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Informace o 8. zasedání  

Předsednictva Rady vysokých škol 
dne 16. prosince 2021 a hlavní přijatá usnesení 

 
 
Zasedání probíhalo online formou a zúčastnilo se 30 členů Předsednictva. 
Zasedání Předsednictva Rady vysokých škol se zúčastnili hosté:  

RNDr. Alice Valkárová, DrSc., členka Předsednictva GAČR  
Prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.  předseda ČKR  
RNDr. Petr Dolanský, Vysokoškolský odborový svaz  
RNDr. Tomáš Jelínek, místopředseda Rady NAÚ 

 
 
1. Zahájení 
Zasedání zahájil předseda Rady VŠ prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc., který představil program a přivítal 
hosty. V řízení zasedání se vystřídal doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D. a prof. Ing.  Jiří Skládanka, Ph.D. 
V úvodu zasedání prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc. přivítala pozdravil všechny přítomné členky a členy 
Rady VŠ a hosty. Poté představil řídící zasedání program jednání. Bylo hlasováno o programu  
a návrhové komisi.  
 
Bod k hlasování:   
Předsednictvo Rady vysokých škol schvaluje program 8. zasedání Předsednictva Rady vysokých 
škol. 
  
Přijato 24 hlasy.  
 
Předsednictvo Rady vysokých škol schvaluje návrhovou komisi ve složení: členové užšího 
předsednictva, doc. Dr. Ing. Vlasta Radová, JUDr. Lenka Valová, JUDr. Ing. Mgr. Marek Hodulík  
a RNDr. Pavel Popela PhD.  
 
Přijato 27 kladnými hlasy, jeden hlas proti.  
 
 
2. Zprávy z užšího Předsednictva Rady VŠ  
Doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D. předal slovo prof. Ing. Milanu Pospíšilovi, CSc., který informoval přítomné 
o zprávách z užšího Předsednictva Rady VŠ.  
 
Plánovaná a uskutečněná jednání 

• Vystoupení předsedy Rady VŠ na výjezdním zasedání GA ČR konaného ve dnech 30. 11. až  
1. 12. 2021.  

• Pozvánka na 5. ročník Národního dne velkých výzkumných infrastruktur ČR 15. 2. 2022. 
• 2. schůze výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PSP 1. 12. 2021.  
• 163. zasedání Pléna České konference rektorů, které se konalo ve čtvrtek dne 2. prosince 2021 

on-line formou – Vysoká škola logistiky o.p.s. 
• Zasedání Akademického sněmu AV ČR 8. 12. 2021 
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Nominace 
• Nominace pro obsazení pozic v pracovních a kontrolních orgánech OP JAK: 

a. Monitorovací výbor – Vysoká škola chemicko-technologická (prof. Milan Pospíšil, 
prorektor pro strategie a rozvoj) + náhradník MENDELU (prof. Jiří Skládanka) 
b. Hlavní plánovací komise OP JAK – Akademie múzických umění v Praze (doc. Daniela 
Jobertová) náhradník Západočeská univerzita v Plzni (doc. Vlasta Radová) 
c. Plánovací komise Prioritní osa 1 – Česká zemědělská univerzita v Praze (Mgr. Josef 
Beránek, vedoucí Oddělení pro strategii) + náhradník Univerzita Pardubice (Ing. Monika 
Vejchodová, vedoucí Oddělení pro rozvoj a mezinárodní vztahy) 
d. Plánovací komise Prioritní osa 2 – Univerzita Hradec Králové (Ing. Martin Sedláček, 
vedoucí Oddělení strategických projektů) + náhradník Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích (Ing. Hynek Rossmüller, vedoucí Útvaru projektového řízení) 

• Nominace zástupců RVŠ do pracovní skupiny pro přípravu reformy doktorského studia MŠMT 
doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D., doc. Mgr. Daniela JOBERTOVÁ, Ph.D. a Ing. Michal Farník. 
 

