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Záznam  a přijatá usnesení  

ze 4. zasedání Sněmu Rady vysokých škol, 

 které se uskutečnilo dne 10. února 2022  
  

 

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

členů byl 178 účastníků. 

Zasedání se zúčastnili hosté:  

 Mgr. Helena Langšádlová, Ministryně pro vědu, výzkum a inovace  

 Prof. PaedDr. Jindřich Vybíral, DSc., Česká konference rektorů 

 prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., náměstkyně pro řízení sekce vysokého školství, vědy  

a výzkumu MŠMT  

 Mgr. Petr Baierl, Vysokoškolský odborový svaz 

 Mgr. Aneta Cajthamlová, ředitelka odboru koncepce a vedení OP MŠMT 

 Ing. Jana Korečková, Centrum pro studium vysokého školství 

 

 

1. Zahájení 

Zasedání zahájil předseda Rady vysokých škol prof. Milan Pospíšil. V úvodu zasedání přivítal  

a pozdravil všechny členky a členy Sněmu. Sdělil účastníkům zasedání předpoklad, že příští 

zasedání Sněmu proběhne prezenční nebo hybridní formou. Poté předal řízení zasedání prof. Jiřímu 

Skládankovi, který představil program jednání.  

Předmět hlasování:  

Sněm Rady vysokých škol schvaluje program 4. zasedání Sněmu Rady vysokých škol. 

Program zasedání byl většinově schválen.  

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, 

RNDr. Pavel Popela, PhD.  

Návrhová komise byla většinově schválena. 

 

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 bodech, kterými se užší předsednictvo Rady vysokých škol aktuálně 

zabývalo:  
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Programové prohlášení Vlády ČR a příprava státního rozpočtu. Proběhla příprava podkladů pro 

jednání s paní ministryní pro vědu, výzkum a inovace Mgr. Helenou Langšádlovou  

a ministrem školství Mgr. Petrem Gazdíkem. Uvedl, že se podařilo avizované navýšení rozpočtu pro 

vysoké školy zachovat. Dále zmínil, že proběhl kulatý stůl MŠMT k přípravě předsednictví ČR v Radě 

EU. Zmínil, že jednání u kulatého stolu se velmi aktivně účastnil také zástupce Studentské komory 

Rady vysokých škol. Záznam z jednání je k dispozici na webových stránkách Rady vysokých škol. 

Poté hovořil o prvním setkání užšího předsednictva Rady vysokých škol se členy Předsednictva NAÚ, 

které proběhlo prezenční formou. V rámci setkání se diskutovaly otázky související s reformou 

doktorského studia, opatření v souvislosti s Covid-19, profesní vzdělávání možnost uspořádat 

seminář na téma profesních studijních programů, jak probíhá externí hodnocení vysokých škol ze 

strany NAÚ. informoval, že ze strany NAÚ bude ohodnoceno 7 vysokých škol, dalším tématem bylo 

zapojení NAÚ do mezinárodních evaluačních systémů. Prof. Pospíšil připomněl, že v nejbližší době 

vyprší 6leté funkční období hodnotitelů, proto bude třeba aktualizovat seznamy hodnotitelů. Prof. 

Milan Pospíšil shrnul, že celkově vnímal toto setkání jako přínosné.  

Dále informoval o plánovaných akcích: 

 Pozvánka na 5. ročník Národního dne velkých výzkumných infrastruktur ČR, který se 

uskuteční 15. února 2022 v Brně. 

Byla podána informace o provedených nominacích: 

 Za Radu VŠ na základě žádosti na potvrzení stávajícího či re-nominaci zástupce v Radě vlády 

pro udržitelný rozvoj (RVUR) nominován dosavadní člen RVUR prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc., 

předseda Rady VŠ bude i nadále pokračovat jako zástupce Rady VŠ v RVUR. Jeho stálým 

náhradníkem bude PhDr. Petr Just, Ph.D., místopředseda Rady vysokých škol.  

 Nominace člena do Národní rady pro kvalifikace (NRK), poradního orgánu MŠMT: 

nominován doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D., náhradník: Ing. Michal Farník. 

Po vystoupení prof. Milana Pospíšila otevřel prof. Jiří Skládanka diskusi ke zprávám z užšího 

předsednictva.  

Usnesení:  

Sněm Rady vysokých škol bere na vědomí zprávy z užšího předsednictva Rady vysokých škol. 

Usnesení bylo schváleno počtem 116 kladných hlasů, 1 hlas proti, nikdo se nezdržel hlasování. 

 

3.1.  Vystoupení hostů – 1. část 

Prvním hostem, který na zasedání Sněmu Rady vysokých škol vystoupil, byla ministryně pro vědu, 

výzkum a inovace Mgr. Helena Langšádlová. Paní ministryně informovala o rozpočtu pro oblast 

vědy a výzkumu, který byl předešlého dne Vládou ČR schválen. Vláda deklarovala, že oblast vědy, 

výzkumu a inovací je prioritou, a to se projevilo na výši finančních prostředků v předloženém 

rozpočtu. Připomněla, že došlo k dokončení pětiletého cyklu hodnocení Metodiky 17+. V té 

souvislosti dojde ke zpětnému pohledu a přehodnocování Metodiky 17 + a bude snahou pokračovat 

ve vývoji této metodiky tak, aby co nejlépe odrážela i oblast kvality. Zmínila také novelu zákona 

130/2002 Sb. zákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků, na které již byly práce 

zahájeny tak, aby návrh mohl být přeložen Poslanecké sněmovně koncem roku 2022. Paní 

ministryně se poté zaměřila na otázku transferů. Zmínila témata v Programovém prohlášení Vlády 

http://www.radavs.cz/
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ČR, které bude snahou naplnit, a to především problematiku zlepšení podmínek pro vědecké 

pracovníky, fungování návratové politiky pro mladé vědce vracející se ze zahraničí, zvýšení podílu 

soukromých zdrojů ve vědě a výzkumu a lepšího využití komunitárních zdrojů finančních 

prostředků v oblasti VaV. V závěru svého vystoupení paní ministryně avizovala, že s cílem nastavení 

systému spolupráce mezi investory by byly např. čtvrtletně definovány projekty, které by byly 

ekonomicky perspektivní pro investory a zvýšilo se tak povědomí investorů o těchto projektech  

a záměrech.  

