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  Informace z 10. zasedání  
            Předsednictva Rady vysokých škol,  

které se konalo 17. března 2022  
 
Zasedání probíhalo prezenčně a online formou přes platformu Microsoft Teams. Maximální počet přítomných 
členů Předsednictva byl 32. 

Zasedání se zúčastnili hosté: 
• JUDr. Ivan Barančík, PhD., předseda NAU 
• prof. PhDr. PaedDr. Jindřich Vybíral, DSc., UMPRUM 
• prof. PaeDr. Radka Wildová, CSc., náměstkyně sekce III MŠMT 
• PhDr. Mgr. Václav VELČOVSKÝ, Ph.D., pro řízení sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF náměstek 
• Ing. Radim Ryška, Ph.D., ředitel Centra pro studium vysokého školství 
• Mgr. Petr Baierl, předseda Vysokoškolského odborového svazu  
• Ing. Radek Holý, Ph.D., prorektor pro řízení kvality ČVUT  

1. Zahájení  

Zasedání zahájil prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D., který představil program. Skrutátorem byl zvolen PhDr.  Petr 
Just Ph.D. Poté předsedající představil návrhovou komisi a požádal členy Předsednictva Rady VŠ o hlasování  
o schválení návrhové komise.  
 
Předmět hlasování:  
Předsednictvo Rady vysokých škol schvaluje program 10. zasedání Předsednictva Rady vysokých škol. 
 

Program zasedání byl většinově schválen. 
 
Předmět hlasování: 
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. 
 

Návrhová komise byla většinově schválena. 

2. Zprávy z užšího předsednictva Rady VŠ  

V úvodu svého vystoupení předseda Rady VŠ přivítal zúčastněné a informoval, že zprávy z užšího 
předsednictva jsou k dispozici v písemné podobě na stránkách Rady VŠ. Jednání užšího předsednictva se 
zaměřilo na aktuální situaci v souvislosti s aktivitami zaměřenými na pomoc Ukrajině. Vedení akademických 
senátů je v kontaktu a koordinuje činnosti týkající se pomoci ukrajinským studentům. Rada vysokých škol  
i Vysokoškolský odborový svaz přislíbili maximální pomoc.  
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Dalšími aktivitami, kterými se užší předsednictvo zabývalo, byla problematika financování vysokých škol 
v roce 2022 v oblasti vzdělávání a tvůrčích aktivit.  K oběma bodům budou samostatná vystoupení. 
 
Usnesení:  
Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí zprávy z užšího Předsednictva Rady vysokých škol.  
 

Usnesení bylo schváleno počtem 24 účastníků. Nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.  

3. Informace ze Studentské komory Rady VŠ  

Předseda Studentské komory Rady VŠ Ing. Michal Farník informoval o činnosti Studentské komory Rady VŠ.  
Informoval účastníky o schválení upraveného rozpočtu SK na rok 2022 a organizaci valného shromáždění 
Evropské studentské unie. Hovořil o nových webových stránkách SK RVŠ. Přiblížil schůzku pracovní skupiny 
k reformě doktorského studia. Naplánovány jsou i schůzky s ministryní pro vědu, výzkum a inovace  
Mgr. Langšádlovou a předsedkyní AV ČR prof. Zažímalovou. Studentská komora vyslala delegaci na European 
Student Convention ESU, která se konala na Maltě.  
 
Usnesení:  
Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí informace ze Studentské komory Rady vysokých škol. 
 

Usnesení bylo schváleno počtem 25 účastníků. Nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování. 

4. Informace z jednání Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných 
vysokých škol  

JUDr. Lenka Valová informovala o jednání Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých 
škol a navázala na jednání, které se konalo 9. prosince loňského roku, kde bylo rozhodnuto o dělení poměru  
A:K. Státní rozpočet pro rok 2022 schválený PS ČR  dne 10.3.2022 navýšil rozpočet pro VŠ o 200 mil. Kč. 
Přitom souběžně dochází na straně jedné ke snížení prostředků na programové financování o 1 mld. Kč a na 
straně druhé jsou navýšeny prostředky na činnost vysokých škol o 1,2 mld. Kč. V provozní části rozpočtu VŠ 
tedy dochází k nárůstu o 4,6 %. 
 
Usnesení:  
Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí informace z jednání Reprezentativní komise pro rozpis 
rozpočtu veřejných vysokých škol. 
 

Usnesení bylo schváleno počtem 32 účastníků. Nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování. 

