým rokem pracuje komise složená ze zaměstnanců Ministerstva financí, Ministerstva školství, 

rektorů a kvestorů vysokých škol a usiluje o nalezení modelu aplikace Zákona o DPH, která by měla být 

účinná již druhým rokem, aby se dala aplikovat i v oblasti vysokého školství. Činnost této pracovní 

skupiny byla ovlivněna covidovou situací a proto metodický materiál, který by měl sjednotit 

a legitimizovat způsob výpočtu DPH v oblasti vysokého školství zatím připraven není, nicméně při 

posledním zasedání pracovní skupiny došlo k jednoznačné dohodě,  že stanovisko Ministerstva financí, 

které spočívá v tom, že dokud nebude tento metodický materiál přijat respektive konsensuálně 

odsouhlasen, tak mohou vysoké školy pokračovat v dosavadní praxi ve výpočtu DPH, toto stanovisko 

bylo potvrzeno, stejně tak jako bylo potvrzeno, že nastartování nového modelu výpočtu DPH na 

vysokých školách nelze provádět v průběhu roku ani z měsíce na měsíc. Takže lze s vysokou 

pravděpodobností předpokládat, že změna výpočtu DPH ve vysokém školství nebude aplikována od 

1. 1. 2022, ale nejdříve od 1. 1. 2023.  

 

Předsednictvo Rady VŠ přijalo usnesení: 

Předsednictvo Rady VŠ kladně hodnotí návrh meziročního nárůstu financí pro VŠ pro rok 2022. 

Nemůžeme ovšem souhlasit s návrhem výše finančních prostředků vyčleněných v návrhu Státního 

rozpočtu ČR pro rok 2022 ve střednědobém výhledu na léta 2023-24 pro oblast vysokého školství, 

která rezignuje na nastolený trend pravidelného meziročního nárůstu financí pro VŠ. Navíc, je to 

v přímém rozporu s očekávaným demografickým vývojem a nutností minimálně udržet procento 

vysokoškolsky vzdělané populace. Nedojde-li naopak k nárůstu financí pro oblast VŠ i v dalších 

létech, povede to k dalšímu poklesu konkurenceschopnosti vysokých škol na trhu práce a tím 

i ohrožení udržení potřebné kvality a rozvoje vysokoškolského vzdělávání. 

 

Usnesení bylo přijato počtem 32 hlasů. 

Proti: 0  

Nikdo se nezdržel hlasování. 

 

 

6. Národní plán obnovy – příprava a čerpání financí pro VŠ 

Prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc. seznámil účastníky zasedání se základními informacemi o Národním plánu 

obnovy pro VŠ, který byl anoncován na Dnech vzdělávací činnosti. Prezentace je k dispozici v členské 

sekci webu Rady VŠ. 

Cílem NPO pro oblast vysokých škol je transformovat vysoké školy s cílem adaptace na nové formy 

učení a v odpovědi na měnící se potřeby trhu práce. 

Zmínil prostředky na dofinancování činnosti VŠ ve výši 3 mld. a dále investiční peníze ve výši 8 mld. na 

financování 3 položek v rámci VŠ a to: Univerzita Karlova - Albertov, Univerzita Karlova - Kampus 

v Hradci Králové a Masarykova univerzita - Farmaceutická fakulta. V rámci konference Dny vzdělávací 

činnosti byli účastníci seznámeni, jakým způsobem lze prostředky ve výši 3 mld. čerpat v období 2022–

2024. V této souvislosti prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc. zmínil indikátory týkající se převážně nových 

studijních programů a počtu studentů, kteří budou výsledky řešení projektů v rámci NPO využívat. 

Pokud se týká oblasti vysokých škol, čerpání částky 3 mld. Kč by probíhalo ve třech oblastech: První 

oblastí A je příspěvek jednotlivým veřejným VŠ kvantifikovaný dle předem stanovených ukazatelů 

http://www.radavs.cz/soukroma-sekce/materialy-ve-funkcnim-obdobi-2021-2023/
http://www.radavs.cz/soukroma-sekce/materialy-ve-funkcnim-obdobi-2021-2023/


 

 

určený na aktivity ve 4 oblastech - digitalizace vzdělávací činnosti a studijních agend (infrastruktura), 

blended learning/distanční výuka (metodická část), profesní studijní programy a upskilling/ reskilling. 

V této souvislosti konstatoval, že toto čerpání se bohužel netýká soukromých škol ani dvou státních 

vysokých škol. Pravidla Evropské komise toto neumožňují. Oblast B zahrnuje přípravu studijních 

programy v rychle se rozvíjejících oborech, zde byl vyjmenován základní výčet, kterých oborů by se 

toto mohlo týkat. Projekty pro tuto oblast by měly soutěžní charakter, návrhy by posoudila ministerská 

hodnotící komise. Dále prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc. zmínil návrh na oblast C, v rámci, které zmínil dvě 

témata - digitalizaci studijních agend a tzv. microcredentials. Tato témata představují společné 

projekty vysokých škol CRP 26+ v rámci prioritních cílů Národního plánu obnovy. 