 

Předsedající prof. Jiří Skládanka poděkoval paní ministryni za její vystoupení a otevřel diskusi.  

Jako první se do diskuse přihlásil prof. Milan Pospíšil a poděkoval za možnost komunikace  

a spolupráce s paní ministryní Mgr. Helenou Langšádlovou a za možnost diskutovat o aktuálních 

tématech.  

Doc. Vlasta Radová jako předsedkyně komise pro vědeckou činnost Rady vysokých škol zmínila, že 

v rámci komise byly zpracovány připomínky k Metodice 17 +, a ocenila zájem paní ministryně 

analyzovat metodiku a provést úpravy, které by byly oboustranně přijatelné. Informovala paní 

ministryni, že bude připravena diskuse se zástupci RVVI případně i MŠMT o problematice hodnocení 

vědy a výzkumu a dotazovala se, zda paní ministryně má zájem se této diskuse zúčastnit. Paní 

ministryně vyjádřila svůj zájem se v určitém rozsahu osobně této diskuse zúčastnit.  

Dále se přihlásila dr. Milena Macková (Fakulta dopravní ČVUT) s dotazem, jestli bude prováděna 

kontrola i vnitřních předpisů TAČR, zda jsou v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb. Vnitřní předpisy 

zavádějí funkci/roli „zpravodaje“, která nemá oporu v zákoně. Paní ministryně poděkovala za 

podnět. Požádala o písemné zpracování a detailnějších informací, aby se mohla touto záležitostí 

zabývat.  

Předseda Studentské komory Rady vysokých škol Ing. Michal Farník se připojil s poděkováním paní 

ministryni za spolupráci se Studentskou komorou Rady vysokých škol při projednávání jejich 

podnětů.  

 

Dalším vystupujícím hostem byl prof. Jindřich Vybíral, místopředseda České konference 

rektorů. Ve svém vystoupení zmínil krátce personální změny v České konferenci rektorů (začátek 

funkčního období pěti nových rektorů) a zdůraznil význam předsednictví České republiky v Radě 

EU. Informoval účastníky, že ČKR má v současné době 45 členů, z nichž 25 jsou rektoři veřejných 

vysokých škol, dva členové jsou rektoři státních vysokých škol a 18 zástupců škol soukromých. 

Hovořil o připravovaném plenárním zasedání ČKR, které proběhne příští týden na Masarykově 

univerzitě v Brně, a na kterém bude zvolen nový místopředseda ČKR pro oblast vědy a výzkumu. 

Informoval, že ČKR se rovněž zabývala porušením vědecké etiky, ke kterému došlo na Mendelově 

univerzitě.  

 

Předsedající prof. Jiří Skládanka poděkoval prof. Jindřichu Vybíralovi za jeho vystoupení, předal 

slovo předsedovi Studentské komory Rady vysokých škol Ing. Michalu Farníkovi.  

 

4. Informace ze Studentské komory Rady vysokých škol  

Předseda Studentské komory Ing. Michal Farník přiblížil přítomným činnost komory. Hovořil  

o úspěšné organizaci Konference Akademických senátorů, které se zúčastnilo 80 účastníků, což je 

nadprůměrná účast. Zmínil, že bude představen nový formát organizace této konference, aby 

organizátorská univerzita měla větší možnost ovlivnit program jednání a přístup k celé akci. 
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V průběhu nejbližších dvou měsíců bude vyhlášena soutěž mezi univerzitami prostřednictvím 

akademických senátů a předsedům studentských komor, kdo by tuto prestižní akci v České 

republice chtěl hostit. Informoval o schválení konání Valné hromady Evropské studentské unie 

v Praze ve druhé polovině roku 2022. Jedná se o velmi prestižní událost, Valná hromada Evropské 

studentské unie se v České republice dosud nekonala, a podařilo se pro tento účel získat finance 

z CRP projektu v rámci Univerzity Karlovy. Informoval o schválení Výroční zprávy o činnosti za rok 

2021, která je k dispozici na webových stránkách. Hovořil dále o aktivitách delegátů ve Studentské 

komoře a informoval účastníky, že bývalá předsedkyně komise pro doktorské studium Mariana 

Hanková se stala součástí týmu ministryně pro výzkum, vývoj a inovace a novou předsedkyní 

komise pro doktorské studium se stala Ing. Karolína Mahlerová (ČZU). 

Poté hovořil o přípravě reformy financování doktorského studia a o účasti na jednání participativní 

skupiny pro reformu pregraduálního vzdělávání pedagogů. Ing. Michal Farník měl příležitost se 

setkat se současným ministrem školství Petrem Gazdíkem ještě před jeho nástupem do funkce  

a představit mu Programové prohlášení Studentské komory, které bylo vypracováno minulý rok,  

a seznámil ho s problematikou doktorských studií. Poté vyzdvihl účast Mgr. Damira Solaka 

v panelové diskusi pro VŠ vzdělávání v rámci kulatého stolu MŠMT k přípravě předsednictví ČR 

v Radě EU (CZPRES). Prioritami Studentské komory jsou univerzitní aliance, prostupnost studia  

a následně i mikro certifikáty, které se řeší v rámci Evropské unie. Z dalších aktivit Studentské 

komory Ing. Michal Farník zmínil komunikaci se studenty lékařských fakult v době, kdy Vláda ČR 

vyhlašovala nutnost zapojení studentů v rámci očkovací kampaně na podzim loňského roku. 

