
1 
 

Záznam  3. zasedání Sněmu  
Rady vysokých škol 

 dne 18. listopadu 2021 a hlavní přijatá usnesení  
  

 

Zasedání probíhalo formou online přes platformu Microsoft Teams. Maximální počet přítomných 
členů byl 188. 
 

1. Zahájení 

Zasedání zahájil předseda Rady vysokých škol prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc. V úvodu zasedání přivítal 
a pozdravil všechny členky a členy Sněmu. Poté předal řízení zasedání prof. Ing. Jiřímu Skládankovi, 
Ph.D., který představil program jednání. Sdělil zúčastněným, že hlasování bude probíhat 
v elektronickém hlasovacím systému, a vyzval zúčastněné, aby si ověřili jeho funkčnost.  

Předmět hlasování:  

Sněm Rady vysokých škol schvaluje program 3. zasedání Sněmu Rady vysokých škol. 

Hlasovalo 132 účastníků. Program zasedání byl přijat počtem 131 kladných hlasů, nikdo nebyl proti, 
jeden účastník se zdržel hlasování.  

Předmět hlasování:  

Sněm 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.  

Návrhová komise byla schválena počtem 133 kladných hlasů. Nikdo nebyl proti. Nikdo se nezdržel 
hlasování.  

 

2. Zprávy z užšího předsednictva Rady vysokých škol 

V rámci prezentace zpráv z užšího předsednictva Rady vysokých škol prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc. 
informoval účastníky o uskutečněných jednáních, viz písemná zpráva. Dále informoval o průběhu oslav 
17. listopadu. Ocenil, že oslavy proběhly důstojně, a vyzdvihl vystoupení předsedy Studentské komory 
Ing. Michala Farníka u Hlávkovy koleje i na připomínkovém setkání k příležitosti Dne boje za svobodu 
a demokracii a Mezinárodního dne studentstva na Albertově. Následně zmínil, že v úterý 16. 11. 2021 
proběhl ve Sněmu Parlamentu ČR pod záštitou senátora prof. Ing. Jiřího Drahoše, DrSc. seminář 
zaměřený na financování studentů VŠ. Proběhla zajímavá diskuse, kdy se hledaly způsoby jak pomoci 
studentům, kteří mají horší socioekonomické podmínky, a bylo umožněno talentovaným jedincům 
studovat na vysoké škole. Byla vydána rozsáhlá studie, která je k dispozici. Odkaz je uveden na 
webových stránkách Rady vysokých škol. Předseda Rady vysokých škol dále informoval, že Rada 
vysokých škol odeslala své výhrady k návrhu nových hodnotitelů NAÚ ohledně zařazení dvou 
hodnotitelů. Poté hovořil o přípravě nominací zástupců Rady vysokých škol do čtyř odborných 
platforem Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK): Monitorovacího výboru OP JAK, 
Plánovací komise programu (PKP) hlavní, PKP pro Prioritu 1 a PKP pro Prioritu 2. Uvedl, že nominace 
se připravují tak, aby zde byly rovnoměrně zastoupeny vysoké školy různých typů včetně soukromých 
vysokých škol. 
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Předseda Rady vysokých škol informoval, že proběhlo jednání fóra Akademických senátů na 
Západočeské univerzitě a ocenil, jak akademické senáty fungují a navzájem komunikují a pomáhají 
činnosti Rady vysokých škol tím, že posílají připomínky a náměty k aktuální situaci.  
Poté prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc. přednesl informace k aktuální situaci v souvislosti s Covid-19, 
v návaznosti na plánované zpřísnění podmínek přechodem na tzv. bavorský model opatření. Užší 
předsednictvo v diskusi s náměstkem pro řízení sekce vysokého školství PhDr. Pavlem Dolečkem Ph.D., 
zjišťovalo stav aktuálního režimu fungování kolejí. Na Ministerstvu zdravotnictví zasedala vláda 
v demisi. Rada vysokých škol očekává závěry z tohoto zasedání s dopadem na výuku na vysokých 
školách.  