Příspěvek vysokým školám v části A a C by byl rozpočítán obdobně jako je tomu u např. 

institucionálního plánu,. Vysoké školy budou muset vybrat hodnotící kritérium z nabídnutého souboru, 

kterým budou deklarovat, že bylo dosaženo cíle, k němuž se zavázaly. Ministerstvo požádalo o návrh 

možných podporovaných aktivit i monitorovacích kritérií. Prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc. zmínil otevření 

diskuse s NAÚ ohledně definování profesních studijních programů. Nakonec přiblížil harmonogram 

podání žádosti, čerpání a dobu řešení projektů.  

Prof. Pospíšil vyzval členy předsednictva, aby si návrh realizace NPO pro oblast VŠ představený 

Ministerstvem prostudovali a případné dotazy a připomínky směrovali na komisi pro ekonomickou 

činnost. JUDr. Lenka Valová upozornila, že tato záležitost se netýká pouze komise pro ekonomickou 

činnost, ale zahrnuje také komisi pro strategie a rozvoj. 

 

Předsednictvo Rady VŠ přijalo usnesení: 

Předsednictvo Rady VŠ ukládá komisím pro Vzdělávací činnost a pro Strategie a rozvoj projednat 

návrh plánu čerpání prostředků pro VŠ v rámci Národního plánu obnovy a připomínky a otázky  

k dané problematice prezentovat na říjnovém jednání Předsednictva Rady VŠ. 

 

Usnesení bylo přijato počtem 33 hlasů.  

Proti: 0  

Nikdo se nezdržel hlasování. 

 

Zástupce Studentské komory Damir Solak vznesl připomínku ke způsobu projednávání Národního 

plánu obnovy nejen s vysokými školami ale i s občanským sektorem, který nebyl dostatečně otevřený. 

Po krátké diskusi bylo v souvislosti s přípravou NPO proto přijato další usnesení. 

 

Předsednictvo Rady VŠ následně přijalo usnesení: 

Předsednictvo Rady VŠ je zklamáno z nedostatečného projednání návrhu Národního plánu obnovy  

v oblasti vysokoškolského vzdělávání s reprezentacemi VŠ a považuje za diskriminující, že předložený 

plán čerpání prostředků neumožňuje zapojení státních a soukromých vysokých škol. 

 

Usnesení bylo přijato počtem 29 hlasů  

Proti: 0  

Nikdo se nezdržel hlasování. 

 

  



 

 

 

7. Statut NAÚ – vypořádání připomínek 

Prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc. informoval přítomné, jak již na zasedání zaznělo od místopředsedy RNDr. 

Tomáše Jelínka, že NAÚ připomínky ke Statutu NAÚ vypořádal a odeslal je na MŠMT, kde ještě probíhá 

vnitřní připomínkové řízení. Z tohoto důvodu zatím není vypořádání připomínek zaslaných Radou VŠ 

k dispozici. Po dohodě s JUDr. Ing. Mgr. Markem Hodulíkem navrhl přesunout vypořádání na příští 

zasedání Předsednictva. Požádal doc. Ing. Jana Roupce, Ph.D. aby stručně okomentoval zásadní 

připomínky Rady vysokých škol ke Statutu NAÚ, které byly v červenci odeslány na MŠMT. Zásadní 

připomínka je že Statut většinu pravomocí přenáší na předsedu NAÚ, dříve se jednalo o Předsednictvo 

NAÚ. Z důvodu, že RVŠ dosud neobdržela vypořádání připomínek, bude tento bod znovu projednán na 

říjnovém zasedání Předsednictva Rady VŠ. 

Doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D. poděkoval oběma řečníkům a ukončil tento bod. 