Studentská komora se vyjádřila k petici cílené na studenty Mendelovy univerzity na podporu prof. 

Vojtěcha Adama, což Studentská komora nevnímala jako eticky správné a vyjádřila k ní zamítavé 

stanovisko a také zvažují, zda takové jednání by nemělo být podnětem pro komisi pro etiku Rady 

vysokých škol. Dále zmínil, že Studentská komora v letošním roce oslaví 30 let své existence, proto 

budou připravovat publikaci o historii této organizace a prezentovat ji veřejnosti i v rámci aktivit 

v souvislosti s Valným shromážděním Evropské studentské unie. 

 

Usnesení: 

Sněm Rady vysokých škol bere na vědomí informace ze Studentské komory RVŠ. 

 

Usnesení bylo přijato počtem 119 kladných hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.  

 

3.2.  Vystoupení hostů – 2. část  

Po vystoupení Předsedy Studentské komory Rady vysokých škol vystoupil Mgr. Petr Baierl 

z Vysokoškolského odborového svazu a poděkoval za spolupráci Radě vysokých škol. Zmínil 

proběhlou konferenci Vysokoškolského svazu, která proběhla minulý týden, a při které zhodnotily 

všechna specifika uplynulého roku, který byl ovlivněn situací v souvislosti s Covid-19. 

Prof. Milan Pospíšil poděkoval Mgr. Petru Baierlovi z Vysokoškolského odborového svazu za 

spolupráci a pomoc.  

Dr. Lenka Valová se připojila k předsedovi Rady vysokých škol a poděkovala předsedovi 

Vysokoškolského odborového svazu především za včasné předávání informací.  

 

Dalším vystupujícím byla Ing. Jana Korečková z Centra pro studium vysokého školství, která 

poděkovala za spolupráci s Radou vysokých škol při realizaci studie šetření doktorandů, 

v nejbližších měsících by měly být vyhodnoceny výsledky. V letošním roce budou zpracovány další 
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studie Eurostudent a Eurograduate a Centrum pro studium vysokého školství velmi v této 

souvislosti uvítá další spolupráci. 

5. Aktuální informace v souvislosti s pandemii COVID  

Prof. Milan Pospíšil ve svém vystoupení rekapituloval aktuální opatření týkající se pandemie Covid-

19 na vysokých školách týkající se zaměstnanců a studentů vysokých škol, která by měla skončit  

18. února 2022. Je třeba zajistit, aby úhrada za antigenní testování od zdravotních pojišťoven byla 

k dispozici i pro vysoké školy. Na NAÚ bylo diskutováno, v jakém režimu a v jakém rozsahu vysoké 

školy hlásí distanční výuku, kterou mají vykázanou ve svých aktivitách. Školy dle sdělení NAÚ 

nahlásí na NAÚ, jaká opatření děkani a rektoři vydali v souvislosti se situací v souvislosti s Covid-19.  

Zástupci Národního akreditačního úřadu na setkání s členy UP RVŠ sdělili, že plnění informační 

povinnosti VŠ v oblasti vykazování distanční výuky, případně jiných změn v rámci přidělených 

akreditací v souvislosti s Covid-19, má probíhat formou předložení přehledu přijatých legislativních 

opatření vysokých škol, typicky formou vnitřních norem (opatření, výnosy, vyhlášky, metodické 

pokyny atd.) vydávaných na úrovni rektorátní a fakultní, a to vždy na konci semestru. V žádném 

případě nejde o předávání vyčerpávajícího seznamu změn ve všech předmětech. NAÚ zdůrazňuje, 

že jde primárně o ochranu škol v případech, kdy by docházelo ke sporným situacím např. při 

ukončování studia. Podle obou stran vysoké školy informace předávají právě v tomto režimu, nezdá 

se tedy, že by pokyn byl vnímán extenzivněji, než byl zamýšlen. 

Do diskuse se přihlásil dr. Marek Hodulík s poznámkou, pokud 18. 2. bude ukončeno testování  

a současně Vláda ČR přistoupí k tomu, že zruší pandemickou pohotovost, potom nebudeme mít 

právní nástroj k tomu, by zdravotní pojišťovny uhradily antigenní testování. Proto doporučil tuto 

záležitost diskutovat s ministerstvem.  

 

Usnesení: 

Rada vysokých škol bere na vědomí informace o aktuálním vývoji opatření na VŠ v souvislosti 

s pandemií onemocnění Covid-19. Rada vysokých škol žádá MŠMT a MZd o včasné informování VŠ 

o případných nových opatřeních týkajících s pandemické situace a to v souvislosti s právě 

zahajovaným letním semestrem akademického roku 2021/2022.Rada VŠ dále žádá MZd a MŠMT 

o formální potvrzení nároku vysokých škol žádat o proplacení nákladů na ATG testování 

zaměstnanců zdravotními pojišťovnami (oficiální potvrzení zatím není k dispozici).  

 

Usnesení bylo přijato počtem 75 kladných hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.  

 

3.3.  Vystoupení hostů – 3. část  

Po vystoupení prof. Pospíšila prof. Jiří Skládanka přivítal paní náměstkyni MŠMT pro vysoké školy 

prof. Radku Wildovou. Paní náměstkyně se krátce představila a vyjádřila svůj zájem pravidelně se 

účastnit dalších zasedání Sněmu Rady vysokých škol. Ve svém vystoupení zaměřila na návrh 

rozpočtu pro vysoké školy na rok 2022. Vyjádřila svůj názor, že považuje rozpočet optimistický. Poté 

hovořila o prioritách MŠMT týkající se předsednictví ČR v Radě EU a vyzdvihla téma profesních 

studijních programů, otázku krátkého celoživotního vzdělávání a témata týkající se nastavení 

kvality u tzv. Microcredentials a zhodnocení jejich významu. Vyzdvihla význam využití NPO na 

vysokoškolském poli. Následně se zabývala otázkou internacionalizace studia a významu 

zapojování i „menších“ univerzit do evropských univerzitních aliancí. V oblasti vědy a výzkumu 
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zmínila téma podpory velkých výzkumných infrastruktur. V této souvislosti informovala o konání 

Národního dne velkých výzkumných infrastruktur, který se uskuteční v Brně. Hovořila také o tématu 

hodnocení kvality v oblasti vědy, výzkumu a dopadu na financování tohoto hodnocení. Poté 

nastínila potřebu spolupráce s NAÚ. Na závěr svého vystoupení vyjádřila svůj zájem se pravidelně 

setkávat s Předsednictvem Rady vysokých škol a možnosti společně řešit potřebné záležitosti.  