 
Ostatní 

• Logotyp a vizuální identita Rady vysokých škol a Studentské komory Rady vysokých škol. 
Bylo realizováno výběrové řízení s konečnými návrhy log pro Radu VŠ a Studentskou komoru 
Rady VŠ.    Konzultací a schválení se účastnili: PhDr. Petr Just, Ph.D. – místopředseda Rady VŠ. 
Bc. Martin Horváth – místopředseda pro organizaci a řízení Studentské komory Rady VŠ, Bc. 
Diana Hodulíková – členka Studentské komory Rady VŠ, Mgr. Helena Maňasová Hradská, Ph.D. 
- členka Rady VŠ z UTB a doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D. - člen Rady VŠ z MU. K hodnocení návrhu 
se připojil mimo RVŠ i doc. akad. mal. Vratislav Ševčík. Součásti identity Rady vysokých škol je 
i zpracování grafického manuálu, který bude zpracován do konce roku 2021.   

 
• Termíny zasedání na rok 2022 

20.  1. 2022 - Předsednictvo 
10.  2. 2022 - Sněm  
17.  3. 2022 - Předsednictvo 
21.  4. 2021 - Předsednictvo  
19.  5. 2021 - Předsednictvo 
23.  6. 2021 - Sněm 
15.  9. 2021 - Předsednictvo 
27. 10. 2021 - Sněm 
24. 11. 2021 - Předsednictvo 
15. 12. 2021 - Předsednictvo 

 
Usnesení:   
Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí informace z užšího předsednictva Rady vysokých 
škol.  
 
Usnesení bylo přijato počtem 29 hlasů. 
 
 
3. Informace ze Studentské komory Rady VŠ 
Předseda Studentské komory Ing. Michal Farník informoval přítomné o organizaci zasedání Komory 
akademických senátorů, za účasti 80 účastníků, zmínil uzavření prvního návrhu log a draftu vizuální 
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identity Rady VŠ a Studentské komory Rady VŠ. Dále informoval o schválení Board Meetingu Evropské 
studijní unie v Praze a získání finančních prostředků z CRP, takže bude zajištěno financování této 
vysoce prestižní mezinárodní události.  
V rámci reprezentativní činnosti zmínil schůzku se zakladatelkou YSU, informace o resortní 
koordinační skupině MŠMT k předsednictví ČR v Radě EU a schůzku s budoucím ministrem školství.  
Z dalších aktivit Studentské komory zmínil komunikaci se studenty lékařských fakult zaměřená na 
spolupráci studentů v očkovacích centrech, schválení textového znění Výroční zprávy, třetí výjezdní 
zasedání Studentské komory v péči MUNI a VUT v Brně.  
 
Na vystoupení Ing. Michala Farníka navázala diskuse účastníků: 
Doc. Ing. Martin Sysel, Ph.D.  se dotazoval, kdy byly rozesílány e-maily s informacemi o aktivitách 
účastníků. Ing. Michal Farník odpověděl, že informace byly rozesílány všem předsedům Akademických 
senátů, kteří mají delegáty ve Studentské komoře, před 3. výjezdním zasedáním Studentské komory 
9. 12. 2021.  
JUDr. Ing. Mgr. Marek Hodulík navázal dotazem, zda Studentská komora se studenty komunikovala 
k bodu příspěvku na stravování studentů a pomoci studentů v očkovacích centrech v souvislosti 
s aktuálně vydanou vyhláškou týkající se povinného očkování, protože povinné očkování nebude mít 
dopad pouze na lékařské fakulty, ale také na zdravotnické a částečně na pedagogické. Ing. Michal 
Farník sdělil, že tuto záležitost projednávali v rámci širšího Předsednictva a jejich stanovisko je takové, 
že se toto opatření považují za logické, pokud se v těchto zaměstnanci povinně očkují, neměli by tam 
mít přístup studenti, kteří očkovaní nebyli a nevidí v tom nic problematického komplikaci, protože 
podle jejich údajů je většina studentů naočkovaná. Pokud se týče příspěvku na stravování studentů, 
bohužel Ing. Farník se nemohl zúčastnit jednání reprezentativní komise pro rozpočet a nebylo mu 
umožněno za sebe poslat náhradu, proto se k němu informace dostávaly se zpožděním a tato 
záležitost nebyla projednána na výjezdním zasedání Studentské komory. Studentská komora by 
uvítala, kdyby se příspěvek na stravování nesnižoval, každopádně podle jejich názoru výpočet, který 
by se odvíjel od roku 2021 by mohl být problematický. Studentská komora se pokusí zpracovat 
v příštím roce návrh, kde by ukazatel J nebyl tak rigidní a inspirovat se jinými formami úhrady 
stravování studenty, které se ukazují napříč jinými státy EU. 
Ing. Damir Solak reagoval na dotaz doc. Ing. Martina Sysla, Ph.D. a doplnil informaci, že UTB byla 
jediná, která informační e-mail  o aktivitách účastníků nedostala z toho důvodu, že se tam řešily otázky 
výměny členů Studentské komory.  
 