Na závěr svého vystoupení předseda Rady vysokých škol zmínil komunikaci s vedením NAÚ ohledně 
realizace zápočtů a zkoušek on-line formou, jako tomu bylo v uplynulém akademickém roce.  
 
Usnesení:  
Sněm Rady vysokých škol bere na vědomí informace z užšího předsednictva RVŠ. 
 
Usnesení bylo schváleno počtem 152 kladných hlasů, jeden účastník hlasoval proti, nikdo se nezdržel 
hlasování. 
 
Usnesení: 
Sněm Rady vysokých škol děkuje Pavlu Dolečkovi, náměstku MŠMT pro vysoké školy a vědu 
 a výzkum, za dosavadní aktivní a účinnou spolupráci.  
 
Usnesení bylo přijato počtem 98 kladných hlasů, proti bylo 22 hlasů, 23 účastníků se zdrželo hlasování.  

Po skončení vystoupení předsedy Rady vysokých škol, otevřel předsedající diskusi. 

Ing. Horváth se vrátil k příspěvku pana předsedy informující o oslavách 17. listopadu a vystoupení 
předsedy Studentské komory Ing. Michala Farníka na Hlávkově koleji, kdy bývalý prezident Václav 
Klaus označil Ing. Farníka jako „hloupého mladíčka“ a navrhl, aby Rada vysokých škol zaujala 
stanovisko k tomuto dehonestujícímu výroku vůči nejvýše postavenému zástupci studentů 
v republice.   

Předseda Rady vysokých škol ocenil vystoupení Ing. Michala Farníka, považuje za vhodné se ho zastat  
a vyslovil souhlas s formulací usnesení. 

Prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D. se dotazoval na usnesení týkající se výzvy adresované NAÚ v jaké 
je spojitosti s § 95c) v nově přijaté části 17 Zákona o vysokých školách, kde je toto téma zmíněno. Je 
zde řešeno, ve kterých případech mohou vysoké školy rozhodnout, kdy při výuce, přednáškách, nebo 
kontrole studia jsou využívány nástroje distančního způsobu komunikace bez ohledu na formu studia.  

JUDr. Ing. Mgr.  Marek Hodulík upřesnil, že pro aktivaci nových článků uvedených v Zákoně o vysokých 
školách je nutná součinnost MŠMT. Podle § 188 Pandemického zákona, by ministerstvo muselo 
nejprve vydat mimořádné opatření, a následně jsou popsány mechanismy v zákoně.  Avšak 
startovacím okamžikem je vydání mimořádného opatření a zahájení správního řízení, které tento 
postup vysokým školám umožňuje. Apel na NAÚ je spíše operativní, jelikož kontrolu plnění akreditační 
povinnosti nesvěřuje zákon ministerstvu ale NAÚ.  

Doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. se připojil k diskusi s formální připomínkou ke druhému odstavci návrhu 
usnesení.  

Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D. navázal na prof. RNDr. Miroslava Lávičku a JUDr. Ing. Mgr. Marka 
Hodulíka a navrhl učinit apel také na MŠMT v souvislosti s výukou on-line formou.  
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JUDr. Ing. Mgr.  Marek Hodulík v reakci na diskusní příspěvky upřesnil, že Ministerstvo zdravotnictví 
podle Pandemického zákona výuku na vysokých školách dosud nijakým způsobem neomezilo. Cílem 
je, aby NAÚ vydal prohlášení, ve kterém prohlašuje, že on-line výuku umožňuje.  

Po skončení diskuse bylo přijato usnesení. 

Usnesení:  
Sněm Rady vysokých škol žádá NAÚ, aby s ohledem na zhoršující se epidemickou situaci respektoval 
konání zápočtů a zkoušek na vysokých školách on-line formou, obdobně jako v minulém 
akademickém roce. 
 
Usnesení bylo přijato počtem 146 hlasů, 3 hlasy byly proti, 4 účastníci se zdrželi hlasování.  
 