 

Prof. Jiří Skládanka poděkoval paní náměstkyni za informace, které prezentovala ve svém 

vystoupení, a otevřel diskusi. Dr. Marek Hodulík se přihlásil do diskuse s dotazem na zastupitelnost 

v Reprezentativní komisi a možnosti nominovat náhradníka a zda je znám harmonogram novely 

vysokoškolského zákona a harmonogram novely vysokoškolského zákona.  

Paní náměstkyně potvrdila záměr umožnit reprezentacím zastupitelnost v Reprezentativní komisi. 

K novele vysokoškolského zákona uvedla, že časový horizont ještě není stanoven, nicméně návrh 

by měl být k dispozici k připomínkám koncem jara, nikoliv až během letních měsíců. O přesném 

harmonogramu bude informovat v průběhu následujících dvou týdnů.  

Do diskuse se poté přihlásil dr. Pavel Michálek, který poděkoval paní náměstkyni za její vystoupení 

a požádal o pomoc při zajištění účasti pana ministra na příštím zasedání Sněmu Rady vysokých škol. 

Poté se přihlásila do diskuse dr. Lenka Valová, která hovořila o pravidlech MŠMT o přidělování 

prostředků veřejným vysokých školám a zmínila nedořešenou problematiku DPH u projektů 

Národního plánu obnovy, zda je DPH považováno za uznatelný náklad či nikoliv.  

Paní náměstkyně poděkovala dotazy, pokud jde o změny v pravidlech pro výpočet příspěvku na 

vzdělávací činnost, toto bude v nejbližší době projednáno s reprezentacemi vysokých škol. Pokud 

se týká otázky DPH u projektů NPO. Vyzdvihla, že podle jejího názoru je důležitý kvalitní obsah 

projektu, podle jejích zkušeností je často více pozornosti věnováno provoz projektu, než zda projekt 

má zásadní smysl. Informovala, že v nejbližší době vysoké školy dostanou upřesňující dopis týkající 

se přípravy projektu. 

Předseda Studentské komory Rady vysokých škol Ing. Michal Farník se dotazoval, zda je pravdivá 

informace, že zároveň s reformou doktorského studia mají být projednávány změny 

vysokoškolského zákona které byly předloženy k prvnímu čtení v bývalé Poslanecké sněmovně  

a dále se dotazoval, zda MŠMT plánuje revidovat novelu zákona o vysokých školách a znovu ji 

probrat s reprezentacemi vysokých škol, jelikož zástupci Studentské komory mají k některým 

bodům zásadní výhrady, zejména k nakládání se stipendijním fondem nebo k zapojení studentů do 

hodnotitelských komisí. Paní náměstkyně informovala, že budou probíhat diskuse a přislíbila 

projednání nového návrhu s reprezentacemi vysokých škol.  

Dr. Pavel Popela, předseda komise pro strategie a rozvoj, navázal dotazem na poskytnutí 

kompenzací za finanční ztráty kolejí a menz za období trvání pandemie Covid-19 a považuje za 

vhodné prodiskutovat tuto situaci s kvestory. Paní náměstkyně vyjádřila přesvědčení, že drobné 

změny naznačené v pravidlech pro rozdělování rozpočtu podle jejího názoru budou dostatečně 

reflektovat současnou situaci a posilují oblasti, které je třeba posílit. Zmíněnou záležitost 

poskytnutí kompenzací za finanční ztráty kolejí a menz paní náměstkyně vzala na vědomí a bude se 

jí zabývat.  

 

Prof. Jiří Skládanka poděkoval paní náměstkyni za informace a za její účast na zasedání Sněmu Rady 

vysokých škol.  

 

 

 



7 
 

6. Příprava programu OP JAK  

V souvislosti s bodem příprava programu OP JAK předsedající přivítal ředitelku odboru koncepce 

a vedení operačních programů MŠMT Mgr. Anetu Cajthamlovou, která prezentovala informace 

týkající se stavu přípravy OP JAK a připravovaných výzvách. Ve své prezentaci přiblížila 

harmonogram přípravy OP JAK vztahující se k období 2021/2022, tento program začal být 

připravován na MŠMT v roce 2019 a zmínila, které kroky musí proběhnout, než je program schválen. 

Vysvětlila, že důvodem zpoždění je situace v souvislosti s Covid-19 jelikož došlo ke zpoždění 

schvalování evropské legislativy, což mělo za následek to, že nemohly být do detailu rozpracovány 

jednotlivé programy. Poté informovala, že první výzvy by měly být vyhlášeny po schválení programu 

Evropskou komisí. Připomněla také strukturu OPJAK, dle priorit členěnou na Výzkum a vývoj, 