Po proběhlé diskusi bylo přijato usnesení.  
 
Usnesení:   
Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí informace ze Studentské komory Rady vysokých 
škol.  
 
Usnesení bylo přijato počtem 29 hlasů.  
 
 
4. Vystoupení hostů  
 
Ve svém vystoupení prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., předseda ČKR, pozdravil hosty a ocenil shodu 
v nominacích do Národního akreditačního úřadu. Vyzdvihl úspěšnou spolupráci s prof. Ing. Milanem 
Pospíšilem, CSc. a Radou vysokých škol. Poté se ve svém příspěvku věnoval zítřejšímu jmenování nové 
vlády v souvislosti se schválením rozpočtu pro rok 2022 pro vysoké školy. Dále ve svém vystoupení 
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zmínil předložení novely doktorského studia.  Na závěr předseda ČKR popřál všem příjemné prožití 
vánočních svátků.  
 
Prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc.  poděkoval České konferenci za dosavadní úspěšnou spolupráci, souhlasí 
s nutností jednotného postupu při jednáních.  
 
Místopředseda Rady NAÚ RNDr. Tomáš Jelínek informoval účastníky o aktuální situaci  
a zveřejněných dokumentech, které jsou k dispozici na webových stránkách Národního akreditačního 
úřadu. Upřesnil, že NAÚ očekává za každou VŠ pouze souhrnné informace, nikoliv detailní přehled  
o režimu změn výuky a zkoušení z důvodu proticovidových opatření. Poté poděkoval Předsednictvu 
Rady vysokých škol za úspěšnou spolupráci a popřál všem zúčastněným klidné prožití vánočních 
svátků.  
 
Prof. Ing.  Jiří Skládanka, Ph.D. poděkoval RNDr. Tomáši Jelínkovi za jeho prezentaci. Prof. Ing. Milan 
Pospíšil poděkoval RNDr. Petru Dolanskému z Vysokoškolského odborového svazu za dosavadní 
spolupráci s Radou vysokých škol. 
 
Předsedkyně Asociace knihoven VŠ PhDr. Hana Landová, Ph.D., poděkovala za spolupráci s Radou 
vysokých škol. Informovala přítomné, že na Technické univerzitě v Liberci se ve dnech 2. a 3. listopadu 
2021 konference Bibliotheca Academica 2021 zaměřená na otázky rozvoje knihoven vysokých škol. 
Poté upozornila na výroční konferenci Asociace knihoven VŠ, v rámci níž proběhnou volby, a vysoké 
školy, které jsou členy asociace, mají možnost nominovat své kandidáty.  
 