 
3. Informace ze Studentské komory Rady vysokých škol  

Předseda Studentské komory Ing. Michal Farník přiblížil přítomným činnost komory. Podrobně 
informoval o průběhu oslav 17. listopadu. Zmínil, že proběhlo předávání nejvyššího studentského 
ocenění – Ceny Jana Opletala. Laureáti na ocenění byli Pavel Švanda in memoriam a Mgr. Michal 
Nguyen z Univerzity Palackého v Olomouci.  
Dále hovořil o pořádání mezinárodní konference Eurodoc sdružující mladé doktorandy a mladé 
výzkumníky a v návaznosti na tuto informaci připomněl také konferenci akademických senátorů, která 
se uskuteční 19. 11. 2021.  
V rámci reprezentativní činnosti Studentské komory zmínil účast na setkání Kariérních center, na 
kterém bylo podepsáno Memorandum o spolupráci, dále účast na Dnech vzdělávací činnosti VŠ, 
konferenci Senátu ČR na téma „Finanční podpora VŠ studentů v ČR: Rekonstrukce nutná“. 
Uvedl rovněž, že Studentská komora Rady vysokých škol spolupracuje při výběru grafického manuálu 
Rady vysokých škol a Studentské komory Rady vysokých škol. Informoval, o dvou proběhlých 
výjezdních zasedáních SK RVŘ.  
Po diskusi k vyjádření bývalého prezidenta Václava Klause při oslavě 17. listopadu bylo přijato 
usnesení.  

Usnesení: 

Sněm Rady vysokých škol bere na vědomí informace ze Studentské komory RVŠ. 
 
Sněm Rady vysokých škol podporuje stanovisko Studentské komory k epidemické situaci  
a opatřením na vysokých školách proti šíření koronaviru. Sněm Rady vysokých škol také odmítá další 
vyhlášení pracovní povinnosti pro studenty vysokých škol. Studenti VŠ jsou připraveni pomáhat na 
dobrovolné bázi, zavedení pracovní povinnosti významně negativně ovlivní přípravu budoucích 
zdravotníků. 
 
Usnesení bylo přijato počtem 143 kladných hlasů, nikdo nebyl proti, 12 účastníků se zdrželo hlasování.  
 
Usnesení: 
Sněm Rady vysokých škol odsuzuje vyjádření bývalého prezidenta Václava Klause v reakci na 
projev předsedy Studentské komory RVŠ Michala Farníka. Jeho dehonestující výrok nerespektuje 
diverzitu názorů, kterou vnímáme jako základní pilíř demokracie, a o to negativněji vnímáme toto 
jeho vyjádření vůči zástupci studentů při oslavě 17. listopadu, jako Dne boje za svobodu 
a demokracii  a Mezinárodního dne studentstva, kdy si veřejnost připomíná události roku 1939  
a 1989, při kterých studenti hráli významnou roli.   
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Usnesení bylo přijato počtem 119 kladných hlasů, 12 hlasů bylo proti, 21 účastníků se zdrželo 
hlasování.  
 
 
4. Vystoupení hostů  

Prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. za ČKR pozdravil jménem předsedy České konference rektorů prof. MUDr. 
Martina Bareše, Ph.D. i svým jménem účastníky Sněmu Rady vysokých škol. Ve svém vystoupení zmínil 
výzvu adresovanou studentům, aby se nechali očkovat proti koronaviru. Hovořil také o setkání ČKR 
s prezidentem Evropské univerzitní asociace na půdě Univerzity Karlovy. Hovořil o 162. zasedání pléna 
ČKR, které se uskutečnilo v Mladé Boleslavi. Poděkoval za vynikající spolupráci ČKR s Radou vysokých 
škol především jejímu předsedovi prof. Ing. Milanu Pospíšilovi, CSc.  
 
Poté předsedající poskytl účastníkům prostor pro otázky na prof. Ing. Jiřího Málka, DrSc. Prof. Ing. 
Milan Pospíšil, CSc. poděkoval prof. Ing. Jiřímu Málkovi, DrSc. za milá slova a vyzdvihl velmi dobrou 
spolupráci s ČKR.  
 