Vzdělávání a Technickou podporu.  Poté nastínila indikativní plán výzev a uvedla, že aktuální 

informace jsou k dispozici na webových stránkách www.opjak.cz 

Po skončení své prezentace Mgr. Aneta Cajthamlová otevřela prostor pro dotazy. Prof. Milan Pospíšil 

poděkoval sekci IV. MŠMT za dosavadní spolupráci na vynikající úrovni a veškeré poskytnuté 

informace a dotázal se, jestli budou nějaké změny a opatření, která by snížila administrativní 

náročnost a jestli se připravuje upgrade informačního systému. Mgr. Aneta Cajthamlová sdělila, 

snažili se o rozvoj systému a zachovat to, co fungovalo. V průběhu období se podařila řada věcí 

vylepšit a výzvy testují v novém systému, ale podle zkušeností se stává, že  

v testovacím prostředí vše funguje a v ostrém provozu se něco pokazí. Prof. Milan Pospíšil navázal 

dotazem, zda se chystají nějaké změny zásadní metodik a novinky v čerpání finančních prostředků 

a vykazování. Mgr. Aneta Cajthamlová informovala, že pracují na přípravě metodik a připravili 

zjednodušení ve vykazování, naznačila i změny v indikátorech, jejichž nastavení probíhá ve 

spolupráci s Technologickým centrem Akademie věd. V současné době probíhá připomínkování 

pravidel v sekci IV. MŠMT, poté bude připomínkováno i na MMR.  

Na vystoupení prof. Milana Pospíšila navázala Ing. Michaela Schwarzová požadavkem na 

zjednodušení výkazů práce na projektech. 

 

Prof. Jiří Skládanka poděkoval Mgr. Anetě Cajthamlové, že nalezla dostatečný časový prostor  

a informovala o operačních programech.  

 

Usnesení: 

Rada vysokých škol bere na vědomí informaci o aktuálním vývoji příprav výzev OP JAK a žádá 

MŠMT o maximální zjednodušení administrativy a snížení byrokracie spojené s přípravou žádostí 

o projekty, jejich realizací a udržitelností. Rada vysokých škol dále žádá, aby MŠMT při 

vyhlašování výzev poskytlo VŠ dostatek času na zpracování kvalitních žádostí o projekty. 

Usnesení bylo schváleno počtem 75 kladných hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.  

Dr. Petr Just otevřel odpolední část zasedání a předal slovo dr. Lence Valové, předsedkyni 

ekonomické komise.  

 

7. Financování VŠ v roce 2022  

Dr. Lenka Valová ve svém vystoupení informovala o tématech projednaných na schůzce 

Reprezentativní komise náměstka MŠMT konané 9. 12. 2021. Dále se zaměřila na problematiku 

státního rozpočtu pro oblast vysokých škol na rok 2022. Informovala, že Reprezentativní komise 

https://opjak.cz/


8 
 

byla seznámena s rozpočtem 2022 dle návrhu minulé vlády. Specifikovala, že dojde k navyšování 

rozpočtu lékařských fakult, k navýšení segmentu 1 u uměleckých veřejných vysokých škol, navýšení 

finančních prostředků na podporu studentů se specifickými potřebami. Účastníci jednání 

reprezentativní komise byli seznámeni s ověřením výkonů pro poskytnutí prostředků fixní části 

rozpočtového okruhu I. Dr. Lenka Valová považuje za důležitý návrh pravidel pro poskytování 

příspěvků a dotací veřejným vysokým školám. Hovořila zejména o úpravě poměru A : K u nárůstu 

rozpočtového okruhu I a o řešení výsledků u indikátorů RUV (registru uměleckých výstupů). Pro rok 

2022 se uplatní jako výstup RUV nikoliv reálný stav roku 2020 ale průměr výkonu za roky 2018  

a 2019, což se odrazí jak ve výpočtech ukazatele K, tak ve výpočtu Fondu umělecké činnosti (FUČ). 

Dr. Lenka Valová zmínila také úpravu ukazatele J – dotace na ubytování a stravování. Pro stanovení 

podpory na rok 2022 se bude vycházet z údajů za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021. Zmínila také 

podporu financování zvýšených nákladů studentu se specifickými potřebami. Byl shrnut celkově 

vliv epidemické situace na rozpočet na rok 2022 zejména u indikátoru K týkajícího se mezinárodní 

mobility. Dále byla projednávána problematika koeficientu ekonomické náročnosti u nově 

akreditovaných studijních programů za období od 10. 4. do 19. 11. 2021. Byla diskutována 

problematika KEN z pohledu jejich role ve financování VVŠ. Pan náměstek v reakci na příspěvky 

zpochybňující použití KEN ve financování připomněl, že vliv finanční náročnosti u akreditovaných 

studijních programů při stanovení výše příspěvku veřejným vysokým školám je zakotven v zákoně 

o vysokých školách.  Na závěr svého vystoupení seznámila přítomné se stavem přípravy státního 

rozpočtu pro oblast vysokého školství k 10. 2. 2022 a shrnula aktuální problémy v souvislosti 

s financováním vysokých škol a shrnula aktuální problémy, mezi něž patří neukončená příprava 

Pravidel pro poskytování příspěvků a dotací VVŠ pro rok 2022, přetrvávající problém v realizaci 

investičních akcí schválených v rámci EDS a nárůst nákladů na energie.  

V návazné diskusi byl ze strany členů Rady vysokých škol zopakován požadavek na zachování 

ukazatele J a jeho případné navýšení v souvislosti s růstem cen vstupů a energií.  

Doc. Vlasta Radová se přihlásila do diskuse s dotazem týkajícím se termínů zasedání 

Reprezentativní komise, zda proběhne ještě zasedání mimo prosincový a květnový termín. Dr. 

Lenka Valová informovala, že na prosincové zasedání Reprezentativní komise bylo náměstkem pro 

řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkum dr. Pavlem Dolečkem avizováno, že jakmile bude 

znám rozpočet, bude svoláno zasedání Reprezentativní komise. Podle současného vývoje další 

termín zasedání Reprezentativní komise podle jejího názoru nelze očekávat dříve než v polovině 

března.  

Doc. Kamil Pícha se dotazoval, jakým způsobem lze vykládat informaci serveru Novinky.cz, že 

v oblasti vysokého školství ministr financí Ing. Zbyněk Stanjura připravil snížení rozpočtu o 1,6 mld. 