5. Vystoupení hostů  

Dr. Skládanka přivítal prvního z hostů dr. Václava Velčovského, náměstka ministra školství, 
mládeže a tělovýchovy, který shrnul dosavadní aktivity českého státu v souvislosti s krizí na Ukrajině v oblasti 
školství a vědecké spolupráce. Poděkoval akademické obci za rychlou reakci a obětavou pomoc. 
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Na vystoupení dr. Velčovského navázal Mgr. Petr Baierl předseda Vysokoškolského odborového svazu, který 
zdůraznil potřebu koordinace a sdílení informací napříč vysokými školami tak, aby pomoc Ukrajině mohla být 
maximálně efektivní.  
 
Dalším vystupujícím hostem byl dr. Ryška ředitel Centra vysokého školství, který připomněl spolupráci při 
zpracování studií v uplynulém roce. Ze strany Rady VŠ vnímal zájem o spolupráci v oboru etiky ve 
vysokoškolské praxi a Centrum vysokého školství je připraveno ke spolupráci v této oblasti.   
 
Prof. Skládanka přednesl informaci od dr. Landové, Asociace knihoven vysokých škol, o konání 20. výroční 
konference Asociace knihoven a vysokých škol dne 24. 2.  2022. V rámci konference byl zvolen nový výkonný 
výbor AKVŠ na období 2022-2024. Novým předsedou výkonného výboru se stal Ing. Václav Šubrta, ředitel 
Knihovny VŠE.  

6. Zpráva o hospodaření za rok 2021 a plán rozpočtu Agentury Rady VŠ na rok 2022  

Ředitelka Agentury Rady vysokých škol Ing. Michaela Schwarzová, MBA informovala přítomné o hospodaření 
Agentury v roce 2021 a plánu rozpočtu na rok 2022. Detailní zpráva byla projednána a schválena na únorovém 
zasedání ekonomické komise Rady VŠ. Detailní zpráva byla zveřejněna v členské sekci. 
 
Usnesení:  
Předsednictvo Rady vysokých škol schvaluje hospodaření Agentury Rady vysokých škol za rok 2021. 
 

Usnesení bylo schváleno počtem 28 účastníků. Nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování. 
 
Ing. Schwarzová navázala představením plánu hospodaření Agentury Rady vysokých škol na rok 2022.  
Dr. Valová reagovala informaci týkající se jednání o snížení režijního poplatku Studentské komory Rady 
vysokých škol na činnost Agentury z 20 % na 5 %.  
 
Usnesení: 
Předsednictvo Rady vysokých škol schvaluje plán rozpočtu Agentury Rady VŠ na rok 2022. 
 

 Usnesení bylo schváleno počtem 28 účastníků. Nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování. 

7. Rozdělení DKRVO na rok 2022  

Předseda Rady vysokých škol prof. Pospíšil přiblížil účastníkům jednání týkající se rozdělení DKRVO. Zmínil 
jednání napříč ČKR a Rady VŠ, která předcházela tomuto jednání. Konstatoval, že bylo dosaženo dohody 
v rámci Expertní komise, kterou svolala paní náměstkyně prof. Wildová. Způsob rozdělení navýšení DKRVO pro 
rok 2022 reflektuje excelenci vysokých škol v souladu s usnesením RVVI. 
 
Usnesení: 
Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí informace o rozdělení DKRVO na rok 2022. 
 

Usnesení bylo schváleno počtem 20 účastníků. Nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.  
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Usnesení 
Předsednictvo Rady vysokých škol oceňuje výrazné navýšení částky na DKRVO pro rok 2022 a vyjadřuje 
poděkování všem, kteří se podíleli na vyjednání této částky. Zároveň však Předsednictvo Rady vysokých 
škol považuje za nutné, aby pro dělení DKRVO v letech 2023 až 2025 byla dodržena „Pravidla poskytování 
institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace v segmentu vysokých škol v 
působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na léta 2021 až 2025“ podepsaná ministrem 
školství 8. 1. 2021 a vydaná pod č. j. MSMT-44599/2020-1, a to bez ohledu na částku DKRVO v daných letech. 
Předsednictvo Rady vysokých škol upozorňuje, že pokud by tato pravidla nebyla dodržena, mohly by 
výkyvy v DKRVO vést k tomu, že na univerzitách s hodnocením D, C a dokonce B nebude umožněn jejich 
rozvoj, natož aby na nich mohly být rozvíjeny excelentní obory. 
 

Usnesení bylo schváleno počtem 17 účastníků. Nikdo nebyl proti, 6 účastníků se zdrželo hlasování.   