RNDr. Pavel Popela, Ph.D.  poté připomněl  zatím nezodpovězený dotaz z posledního zasedání 
Předsednictva Rady vysokých škol na vyjasnění jednoho bodu v usnesení ČKR, kde se vítaly legislativní 
aktivity MŠMT směřující k posílení strategického řízení vysokých škol. V diskusi zaznělo, jestli se nemá 
jednat o novelizaci Zákona o Vysokých školách s cílem posílit kompetence rektorů vůči děkanům  
a požádal o doplnění tohoto bodu, který umožňuje různou interpretaci. 
Prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. reagoval na dotaz RNDr. Pavla Popely, Ph.D.  s vysvětlením, že se zcela jistě 
nejedná o interpretaci, kterou zmínil. Jelikož legislativa však není jeho odpovědností v rámci ČKR, 
požádá své kolegy o vyjádření a budou reagovat písemnou formou.  
 
Předsedající poděkoval Prof. Ing. Jiřímu Málkovi, DrSc. a přešel zpět k pracovnímu jednání.  
 
 

5. Reforma financování doktorského studia  

Ing. Michal Farník ve své prezentaci seznámil účastníky Sněmu se základními principy navrhovaného 
systému financování doktorského studia. MŠMT navrhuje, aby doktorandům byla garantována 
minimální výše stipendia, tzn., že studenti budou mít jistotu, že se pokryjí jejich základní životní 
náklady. Ministerstvo bude doplňovat legislativní podmínky pro získání stipendia, jedním z nich je 
očekávaný objem studijní zátěže - studenti svému studiu věnují ekvivalent cca 0,7 úvazku.  
Ministerstvo plánuje rozpustit rozpočtový ukazatel C a prostředky na stipendia přesunout do 
rozpočtového okruhu I. Nárok na stipendium se vztahuje na doktorandy bez ohledu na jazyk studia. 
Vysoké školy budou odměňovány za vyšší míru dokončování doktorských studií a za efektivní podporu 
studentů. V neposlední řadě Ing. Michal Farník zmínil též selektivitu na vstupu, vyšší míru dokončování 
doktorských studií a zachování počtu absolventů. Byl doplněn návrh, že stipendium může být 
nahrazeno pracovně právním vztahem, aby školám bylo umožněno vyplácet stipendium nejen ze 
stipendijního fondu, ale též z prostředků na projekty a vědu a výzkum. Ministerstvo zamýšlí vypustit 
povinnou složku doktorského studia, kterou je státní doktorská zkouška s tím, že ji umožňuje školám 
konat, ale nevyžaduje ji. Informoval účastníky, že legislativní text je v přípravě a Rada vysokých škol ho 
bude mít k dispozici k připomínkování standardní cestou. Zároveň seznámil účastníky se závěry  
z projednání návrhu reformy v komisích Rady vysokých škol a to v komisi ekonomické a v komisi pro 
vědu a výzkum.  
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Usnesení: 
Rada vysokých škol vítá záměr reformy financování doktorského studia a doufá v pokračování její 
přípravy i pod novým vedením ministerstva.  

Rada vysokých škol si od reformy slibuje důstojné finanční ohodnocení doktorandů, které bude na 
úrovni mladých začínajících vědeckých pracovníku s ukončeným vysokoškolským vzdělaním a bude 
konkurenceschopné s jinými oblastmi pracovního trhu. 

Pro správné a efektivní nastavení budoucího systému financování doktorského studia považuje Rada 
vysokých škol za důležité pečlivě v rámci orgánů Rady vysokých škol prodiskutovat připravované 
změny tak, aby byla zohledněna specifika různých oborů a řádně nastaveny technické aspekty změn 
v toku financí na doktorské studium.  K tomu účelu Rada vysokých škol považuje za nebytné, aby  
i budoucí vedení MŠMT zapojilo zástupce RVŠ do přípravy konkrétních kroků této reformy.   

Usnesení bylo schváleno počtem 132 kladných hlasů, proti byly 2 hlasy, 4 účastníci se zdrželi hlasování.  

 

6. Ekonomické informace 

JUDr. Lenka Valová se ve své prezentaci zabývala aktuálními informacemi k návrhu státního rozpočtu 
pro oblast vysokého školství na rok 2022.  
 