 

 

8. Otázky pro politické strany kandidující v podzimních volbách do PSP 

Doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D. předal slovo RNDr. Pavlu Popelovi a požádal ho o prezentaci. Na 

úterním jednání komise pro strategii Celkem bylo projednáno a finalizováno 5 obecných otázek. Na ně 

nazují 4 bloky otázek ze Studentské komory, které prezentoval Ing. Farník. Jedna z otázek SKRVŠ se 

týká připravované reformy doktorského studia, otázka garantovaného příjmu studentů 

doktorandského studia, jak bude nově vzniklé ministerstvo garantovat kvalitu vysokého školství ať už 

financováním nebo nějakým dohledem, další otázka se týká zvýšení hranice u dohody o provedení 

práce, pod kterou se neodvádějí odvody, což je důležitá otázka u zaměstnávání studentů na VŠ, kteří 

častou jsou zaměstnáváni na DPP, a tato hranice se oproti minimální mzdě dlouhou dobu 

nevalorizovala. V rámci aktivit Studentské komory je začleněna i otázka podpory kariérních 

a poradenských center. Další otázka je zaměřena na studenty se speciálními potřebami. Následovalo 

dalších 20 nashromážděných a dosud neprojednaných otázek navržených členy Rady VŠ. RNDr. Pavel 

Popela navrhl, aby Předsednictvo 5 otázek, které již byly komisemi Rady VŠ projednány 

a připomínkovány schválilo a rovněž podpořilo 4 skupiny otázek připravených Studentskou komoru. 

Navrhl usnesení, které by uložilo užšímu Předsednictvu a předsedům komisím, které se tím zabývaly, 

a Studentské komoře finalizovat předložený seznam dalších konkrétních otázek a doplnit seznam již 

schválených otázek. Otázky co nejdříve odeslat kandidujícím politickým subjektům a s odpověďmi 

průběžně seznamovat akademickou obec ČR prostřednictvím webu Rady vysokých škol a sociálních sítí. 

 

Předsednictvo Rady VŠ následně přijalo usnesení: 

Předsednictvo Rady VŠ schvaluje návrh pěti obecných otázek zpracovaných komisí pro Strategie  

a rozvoj, podporuje předložené otázky ze SKRVŠ a ukládá členům UP RVŠ, předsedům komisí pro 

Strategie a rozvoj, Ekonomické, KpSaR, EK a VK a zástupci SK finalizovat předložený seznam dalších 

konkrétních otázek, otázky adresovat kandidujícím politickým subjektům a s odpověďmi seznámit 

AO ČR prostřednictvím www RVS a sociálních sítí a informací pro média. 

 

Usnesení bylo schváleno 27 hlasy.  

Proti: 1 hlas 

Nikdo se nezdržel hlasování. 

 



 

 

Dne 21. 9. 2021 byl finalizován konečný seznam následujících otázek pro kandidující politické subjekty, 

který byl rozeslán na jednotlivé subjekty a ČTK: 

Otázky na politické subjekty kandidující v podzimních volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu 

ČR týkající se problematiky vysokého školství v ČR, jeho kvality a konkurenceschopnosti  

 

1. Česká republika dlouhodobě zaostává ve financování vysokého školství za průměrem zemí OECD 
(v celkových výdajích na terciální vzdělávání se ČR v roce 2016 pohybovala pouze kolem 64 % 
průměru zemí OECD). Jakými opatřeními hodláte toto dlouhodobě trvající zaostávání ČR napravit? 
 

2. Jak se budete snažit ovlivňovat a řídit kvalitu vzdělávání v oblasti vysokého školství, včetně zajištění 
efektivního fungování Národního akreditačního úřadu a naplňování mezinárodních standardů v této 
oblasti? Budete uvažovat o optimalizaci počtu VŠ? Plánujete zavedení školného na vysokých 
školách? Kdy? Pro koho? 
 

3. Současná úspěšná mezinárodní spolupráce VŠ s mnoha prestižními partnery v oblasti vědy  
a výzkumu a dalších tvůrčích činností zcela nepochybně posiluje prestiž České republiky a je důležitá 
i pro zásadní rozvoj znalostí absolventů VŠ a jejich schopnost se globálně prosadit na budoucích 
trzích výrobků, služeb a myšlenek. Výzkum, vývoj, inovace a další tvůrčí činnosti, včetně 
uměleckých, jsou proto na půdě vysokých škol v rozvinutých ekonomikách strategicky a cíleně 
podporovány. Jaké konkrétní plány pro podporu a rozvoj konkurenceschopnosti ČR v oblasti vědy  
a výzkumu a tvůrčích činností v oblasti vysokého školství vycházejí z vašeho programu? 
 

4. Autonomie a akademická samospráva vysokých škol byla ustavena a úspěšně rozvíjena po roce 
1989 a garantuje existenci vysokých škol jako demokratických institucí, založených na široké diskusi 
a otevřené komunikaci. Tím se rovněž významně naplňuje tzv. třetí role VŠ, protože díky 
akademické samosprávě i mladá generace absolvuje vysokou školu demokracie a poznává význam 
slov klasika TGM "demokracie je diskuse". Vyjádřete se před volbami jasně, zda budete podporovat 
stávající podobu autonomie a samosprávy VŠ, anebo hodláte současný stav měnit, pokud ano, tak 
jakým způsobem?  
 