Dr. Lenka Valová upozornila, že má pouze zprostředkované informace, zatím nemá k dispozici 

materiál návrhu zákona o státním rozpočtu. Snížení rozpočtu o 1,6 mld. v oblasti vysokého školství 

lze vysvětlit tak, že oproti původnímu návrhu minulé vlády je tam zahrnuto snížení 1 mld. v oblasti 

programového financování a jak jsme se dnes dozvěděli od paní ředitelky Anety Cajthamlové 

snížení cca 300 mil. v oblasti financí nasměrovaných na OP JAK, kurzové rozdíly a případně další 

úpravy o kterých nemáme informaci.  

Dr. Marek Hodulík zmínil k ukazateli J, který je jedním z možných reformovatelných ukazatelů, že 

v době, kdy dochází ke zvyšování cen energií a další vstupy, což se odráží v nákladech kolejí a menz, 

by podle jeho názoru byla škoda zasahovat do institucionálních peněz. U tohoto ukazatele je 

snadno vysvětlitelné, pokud nemáme desítku let stejnou dotaci vztahující se ke stravování, a navíc 

se zdražily vstupy a je vysoká inflace a byla by jednodušší cesta dosáhnout valorizace tohoto 

ukazatele a bylo by vítáno, kdyby tento ukazatel spíše rostl, než aby zanikl.  
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Dr. Lenka Valová na podnět dr. Marka Hodulíka reagovala, že o zrušení zmíněného ukazatele a jeho 

zařazení do rozpočtového ukazatele I. do normativní části rozpočtu se hovoří téměř na každém 

zasedání Reprezentativní komise, nicméně ten závěr prosincového zasedání takto nezněl  

a budeme očekávat, co bude v definitivní verzi připravených rozpočtových pravidel.  

Ing. Jiří Vopátek se k textu návrhu usnesení dotazoval na termín „bere s uspokojením na vědomí“ 

Dr. Lenka Valová vysvětlila, že při jednání ekonomické komise skutečně diskuse na toto téma 

proběhla, ale že když jsme přidali v oblasti provozních nákladů, tak zde skutečně dochází k nárůstu 

ve výši 1,2 mld. z toho při návrhu usnesení ekonomická komise vycházela.  

Dr. Pavel Popela doplnil informaci, že kontextovou větu „s ohledem na stávající podmínky 

sestavování státního rozpočtu“ paní předsedkyně ekonomické komise do usnesení doplnila 

dodatečně. Dr. Popela tedy „uspokojení“ chápe podmíněně nikoliv, že se jedná o uspokojení bez 

jakýchkoliv hranic. Dr. Lenka Valová shrnula, že podle jejího názoru by bylo vhodné tímto způsobem 

interpretovat tuto informaci směrem k akademickým obcím ve smyslu, že rozhodně zcela spokojeni 

nejsme, ale s ohledem na to, v jakých podmínkách se státní rozpočet připravoval,  

a vzhledem k tomu, že MŠMT muselo dát k dispozici 5 mld., se domnívá, že bylo dosaženo maximum 

možného.  

Poté dr. Marek Hodulík doplnil v reakci na předřečníky, zda by nebylo vhodné doplnit formulaci  

„s uspokojením s vědomím na stávající dosud známé informace“ protože kompletní rozpis dosud 

není k informaci. Dr. Lenka Valová i dr. Pavel Popela s tímto návrhem doplnění souhlasili. 

Poté se do diskuse přihlásil prof. Emil Vacík k prvnímu bodu usnesení dal ke zvážení, zda by bylo 

vhodné doplnit i „v souvislosti s vývojem inflace“. Dr. Lenka Valová vysvětila, že vývoj inflace 

zahrnula do druhého bodu usnesení, protože v prvním bodě zvyšování cen ve stavebnictví v sobě již 

zahrnuje reálné prvky jak materiálových a energetických i inflačních tlaků. Dr. Marek Hodulík 

reagoval vysvětlením, že řada firem si dává inflační doložku do smlouvy, tzn., že by skutečně mělo 

být uvedeno „prostředků na akce EDS v souvislosti s vývojem cen nejen v oblasti stavebnictví a také 

dalšího očekávaného vývoje inflace“, protože jedna věc je podepsaná smlouva a další věc je inflační 

doložka, která je čím dále častější podmínkou realizace staveb. Dr. Lenka Valová s tímto doplněním 

souhlasila. 

Doc. Jana Korytárová podpořila předcházející návrh s tím, že vývoj cen ve stavebnictví je součástí 

vývoje inflace a doporučila uvést „také dalšího očekávaného vývoje inflace“.  

 

Předsedající dr. Petr Just vyzval k hlasování o navrženém usnesení.  

 

Usnesení: 

Sněm Rady vysokých škol žádá náměstkyni ministra školství pro oblast VŠ urychleně připravit 

konečné znění Pravidel pro poskytování příspěvků a dotací VVŠ pro rok 2022 a projednat je  

s reprezentacemi jako nezbytný předpoklad přípravy rozpočtů na úrovni VVŠ. 

Usnesení bylo schváleno počtem 106 kladných hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.  

Usnesení: 

Sněm Rady vysokých škol bere, s ohledem na stávající podmínky sestavování státního rozpočtu, 

s uspokojením na vědomí stávající informace o výši provozních nákladů pro rok 2022 v oblasti VŠ 

a VaV. Ve střednědobém výhledu státního rozpočtu pro rok 2023 a dále očekává minimálně 

zastavení poklesu podílu VŠ na rozpočtu kap. 333. Očekává v této souvislosti další jednání 

vedoucí v roce 2023 k řešení nezbytnosti: 
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1. celkového nárůstu potřeby finančních prostředků na akce EDS v souvislosti s vývojem cen 

nejen v oblasti stavebnictví a také dalšího očekávaného vývoje inflace; 

2. nárůstu celkového rozpočtu VŠ umožňující zajištění provozních nákladů především  

v oblasti osobních nákladů, neboť jen tak je možno zajistit konkurenceschopnost VŠ na 

trhu práce v závislosti na vývoji populační křivky při zachování stávajícího procenta 

vysokoškolského vzdělání u přicházejících populačních ročníků; k významným nárůstům 

provozních nákladů však dojde i u ostatních, především energetických  

a materiálových nákladů v návaznosti nejen na inflační vývoj.  