Usnesení: 

Sněm Rady vysokých škol bere na vědomí informace o stavu přípravy rozpočtu VŠ na rok 2022  
a v souladu se zněním priorit koaliční smlouvy a koaličního programu pro oblast VŠ vyzývá 
nastupující vládu ČR, aby v rámci očekávané úpravy návrhu státního rozpočtu pro rok 2022 
minimálně nesnižovala stávající návrh nárůstu rozpočtu pro oblast VŠ a provedla nezbytnou  úpravu 
střednědobého výhledu na léta 2023-24, kde zatímní návrh státního rozpočtu neobsahuje potřebný 
nárůst pro oblast VŠ, a to v rozporu s očekávaným demografickým vývojem a s ním spojeným 
nezbytným nárůstem výkonů VŠ. 

Usnesení bylo přijato počtem 130 kladných hlasů, proti byl 1 hlas, 2 účastníci se zdrželi hlasování. 

Usnesení: 

Sněm Rady vysokých škol potvrzuje usnesení P RVŠ ze dne 14. 10. 2021, kterým se RVŠ  připojila  
k apelu ČKR vůči ministerstvům školství, financí a pro místní rozvoj ohledně řešení dopadu 
navyšování nákladů v oblasti investic VŠ realizovaných v rámci programu EDS. 

Usnesení bylo přijato počtem 124 kladných hlasů, nikdo nebyl proti, dva účastníci se zdrželi hlasování. 

 

7. Rekapitulace vývoje přípravy koaličního programu v oblasti VŠ a VaV  

RNDr. Pavel Popela, Ph.D ve svém vystoupení shrnul odpovědi oslovených koaličních stran na otázky 
předložené Radou vysokých škol. Hovořil o průběhu přípravy otázek a oslovení koaličních stran.  

Do 19. září 2021 byl finalizován návrh 13 otázek, který byl předsedou Rady vysokých škol upraven na 
10 otázek. Tyto otázky byly dne 22. září rozeslány na oficiální adresy z www stránek politických 
subjektů.  
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Z 22 kandidujících stran bylo nalezeno 20. Celkem odpovědělo 13 z 20 obeslaných stran (ze subjektů s 
výsledkem přes 1% chyběly odpovědi jen od 3 mimoparlamentních). Ve dnech  8.- 9. 10 proběhly volby 
do PSP, ve kterých byly zvoleny 4 kandidující strany. Jejich odpovědi jsou zveřejněny na webových 
stránkách Rady vysokých škol. Poté se zabýval koaliční smlouvou a koaličním programem.  V souvislosti 
s koaliční smlouvou zmínil otázku podpory vzdělávacích programů digitální a informační gramotnosti, 
zmínil také, že se uvádí, že úsporná opatření vlády budou sociálně citlivá.  

V souvislosti s koaličním programem RNDr. Pavel Popela, Ph.D zmínil podporu zavádění metodiky 
hodnocení  M 17+ a dále otázku, aby si studenti mohli vybrat obor až na základě absolvovaných 
profilových předmětů během studia. Dále uvedl daňovou podporu reinvestic do výzkumu. Upozornil, 
že hlavním problémem nyní může být plnění ambiciózního koaličního programu v situaci 
předpokládaných rozpočtových restrikcí, což se již v příštím roce má týkat např. restrikcí financování 
TAČR. Na závěr svého vystoupení shrnul ohlasy osobností z vysokoškolské oblasti a zmínil např. 
Vedavyzkum.cz, kde se vyjadřují současní i emeritní rektoři, předsedkyně AV, předsedkyně TA ČR, 
bývalí reformátoři i současní analytici. Poté vyslovil názor, že by bylo vhodné, aby se interpretace a 
formulace stanovisek ujaly komise Rady vysokých škol a následně bylo jednáno s vládními partnery, 
kteří k tomu ve svých odpovědích vyjádřili připravenost. Připomněl i diskusi na 7. Zasedání P RVŠ (viz 
záznam), že při účasti členů RVŠ na jednáních s MŠMT je nutné včas vyjasnit jejich postavení. Buď se 
jednání účastní jako experti přednášející vlastní názory a pouze byli přizváni a jsou takříkajíc shodou 
okolností ve funkcích v RVŠ anebo při své účasti reprezentují RVŠ a mají její nominaci, a pak se od nich 
samozřejmě očekává, že budou prezentovat i názory z RVŠ, i když se s nimi třeba neshodují. V obou 
případech jako členové RVŠ musí očekávat, že na jednáních RVŠ budou intenzívně dotazováni, zatímco 
např. MŠMT může očekávat, že budou vysvětlovat závěry pracovní skupiny MŠMT členům RVŠ. 