5. Jak budete podporovat mladé vysokoškolské talenty?  Budete věnovat větší pozornost a podporu 
náročným oborům, jejichž absolventi se úspěšně mezinárodně prosazují? Plánujete rovněž 
systematicky podporovat poradenská centra na VŠ zabývající se duševním zdravím studentů? Zvýšili 
byste financování z veřejných zdrojů související se studiem studentů se specifickými potřebami? Jak 
podpoříte kvalitu uchazečů o vysokoškolské studium? Zejména jejich nízká připravenost v exaktních 
předmětech (matematika, fyzika, další přírodovědné předměty) klesá i v mezinárodních srovnáních, 
což je pro budoucí prosazování ČR na mezinárodní scéně alarmující. 
 

6. Role učitele pro zajištění kvalitního a náročného vzdělávání studentů VŠ, vedoucího k úspěšnému 
uplatnění absolventů VŠ na pracovním trhu, je jistě zásadní. Průměrné mzdy vyučujících odborných 
asistentů na VŠ ale již zaostávají nejen za průměrnými mzdami vysokoškolsky vzdělaných 
pracovníků, ale v oblasti školství i za průměrnými mzdami středoškolských učitelů. Hrozí tedy nejen 
častější odchody talentovaných vědců do zahraničí, ale i to, že vysoké školství začnou opouštět další 
kvalitní pedagogové a nadějní mladí odborní asistenti, což při nadcházejícím očekávaném zvyšování 
počtů studentů na VŠ v důsledku demografické křivky je alarmující. Jaké konkrétní kroky pro řešení 
výše popsané situace navrhujete? 
 

7. Finanční situace doktorandů je především z důvodu velice nízkých stipendií dlouhodobě 
neudržitelná. Evropská Charta a Kodex pro vědecké pracovníky doporučují, aby se k doktorandům 
a doktorandkám přistupovalo jako k začínajícím výzkumníkům a výzkumnicím. Máte představu, jaký 
by měl být minimální garantovaný příjem studentů doktorského studia? 
 

8. Značná část studentů si své VŠ studium financuje plně, či z větší části sama. Všechny náklady obecně 
se v poslední zvyšují, ale u dohod o provedení práce (DPP), které jsou velmi častou formou 



 

 

zaměstnání vysokoškolských studentů, však hranice 10 000 Kč, pod kterou se odvody neodvádí, 
zůstává neměnná. Podpoříte navýšení této částky, např. v návaznosti na minimální mzdu? 
 

9. Rostoucí byrokracie představuje stále významnější zátěž nejen pro občany ČR, ale je i značnou 
brzdou pro rozvoj kvality vysokého školství. Ukazuje se, že jedním z faktorů negativně ovlivňujících 
úbytek kvalitních a talentovaných akademických pracovníků a vědců je i jejich trvale rostoucí časová 
vytíženost zahrnující nejen vzdělávací, výzkumnou, vývojovou, uměleckou, projektovou, 
konzultační, ale i administrativní a další činnosti. Stále více je zřejmé, že bude nutné reagovat v co 
nejkratší době a nadměrnou administrativu a byrokracii, redukovat na únosnou mez, než se 
společnost včetně vysokých škol zbytným papírováním zahltí. Jak plánujete současné dusivé 
byrokratické prostředí ozdravit? 
 

10. Budete otevřeně komunikovat s oběma oficiálními reprezentacemi vysokých škol, s Radou vysokých 
škol a Českou konferencí rektorů? Budete zodpovědně spolupracovat s reprezentacemi VŠ při 
přípravě legislativy a strategických dokumentů, které souvisí s vysokým školstvím? Na které vaše 
odborníky pro vysoké školství se budou moci reprezentace VŠ i samotné vysoké školy obracet 
v případě vašeho úspěchu ve volbách? 

 
 

9. Různé  

JUDr. Lenka Valová a Ing. Michal Farník diskutovali problematiku minimální výše stipendia vs. 

minimální výši příjmu.  

Prof. Vladimír Čechák vyjádřil názor, že by bylo při spolupráci reprezentace VŠ při přípravě legislativních 

předpisů aktivně předem formulovat naše požadavky před připomínkováním dokumentů, které 

vypracoval někdo jiný, a jsou nám předloženy.  

 

 

Na závěr jednání předseda Rady VŠ prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc. poděkoval přítomným za aktivní účast 

a popřál jim příjemné podzimní dny. 

 

 

 

Nejbližší řádné zasedání Předsednictva Rady VŠ se bude konat dne 14. října 2021. 

Nejbližší řádné zasedání Sněmu Rady vysokých škol se bude konat dne 18. listopadu 2021. 
 

 

 

 

Zapsala: Bc. Jana Bečková, redigovali Ing. Michaela Schwarzová, MBA a prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc. 
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