 
 

Usnesení bylo schváleno počtem 98 kladných hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. 

 

8. Různé 
 

8.1. Problematika porušování etiky ve vědecké práci 

Předseda Rady vysokých škol prof. Milan Pospíšil seznámil Sněm se stanoviskem užšího 

předsednictva ke kauze prof. Vojtěcha Adama z 2. 2. 2022. Vyjádření bylo prezentováno v tisku a na 

webových stránkách Rady vysokých škol.  

Vyjádření užšího předsednictva Rady vysokých škol k porušení zásad vědecké etiky spojenému  

s osobou prof. Vojtěcha Adama ze dne 2. 2. 2022 

Užší předsednictvo Rady vysokých škol vítá rezignaci prof. Vojtěcha Adama na funkci rektora 

Mendelovy univerzity v Brně a přijímá ji jako akt vyvození osobní zodpovědnosti v souvislosti  

s pochybeními v jím garantovaných publikačních výstupech, která konstatovala externí odborná 

komise. 

Užší předsednictvo Rady vysokých škol vždy považovalo a bude považovat jakoukoliv manipulaci 

 s vědeckými daty za zcela neslučitelnou s principy etických zásad a za hrubě deformující akademické 

prostředí, které je v očích veřejnosti vnímáno jako záruka vždy férového a transparentního jednání.  

Užší předsednictvo Rady vysokých škol žádá všechny členy akademické obce, pedagogy, vědecké 

pracovníky a studenty, o striktní dodržování a respektování etických zásad ve všech oblastech činnosti 

vysokých škol.  

Užší předsednictvo Rady vysokých škol vyzývá všechny vysoké školy k realizaci aktivit vedoucích ke 

zvyšování erudice všech členů akademické obce v otázkách etiky v oblasti vědy a vzdělávání  

a zavazuje se na tomto důležitém úkolu maximálně spolupracovat, sdílet příklady dobré praxe  

a poskytovat metodickou podporu. 

 

Prof. Milan Pospíšil poté, co seznámil zúčastněné s vyjádřením užšího předsednictva Rady vysokých 

škol vyzval k realizaci možných aktivit v oblasti erudice vedoucích ke zvyšování povědomí členů 

akademické obce v otázkách etiky v oblasti vědy a výzkumu i v oblasti vzdělávání ve spolupráci 

s Českou konferencí rektorů. Zpracované materiály by byly distribuovány do akademických senátů. 

Ing. Jana Korečková za Centra pro studium vysokého školství nabídla v této záležitosti spolupráci.  

http://www.radavs.cz/
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Prof. Milan Pospíšil krátce vysvětlil důvody, proč vyjádření užšího předsednictva Rady vysokých škol 

bylo vydáno až 2. února po vyjádření České konference rektorů. Rada vysokých škol je jiný 

reprezentativní orgán, než je Česká konference rektorů, která zahrnuje nejvyšší manažery českých 

vysokých škol – rektory, a osobní pochybení jednoho z budoucích členů ČKR se jich přímo dotýká, 

Rada vysokých škol je orgán, který dbá na to, aby byly dodržovány akademické svobody a integrita 

akademického prostředí. Vyjádření bylo vydáno až v pondělí v souvislosti s tím, že pondělí měl 

zasedat Akademický senát Mendelovy univerzity v Brně a v závislosti na tom, jaké byly závěry tohoto 

důležitého zasedání navázalo prohlášení Rady vysokých škol. Pokud se nejedná o velké selhání, 

které daná škola neřeší, nebo je v potížích a požádala by o pomoc Radu vysokých škol, nepovažuje 

za vhodné zasahovat do samosprávných aktivit jiné vysoké školy. 

Dr. Ján Regenda poukázal na to, že problém etiky je také způsoben tlakem, který je vyvíjen na 

akademické pracovníky a podle jeho názoru to není pouze problém Mendelovy univerzity.  

Prof. Jiří Zlatuška vyjádřil svůj názor, že došlo k selhání orgánů akademické samosprávy na 

Mendelově univerzitě v okamžiku, kdy tuto záležitost Akademický senát neřešil, a dokonce situace 

došla tak daleko, že je na univerzitě nucená správa úředníka ministerstva školství. Nejedná se jen o 

etické selhání samotné, které on nepovažuje jen za selhání jednotlivce, ale také selhání orgánů 

akademické samosprávy.  

Předseda Akademického senátu Mendelovy univerzity prof. Jiří Skládanka s tímto tvrzením 

nesouhlasil vzhledem k tomu, že akademický senát obdržel zprávu poradní komise rektorky 

Mendelovy univerzity v Brně v neděli večer, neobdržel ji k projednání, pouze pro informaci a měl 

velmi krátký čas se k ní seznámit, neměl k dispozici vyjádření prof. Adama, který byl doma s těžkým 

průběhem covidu. Akademický senát byl připraven se podrobně seznámit se s touto zprávou  

a požádal o písemné vyjádření prof. Adama, což je součástí i zápisu z jednání akademického senátu. 

Sešel se v nejkratším dalším možném čase, což bylo 31. ledna. Předtím jednal v pondělí a další 

pondělí se akademický senát opět sešel. Tehdy již prof. Adam informoval akademický senát o své 

rezignaci. Akademický senát se tímto problémem dále zabývá a rozhodně se hodlá zabývat etikou 

výzkumu jako takového. Prof. Jiří Skládanka nesouhlasil s tím, že selhala akademická samospráva. 