8. Informace k úpravám Metodiky 17+  

Doc. Radová shrnula připomínky k úpravám Metodiky 17+. Informovala účastníky o setkání se zástupci RVVI, 
které proběhlo 8. 3. 2022 za přítomnosti doc. Radové, prof. Pospíšila, Tomáše Polívky, Ph.D., prof. Štěpána 
Jurajdy, dr. Pavla Dolečka. Nepodařilo se uspořádat seminář Rady VŠ, jelikož termín nebyl v časových 
možnostech zástupců RVVI. Zástupci Rady VŠ byli informováni o konferenci RVVI k implementaci metodiky 
17+, který proběhne 30. 3. 2022 na Masarykově univerzitě v Brně.  
 
Usnesení:  
Předsednictvo Rady vysokých škol žádá RVVI, aby při nominacích do pracovních skupin zapojila zástupce 
Rady vysokých škol jakožto reprezentace zástupců akademických samospráv. 
 

Usnesení bylo schváleno počtem 20 účastníků. Nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování. 

9. Digitalizace a kyberbezpečnost v prostředí vysokých škol 

Prorektor pro řízení kvality ČVUT Ing. Radek Holý, Ph.D. vystoupil s prezentací digitalizace agend vysokých 
škol. V úvodu svého vystoupení informoval, že oblast digitalizace je vázána na řadu legislativních změn. Zmínil 
legislativu DEPO, v rámci níž bylo novelizováno 169 předpisů. Mezi klíčovými oblastmi, kterými je třeba se 
zabývat uvedl například přístupy do národních registrů a rejstříků, akceptace národních a evropských identit 
(DEPO, SDG), nároky nejen studentů na digitální službu, elektronické diplomy a potvrzení, certifikace spisové 
služby, digitální archivace a kyberbezpečnost.  

10. Reakce na situaci na Ukrajině  

Prof. Skládanka přivítal náměstkyni prof. Wildovou, náměstkyni sekce III MŠMT. Prof. Wildová zmínila setkání 
se zástupci Studentské komory Rady VŠ. Dále se věnovala okolnostem vzniku Lex Ukrajina, který bylo nutno 
připravit ve velmi krátké době, a tak nebylo možné vyzvat reprezentace vysokých škol ke standardnímu 
připomínkovému řízení. Hovořila rovněž o problematice uznávání předchozího vzdělání u ukrajinských 
studentů a o možnostech finanční podpory studentů v nouzi. Informovala, že příští týden bude ustavena 
pracovní komise MŠMT s cílem koordinovat aktivity a sdílet zkušenosti v souvislosti se začleňováním 
ukrajinských studentů a vědců do českého prostředí.  
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Usnesení: 
Předsednictvo Rady vysokých škol vyjadřuje svoji trvající připravenost pomáhat s projednáváním  
i urgentní legislativy dotýkající se VŠ a apeluje na MŠMT, aby související materiály v takových případech 
byly poskytovány Radě vysokých škol alespoň v minimálním předstihu, aby mohla být poskytnuta jistě 
cenná zpětná vazba.  Bude tím možné se vyvarovat situací jako při projednávání Lex Ukrajina, kdy 
už nebylo možné zohlednit připomínky soukromých VŠ.  
 

Usnesení bylo schváleno počtem 20 účastníků. Nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování. 
  
Předsednictvo Rady vysokých škol požaduje, aby vláda při alokaci zdrojů na podporu ukrajinských 
studentů zahrnula do této podpory i ukrajinské studenty soukromých vysokých škol. Jejich podporu formou 
speciálních stipendií umožňuje zákon o vysokých školách, konkrétně § 40, odst. 2 a § 91, odst. 2 písm. e), 
které umožňují poskytnout soukromým vysokým školám dotace na výplatu stipendií „v případech 
zvláštního zřetele hodných“.  
 

Usnesení bylo schváleno počtem 21 účastníků. Nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování. 

11. Různé 

Prof. Skládanka informoval účastníky, že návrh aktivit ke zvýšení povědomí o etice ve výzkumu a vzdělávání 
bude přílohou zápisu z 10. zasedání Předsednictva Rady vysokých škol.  
 
Kompletní záznam jednání bude k dispozici do 27. 3.2022 v členské sekci na www stránkách RVŠ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nejbližší řádné zasedání Předsednictva Rady vysokých škol se bude konat dne 21. dubna 2022. 
Nejbližší řádné zasedání Sněmu Rady VŠ se bude konat dne 23. června 2022. 

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2021/10/Newsletter-agendy-velkych-vyzkumnych-infrastruktur-CR_29092021.pdf