 
5. Novela vyhlášky č. 537/2006 Sb. o očkování proti infekčním nemocem 
 
Doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D. poděkoval prof. MUDr. Martinu Barešovi, Ph.D. a na toto vystoupení 
navázal JUDr. Mgr. Ing. Marek Hodulík prezentací novely Vyhlášky 537/ 2006 Sb. o očkování proti 
infekčním nemocem. Vysvětlil, že v § 10a) Zvláštní očkování proti nemoci Covid-19 byla nově 
stanovena povinnost, která je zde specifikována v odst. 1 c) osobám připravujícím se na výkon 
zdravotnického povolání nebo osobám připravujícím se na výkon odborné činnosti. V této souvislosti 
se zabýval postavením a postupem vysokých škol v případě, že student odmítne očkování proti Covid-
19.  
Ing. Michal Farník vyslovil domněnku, že v tomto výkladu slučujeme dvě rozdílné věci dohromady. 
Podle jeho názoru, pokud student nebude očkován, nebude mu umožněn přístup ke klinické praxi  
a v důsledku toho nesplní podmínky studia a bude vyloučen. Nebude to však proto, že se nechce 
očkovat, ale v důsledku toho, že nebude mít splněnou klinickou praxi. Pokud se týče otázky, že máme 
nedostatek zdravotníků a není důvod je vylučovat ze studia, pokud dostudují, bez splnění podmínky 
očkování nemohou do praxe nastoupit.  
Doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D. vysvětlil, že největší právní nejistota je u těch studentů, kteří již v současné 
době studují a do studia nastupovali za jiných podmínek a bylo by vhodné mít v případě rozporů 
podporu příslušných ministerstev. JUDr. Mgr. Ing. Marek Hodulík souhlasil s doplněním pana 
předsedajícího a shrnul, že ministerstva uloží vysoké škole novou skutečnost, ze které vyplývají určité 
právní důsledky v iteraci student – vysoká škola a prakticky vzato student nebude řešit námitky vůči 
Ministerstvu školství nebo Ministerstvu zdravotnictví, nýbrž vůči vysoké škole a veškeré důsledky  
i mediální obraz bude směřovat k vysoké škole. Věří, že v případě nově přijímaných studentů již 
vysoké školy promítly legislativu do přijímacího řízení nebo informace o studijním programu, pokud 
hovoříme o lékařských a zdravotnických oborech pohled je zde jiný v tom směru, že je více 
odůvodnitelný než v případě praxe studenta pedagogické fakulty.   
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RNDr. Pavel Popela, Ph.D.  uvedl, že diskuse poněkud odbočila od toho, co sdělil úvodem předsedající, 
a to, že vydavatelé vyhlášek by neměli přenášet jejich dopady na VŠ bez projednání s nimi. Tuto 
vyhlášku vydalo ministerstvo a dopady, jak ukazuje diskuse, budou muset řešit vysoké školy. Tento 
rozpor by bylo vhodné podle jeho názoru řešit, a docílit toho, aby se z tohoto přístupu nestal zvyk. 
Dále dodal, že proto je při jednáních reprezentací s novou vládou vhodné připomenout, že 
reprezentace reprezentují VŠ a jejich akademické obce, poskytují zpětnou vazbu a nelze příliš 
očekávat, že budou vysvětlujícími orgány MŠMT. Ve věci apelů na zdravý rozum při důsledné 
interpretaci právních stanovisek předsedou LK, vznesených v diskusi předsedou SK a předsedou ČKR, 
které jsou mu blízké, připomněl častý názor legislativců, že právní předpisy se nastavují na nejhorší 
možné případy. Pokud v minulosti nebyla kritická stanoviska reprezentací včas získána a reflektována, 
řešily se následné komplikace obtížněji. Proto i když varovné přístupy á la trójská Kassandra i v právní 
oblasti budí nevoli, přesto doporučuje jim naslouchat i v případě, kdy je vyslovuje předseda LK. 
Prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc. navázal a doporučil oslovit asociace příslušných fakult a zjistit jejich názor 
k této záležitosti 
 
Po proběhlé diskusi bylo přijato usnesení.  
 
Usnesení: 
Předsednictvo Rady vysokých škol vyzývá Ministerstvo zdravotnictví ČR a Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR, aby ve spolupráci s reprezentacemi vysokých škol bezodkladně 
vyhodnotily dopady novely vyhlášky č. 537/2006 Sb. o očkování proti infekčním nemocem na 
studenty studijních programů, které předpokládají jejich povinné očkování, a to zejména se 
zohledněním situace studentů dotčených nezdravotnických oborů, kteří do studia vstupovali za 
jiných podmínek, včetně stanovení pravidel vymahatelnosti této vyhlášky vůči 
dotčeným studentům.   
 
Usnesení bylo přijato 28 kladnými hlasy. Nikdo nebyl proti, zdržel se hlasování 1.  
 