Poté vyzval předsedající účastníky k diskusi. Předseda Rady vysokých škol konstatoval, že vystoupení 
RNDr. Pavla Popely, Ph.D bylo komentářem k předvolebním slibům a bodům, které se potom objevily 
v koaliční smlouvě a důležité bude co, se nyní objeví v Programovém prohlášení vlády. Zdůraznil 
potřebu komunikovat s novým ministrem školství a novou paní ministryní pro vědu, výzkum a inovace, 
případně i s ostatními členy vlády v souvislosti s posílení role vysokých škol.   

Usnesení: 

Sněm Rady vysokých škol vítá ambice vznikající vlády ČR formulované v koaliční smlouvě a koaličním 
programu, které mají vést ke zkvalitnění vzdělávacího systému v ČR, včetně podpory terciárního 
vzdělávání i vědy a výzkumu. Sněm Rady vysokých škol se ztotožňuje s tezí, že investice státu do 
vzdělávání a zvýšení podpory vědy a výzkumu jsou klíčové pro další přiblížení ČR k nejvyspělejším 
zemím. Sněm Rady vysokých škol oceňuje, že všechny subjekty zvolené do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR sdělily, že neplánují změny stávajícího systému autonomie a akademické 
samosprávy vysokých škol a zaujaly pozitivní postoj k potřebě zlepšení financování vysokých 
škol. Rada vysokých škol jako jedna z oficiálních reprezentací vysokých škol vítá jasně vyjádřenou 
ochotu koalice k aktivnímu dialogu s reprezentacemi o budoucnosti vysokého školství. Sněm Rady 
vysokých škol pověřuje členy užšího předsednictva RVŠ a předsedy komisí, aby rozvinuli intenzívní 
komunikaci RVŠ s novou politickou reprezentací o klíčových tématech, která zajímají akademické 
obce VŠ.  

Usnesení bylo přijato počtem 121 kladných hlasů, nikdo nebyl proti, 5 účastníků se zdrželo hlasování.  

 

8. Národní plán obnovy  

Prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc. seznámil účastníky se základními cíli výzvy určené pro vysoké školy  
a harmonogramem její realizace. Základním cílem výzvy je transformovat vysoké školy se zaměřením 
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na adaptaci na nové potřeby učení a v odpovědi na měnící se potřeby trhu práce. Zaměřil se na 
požadavky v rámci tří specifických cílů a jejich podcílů. Prof. Ing. Milan Pospíšil CSc. ve svém příspěvku 
také informoval o termínech, kterými jsou: plánované datum zveřejnění výzvy 1. 12. 2021,  plánované 
datum ukončení příjmu návrhů projektů: 31. 3. 2022, předpokládaný termín zahájení realizace 
projektů: 3Q 2022, nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 30. 6. 2024. Dále přiblížil 
podmínky čerpání. Zmínil rovněž možnosti zapojení vysokých škol do řešení ostatních oblastí NPO 
mimo oblast školství. Dále informoval o přípustnosti odstranění vad žádosti a doložení dalších dokladů, 
uvedl, že řešení projektu musí být součástí pracovní smlouvy, ve které bude stanoven rozsah úvazku, 
stipendia jsou povolena, avšak režijní náklady jsou považovány za náklady nezpůsobilé, upozornil na 
povinnost řídit se systémem signálů „RED FLAGS“ z důvodu zamezení korupce, podvodů  
a vícenásobného financování a v neposlední řadě také povinnost publicity a zveřejňování výstupů.  