 
6. Informace z jednání Reprezentativní komise MŠMT (JUDr. Lenka 

Valová) 
 

JUDr. Lenka Valová prezentovala přítomným informace a závěry z jednání Reprezentativní komise 
náměstka ministra školství. Uvedla, že Reprezentativní komise se zabývala návrhem rozpočtu na rok 
2022, ověřením výkonů pro poskytnutí prostředků fixní části RO I a návrhem úpravy Pravidel. V této 
souvislosti zmínila i postup při rozpočtovém provizoriu, který upravuje § 9 zákona 218/2000 Sb.  
o rozpočtových pravidlech. JUDr. Lenka Valová vysvětlila, že od okamžiku, kdy bude rozpočtové 
provizorium ukončeno schválením státního rozpočtu Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, bude 
zahájeno rozpočtové jednání na Ministerstvu školství, MŠMT má 30 dnů na to, aby rozepsalo rozpočet 
vysokým školám.  Podle rozpočtových pravidel hospodaří stát s 1/12 reálného rozpočtu minulého 
roku.  Zde zmínila existenci dvou předpokládaných variant: 
a) měsíčně částka odpovídající prostředkům poskytnutým na počátku roku 2021 (cca 1,6 mld. Kč)  
b) měsíčně částka ve výši 1/12 schváleného ukazatele VŠ na rok 2021(cca 2,1 mld. Kč) 
Ministerstvo školství bude projednávat s Ministerstvem financí požadavek na měsíční výši prostředků 
po dobu provizoria podle varianty b.  
JUDr. Lenka Valová se ve své prezentaci zabývala dále ověřením výkonů pro poskytnutí prostředků 
fixní části RO I.  Dále přiblížila účastníkům zasedání Návrh na úpravu pravidel, který zahrnuje: 

1) Nastavení podílů UVVŠ na fixní části – kontrakt mezi MŠMT a rektory UVVŠ z roku 2021 byl 
prodloužen na rok 2022. Uvedené podíly pro rok 2022 tak zůstávají beze změny.  
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2) Navýšení segmentu 1 ukazatele K – Ministerstvo navrhlo dvě varianty:  
• Náhrada specifického přístupu u UVVŠ dle čl. 14 odst. 3 Pravidel 
• Bude řešeno navýšením finanční částky v Segmentu 1 ukazatele K  

3) RUV – návrh MŠMT v souladu s doporučením Rady RUV nastavit vstupní data za rok 2020 jako 
aritmetický průměr výsledků za roky 2018 a 2019 (dotkne se jak ukazatele K tak Fondu 
umělecké činnosti zřízeného v roce 2020).  

4) Ukazatel J – dotace na ubytování a stravování   
• V důsledku epidemiologické situace došlo od roku 2020 k výraznému poklesu 

studentského stravování 
• MŠMT pro rok 2021 zafixovalo výši dotace dle údajů z roku 2020 s předpokladem 

stabilizace situace  
• Dotaci lze použít ve smyslu stanoveného účelu, i když její výše není přímo vázána na objem 

vydané stravy v roce, na který byla poskytnuta  
5) Podpora financování zvýšených nákladů studentů se specifickými potřebami  

• MŠMT zvažuje navýšení podpory SSP od roku 2022 na 100 mil. Kč 
• MŠMT navyšování podpory podmiňuje vytvořením a zavedením účinného mechanismu 

sledování a hodnocení rozsahu a kvality poskytovaných služeb a využitím dalších zdrojů  
k poskytování služeb SSP nad rámec podpory ze státního rozpočtu 

• Informace o struktuře zdrojů na financování zvýšených nákladů SSP budou získávány 
prostřednictvím výročních zpráv VVŠ 

6) Vliv epidemiologické situace na zdroje dat pro rozpočet na rok 2022 
• V souladu s Přílohou č. 1 zaslanou s podklady pro jednání komise konané dne 2. června 

2021 předkládá MŠMT návrhy využití dat u zvýrazněných ukazatelů 
• Rozpočtový okruh I – ukazatel K 
• Rozpočtové okruhy II - IV 

7) Různé 
• Koeficienty ekonomické náročnosti 

o Návrh na přidělení KEN pro 356 studijních programů v Příloze č. 2 
Jedná se o SP s přidělenými kódy od 10. 4. do 19. 11. 2021 
 

JUDr. Lenka Valová doplnila k situaci se zahajovanými projekty – granty GAČR a TAČR a jakýchkoliv 
jiných poskytovatelů. Zde se rozlišuje, zda se jedná o nové projekty, které mají být realizovány od 1. 
1. 2022 a kde nemůže dojít k podpisu příslušných právních aktů dříve, než bude schválen státní 
rozpočet. Bylo by proto vhodné, aby poskytovatelé těchto grantů umožnili v podmínkách realizace, 
aby se uznatelnými náklady toho příslušného grantu staly náklady již od 1.1.2022, bez ohledu na to, 
že k podpisu smlouvy dojde až např. v dubnu. To je de jure možné je to například cesta, kterou hodlá 
zvolit Ministerstvo školství ve vztahu k Národnímu plánu obnovy. 
RNDr. Popela poděkoval předsedkyni EK, že rovněž uvedla cenné informace k možné uznatelnosti 
nákladů u projektů, u kterých bude zahájení čerpání finančních prostředků z důvodu rozpočtového 
provizória odloženo. 
Na základě dotazu členů PRVŠ (doc. Radová, Dr. Popela) místopředseda Rady VŠ prof. Skládanka uvedl 
do zápisu: Pokud bude v roce 2021 navýšen rozpočet VŠ o 1,2 mld. Kč, potom se prozatím plánuje 
toto navýšení rozdělit následovně: 

• Navýšení ukazatele F (studenti se specifickými potřebami) o 13 mil Kč (celkem tak bude 100 
mil Kč, což pokryje 80 % požadavků). 

• Navýšení příspěvku pro umělecké školy. 
• Nárůst další 100 mil Kč pro lékařské fakulty (tj. bude 600 mil Kč). 
• Zbývající část (přibližně 1,05 mld. Kč) bude rozdělena mezi A a K ve dvou možných variantách 

(viz další jednání Reprezentativní komise v nadcházejících měsících) : 



7 
 

• Rozdělení v poměru A:K 2:1 
• Rozdělení v poměru A:K 1:1 

• Zájem MŠMT, aby se poměr proměňoval ve prospěch ukazatele K.  
 

 
Usnesení:  
Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí informace z jednání Reprezentativní komise 
náměstka ministra školství ze dne 9. 12. 2021 s tím, že v případě očekávaného nárůstu normativní 
části rozpočtu doporučuje k rozdělení poměru nárůstu ukazatelů fixní a výkonové části (A:K) 
variantu 2:1. 
 
Usnesení bylo přijato počtem 26 kladných hlasů, proti 0, zdržel se hlasování 1.  
 
Předseda Studentské komory Rady vysokých škol požádal o podporu zvýšení dotace na stravování 
studentů. Po doplnění byl hlasován návrh usnesení připravený na UP RVŠ. RNDr. Popela, který na 
základě informací z AO inicioval návrh usnesení pro UP RVŠ, s doplněním vyjádřil souhlas.   
 
Usnesení: 
Rada vysokých škol se obrací na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se žádostí o meziroční 
zachování  výše dotace na zlepšení podmínek stravování studentů v ukazateli J tak, aby se v souladu 
se zveřejněným koaličním programem nové vlády nezesilovaly dopady růstu cen na studenty  
v současné covidové situaci a byla zahájena jednání k nalezení definitivní úpravy a navýšení této 
dotace.   

Usnesení bylo přijato počtem 30 kladných hlasů, proti 0, zdrželo se hlasování 0. 
 
 

7. Informace o výzvách TAČR plánovaných pro rok 2022 (zástupce TAČR) 
 
Z důvodu časového překryvu jednání s MPO se předseda TA ČR prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng. 
omluvil z dnešního jednání a jeho vystoupení bylo přesunuto na další jednání Předsednictva.   