V navazující diskusi doc. Dr. Ing. Vlasta Radová informovala, že v rámci zasedání Komise pro vědu 
 a výzkum byla shoda ve formulaci posledních dvou odstavců návrhu usnesení. Požádala o bližší 
upřesnění předpokládané alokace prostředků pro výzvy NPO.  Prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc. vysvětlil, 
že v rámci výzvy byly stanoveny určité plánované aktivity a ke každé aktivitě je uvedeno financování. 
Financování nelze pokrýt celé z finančních prostředků EU, proto je uveden předpoklad částky hrazené 
z NPO a kolik ze Státního rozpočtu ČR.  

JUDr. Ing. Mgr. Marek Hodulík navázal na pana předsedu, návrhem podpořit usnesení z minulého 
zasedání Předsednictva Rady vysokých škol, které se týkalo státních vysokých škol i Sněmem Rady 
vysokých škol.  

Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D. se vyjádřil k podobnému problému, který zmínil i JUDr. Ing. Mgr. Marek 
Hodulík a považuje vhodné přijmout podobné usnesení, jako na svém zasedání 16. září 2021 přijalo 
Předsednictvo, a které bude upozorňovat na to, že je neodůvodněné a diskriminační, že jsou z podpory 
NPO vyloučeny státní a soukromé školy.  

Doc. Mgr. Diana Benediktová, DiS požádala, aby byly v usnesení kromě státních vysokých škol zahrnuty 
i soukromé vysoké školy. Její žádost podpořil i prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.  

Po proběhlé diskusi bylo přijato usnesení.  

Usnesení: 

Sněm Rady vysokých škol bere na vědomí informace o připravované výzvě Národního plánu obnovy 
pro VŠ. Sněm Rady vysokých škol žádá o maximální možnou jednoduchost agendy vykazování 
nákladů projektů při jeho řešení i v navazující době udržitelnosti. 

Sněm Rady vysokých škol potvrzuje usnesení Předsednictva Rady vysokých škol z 16. 9. 2021, které 
považuje za diskriminující, že předložený plán čerpání prostředků z Národního plánu obnovy 
neumožňuje zapojení státních a soukromých vysokých škol. 

Sněm Rady vysokých škol potvrzuje usnesení Předsednictva Rady vysokých škol z 14. 10. 2021, které 
upozorňuje na to, že obě státní vysoké školy plní poslání veřejných vysokých škol, proto není důvod 
je z podpory v rámci Národního plánu obnovy vyčlenit. V této souvislosti apeluje na všechny 
zainteresované aktéry, zejména na příslušná resortní ministerstva vnitra a obrany a gestora NPO, 
tj. Ministerstvo průmyslu a obchodu, aby byla zjednána náprava, případně byla poskytnuta jiná 
adekvátní kompenzace. 

Sněm Rady vysokých škol v souvislosti s předpokládanou alokací prostředků pro výzvy NPO - TAČR 
poukazuje na kritický nedostatek finančních zdrojů, který znemožňuje realizaci výzev TREND, ÉTA, 
ZÉTA a DOPRAVA2020+. Žádá MPO a MF o uvolnění nezbytných prostředků ze státního rozpočtu pro 
realizaci uvedených výzev. 
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Sněm Rady vysokých škol apeluje na RVVI a budoucí vládu ČR, aby zajistily nárůst finančních 
prostředků pro základní i aplikovaný výzkum ve všech vědních oblastech a vnímaly vědu a výzkum 
jako investici do budoucnosti ČR. Sněm Rady vysokých škol zejména upozorňuje na stále se zhoršující 
situaci financování vědy a výzkumu ve společenských a humanitních vědách, což negativně ovlivňuje 
kvalitu a samotnou budoucnost výzkumu v této oblasti. 

Usnesení bylo přijato počtem 79 kladných hlasů, 1 hlas byl proti, 1 účastník se zdržel hlasování.  