 
 

8. Informace o úspěšnosti ČR v získávání prestižních ERC grantů (RNDr. 
Alice Valkárová, DrSc.)  

 
Členka Předsednictva GAČR RNDr. Alice Valkárová, DrSc. zmínila činnost Evropské výzkumné rady. 
Dále ve své prezentaci přiblížila typy projektů ERC a jejich hodnocení.  Zmínila, že 6. 5. 2021 se konala 
oslava udělení 10 000-tého projektu. Za celou dobu činnosti se zúčastnilo 85 zemí, do práce na 
projektech se zapojilo 75 000 lidí. Jako zajímavost uvedla, že od zahájení činnosti ERC získali řešitelé 
projektů celkem 9 Nobelových cen. Dr. Valkárová navázala představením typů ERC projektů: 

• STG – Starting Grants (2–7 let po získání Ph.D.) 
• COG – Consolidator Grants (7–12 let po získání Ph.D.) 
• ADG – Advanced Grants jsou určeny pro etablované výzkumníky, je třeba uvádět 10 let track 

record 
• SYG – Synergy Grants – určeny pro 2–4 navrhovatele v libovolném stadiu jejich kariéry  
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• PoC – Proof of Concept – pro již existující nositele grantu, kteří mají využít komerční nebo 
společenský potenciál pro svůj výzkum  

Ve svém vystoupení dále informovala také o úspěšnosti českých vědců (od r. 2007 získala Česká 
republika 49 projektů ERC). V Technologickém centru AV ČR vznikla expertní skupina věnující se 
podpoře navrhovatelů projektů ERC. Jejím koordinátorem je prof. Ing. Zdeněk Strakoš, Dr.Sc.  
Na základě dotazů se dr. Valkárová vyjádřila také k dopadům rozpočtového provizoria na financování 
nově přijatých projektů.  
 
Usnesení:  
V souvislosti s tzv. rozpočtovým provizoriem Rada vysokých škol apeluje na poskytovatele, aby  
u projektů (a to jak u projektů ve fázi realizace, tak u projektů nově podpořených) byly za uznatelné 
náklady považovány i náklady, které na projektu vznikly již od 1. 1. 2022, a ne pouze náklady, které 
na projektech vzniknou až po ukončení rozpočtového provizoria a následných s tím souvisejících 
krocích poskytovatelů. 
 
Usnesení bylo přijato počtem 22 kladných hlasů, proti 0, zdrželo se hlasování 0. 
 
 

9.  Představení nového logotypu RVŠ a SK 

Prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc. informoval o kritériích výběru nového logotypu RVŠ a SK RVŠ.  Grafický 
manuál bude uveden do provozu od 1. ledna 2022. Prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc. informoval  
o kritériích výběru nového logotypu RVŠ a SK RVŠ. Byly vyhodnoceny celkem čtyři nabídky. Cenově 
nejpříznivější byla cena, kterou nabídl Martin Schwarz.  K dispozici je zápis z jednání hodnotící komise.  
Martin Schwarz krátce představil nový logotyp a novou vizuální identitu Rady VŠ a Studentské komory 
RVŠ.  Představil tři hlavní principy, které by měly charakterizovat činnost Rady VŠ. Podle této analýzy 
to byly tyto tři charakteristiky: Rovné zastoupení, studium a výzkum a dialog.  Princip kruhu vychází 
z principu kulatého stolu. RNDr. Popela doplnil, že v navrženém vidí i další charakteristiky činnosti 
Rady VŠ podle jejich základních dokumentů, kterými jsou komunikace mezi VŠ, informovanost AO a 
zejména zpětná vazba směrem nahoru. Doc. Stráský závěrem ocenil návrh nového logotypu, ve 
kterém vidí členy Rady VŠ společně „diskutující za pultíky“ a další výstižné momenty činnosti Rady VŠ.  
 
Usnesení:  
Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí novou vizuální identitu Rady vysokých škol 
a Studentské komory Rady vysokých škol.   
 
Usnesení bylo přijato počtem 21 hlasů, proti 0, zdrželo se hlasování 0. 
 
 

10.  Různé  
Protože nikdo z účastníků neměl žádný další příspěvek, uzavřel zasedání předseda Rady vysokých škol, 
poděkoval za účast a popřál všem úspěšný nový rok.  
 
 
Nejbližší řádné zasedání Předsednictva Rady VŠ se bude konat dne 20. ledna 2022. 
Nejbližší řádné zasedání Sněmu Rady vysokých škol se bude konat dne 10. února 2022. 
 
 

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