 

9. Metodika M17+  

Doc. Dr. Ing. Vlasta Radová ve svém vystoupení prezentovala zkušenosti z hodnocení dle Metodiky 
hodnocení výzkumných organizací M17+.  Uvedla, že během období červen-srpen bylo Komisi pro 
vědeckou činnost zasláno 51 vstupů, další podněty přišly později. Připomínkující byli zaměstnanci VŠ 
napříč celým spektrem, proto byly shromážděny velmi hodnotné podklady. Informovala účastníky, že 
připomínky jsou k dispozici v členské sekci. Aktuální podoba Metodiky M17+ je podle jejího názoru ji 
třeba dopracovat. Jedním z nedostatků je, že nezahrnuje specifičnost výstupů pro jednotlivé obory. 
Dále v segmentu VŠ není jasné, jaká je váha hodnocení v modulech M3 až M5 na celkovém hodnocení. 
Pro další hodnocení by bylo vhodné stanovit váhy jednotlivých modulů,  případně i váhy uvnitř modulu 
předem. Doc. Dr. Ing. Vlasta Radová dále zmínila rozdílná pravidla hodnotitelů při posuzování 
výsledků, odlišný přístup při posuzování náročnosti v jednotlivých panelech. Z toho vyplývá potřeba 
nastavit transparentnost a zpětnou vazbu jak v procesu hodnocení, tak v procesu odvolacího řízení. 
Dalším poznatkem bylo, že možnost předkládání publikací v rámci Modulu 1 vede k duplicitě výsledků 
napříč Moduly 1 a 2 a k zásadnímu snížení významu Modulu 1 tak, jak byl původně zamýšlen.  

Předseda Rady vysokých škol poděkoval doc. Dr. Ing. Vlastě Radové a ujal se předsedání sněmu 
z důvodu dočasné nepřítomnosti prof. Ing. Jiřího Skládanky, Ph.D. Prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc. doplnil 
vystoupení doc. Dr. Ing. Vlasty Radové sdělením, že jak připomínky, které byly anonymizovány i závěry, 
které byly shrnuty, byly postoupeny náměstkovi pro řízení sekce vysoké školství, vědy a výzkumu 
MŠMT PhDr. Pavlu Dolečkovi, Ph.D  a zároveň byly postoupeny i prvnímu místopředsedovi RVVI PhDr. 
Pavlu Baranovi, CSc. Navázal informací o plánované tripartitní diskusi nad výsledky za rok 2020, která 
se uskuteční 13. prosince 2021 a za skupinu vysokých škol se zúčastní prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc.  
a rektor prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.  Proto společně budou mít příležitost předložit připomínky  
a požádat o upřesnění k otázkám, které zmínila ve své prezentaci doc. Dr. Ing. Vlasta Radová.  

Po diskusi bylo přijato usnesení.  

 
Usnesení:  

Sněm Rady vysokých škol bere na vědomí informace o zkušenostech z hodnocení dle Metodiky 17+, 
které shromáždila komise pro vědeckou činnost.  

V návaznosti na Koaliční smlouvu uzavřenou mezi koalicí SPOLU a koalicí Piráti a Starostové, 
konkrétně v návaznosti na bod týkající se Metodiky 17+ v Koaličním programu v části „Vysoké školy, 
věda, výzkum a inovace“, nabízí Rada Vysokých škol spolupráci na dopracování Metodiky 17+. 

Usnesení bylo přijato počtem 87 kladných hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. 
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10. Různé 

JUDr. Lenka Valová vyjádřila poděkování Agentuře Rady vysokých škol za perfektní přípravu organizace 
zasedání Sněmu. Předsedající poděkoval přítomným za aktivní účast a konstruktivní diskusi. 

Prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc. zmínil výjezdní zasedání Předsednictva GAČR, které se uskuteční   
30. 11. 2021. V součinnosti s doc. Dr. Ing. Vlastou Radovou připravíme připomínky, které by tam měly 
zaznít.  

 

Zapsala: Bc. Jana Bečková 
 
 
 
Nejbližší řádné zasedání Předsednictva Rady vysokých škol se bude konat on-line dne 16. 12. 2021. 
Nejbližší řádné zasedání Sněmu Rady vysokých škol se bude konat dne 10. 2. 2022. 
Kompletní záznam jednání bude k dispozici  na www stránkách Rady vysokých škol. 

 

 

 

 

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