Akademický senát jednal během hodin, sešel se během několika hodin poté, co obdržel tuto zprávu. 

Prof. Jiří Zlatuška reagoval na vystoupení prof. Jiřího Skládanky, že situace byla známa již od volby 

prof. Adama minulý rok a ze zprávy komise vyplývá, že prof. Adam komisi poskytoval součinnost  

a že byl zevrubně seznámen s tím, k čemu komise dochází už na přelomu loňského a letošního roku, 

nejednalo se o dny, byl to nejméně měsíc a zde by prof. Zlatuška předpokládal, že se o to 

akademická samospráva proaktivně zajímá. 

Prof. Jiří Skládanka doplnil tvrzení prof. Jiřího Zlatušky tím, že se akademický senát zajímal o situaci 

velmi aktivně. Jednak si vyžádal vyjádření prof. Adama již v listopadu, poté se k tomu opět vrátil 

v prosinci a očekával předložení i této zprávy. V této souvislosti podotkl, že případné kroky lze činit 

v souladu se zákonem a s vnitřními předpisy Mendelovy univerzity v Brně. Zdůraznil, že akademický 

senát jednal v souladu se zákonem a jednal v souladu s vnitřními předpisy Mendelovy univerzity 

v Brně.  

Dr. Pavel Popela navázal na diskusi vyjádřením politování, že taková situace vůbec nastala, ale 

obrátil pozornost k tématu posílení prvků prevence, o kterém hovořil předseda Rady vysokých škol 

prof. Milan Pospíšil. Dr. Pavel Popela rád by využil, že do diskuse vstoupil prof. Zlatuška a zmínil  

i vystoupení dr. Jána Regendy o systémových vlivech, podle jeho názoru i to do této oblasti patří  

a pamatuje si z minulosti řadu vynikajících článků týkajících se různých bibliometrických přístupů 
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právě od prof. Jiřího Zlatušky, který je členem etické komise.. Dr. Pavel Popela považuje za důležité 

zabývat se i záležitostí systémových vlivů, o kterých hovořil dr. Ján Regenda. Aby se k těmto 

problémům přistupovalo nepovrchně s výhledem do budoucna. Uvítal by, kdyby se pozornost 

obrátila i k těmto záležitostem, a tyto záležitosti se řešily seriózně na úrovni vysokých škol, protože 

je to nejen o lidech ale i o systému.  

Prof. Jiří Zlatuška poděkoval za pochvalná slova a sdělil informaci, že dnešní jeho vystoupení je 

poslední na půdě Rady vysokých škol v této problematice, jelikož na jeho místo byl nominován jiný 

člen. Informoval, že v pondělním vydání Lidových novin vychází jeho článek, ve kterém mimo 

uvedení dat je vyjádřen i jeho názor, že v tomto případě došlo k ukvapené medializaci.  

Mgr. Damir Solak zareagoval zmínkou o dodržování zákona o vysokých školách. Zmínil, že zákon  

o vysokých školách mimo jiné ukládá i to, aby zasedání akademického senátu byla veřejně 

přístupná a v okamžiku kdy si jako externisté osoby mimo Mendelu nemohou otevřít pozvánku  

a zjistit, kde zasedá a link na připojení ke schůzce nefunguje, tak je to špatně. 

Prof. Jiří Skládanka poděkoval Mgr. Damiru Solakovi za upozornění. Uvedl, že tento problém 

nemůže ovlivnit předseda akademického senátu ani nikdo ze členů akademického senátu. Jedná 

se o nastavení IT a prof. Jiří Skládanka osobně dlouhodobě opakovaně upozorňuje jejich IT  

a upozorňoval i bývalou paní rektorku, že je třeba, aby jednání akademického senátu byla veřejná  

a bude se i nadále zasazovat, aby byla v této oblasti sjednána náprava a aby zápisy z jednání 

akademického senátu byly veřejné.  

Prof. Zdeněk Stuchlík upozornil na drobný logický problém: Manipulací s vědeckými daty je  

i standardní vědecký výzkum, doporučuje proto formulaci ve vyjádření užšího předsednictva 

usnesení upřesnit. V části „Odsuzujeme jakoukoliv manipulaci s vědeckými daty.“ Výraz 

„jakoukoliv“ nahradit výrazem „nekorektní“. Dr. Petr Just a Ing. Michaela Schwarzová upozornili 

prof. Stuchlíka, že vyjádření užšího předsednictva Rady vysokých škol již bylo zveřejněno a není 

možné ho měnit. 

Předseda Rady vysokých škol prof. Milan Pospíšil předložil ke schválení návrh usnesení.  

Dr. Marek Hodulík v reakci na návrh prof. Milana Pospíšila, vyjádřil obavu, aby v souvislosti 

s chystanou novelou zákona o vysokých školách někteří ze zákonodárců na úrovni poslanců toto 

nepovažovali za mediální téma, které by se mělo promítnout do zákona o vysokých školách. Proto 

by diskusi zatím doporučil ponechat na úrovni Rady vysokých škol a České konference rektorů ale 

nesměřoval ji do usnesení, která budou medializována a na základě nichž bude očekáván nějaký 

výstup, který by se proti našim záměrům mohl promítnout i do zákona o vysokých školách.  

Na vystoupení dr. Marka Hodulíka reagoval prof. Milan Pospíšil, že on nesdílí jeho obavy, a je 

přesvědčen, že je třeba tuto problematiku řešit a musíme také být schopni obhájit kroky, které 

v této oblasti podnikáme.  

Prof. Jiří Zlatuška výrazně podpořil prof. Milana Pospíšila, protože se domnívá se, že pokud 

nezaujmeme jasný postoj a neučiníme potřebné kroky, naopak právě to bude důvodem pro politiky, 

aby do této problematiky zasáhli.  

Po proběhlé diskusi bylo přijato usnesení.  

 

Usnesení:  

Rada vysokých škol vítá vyvození osobní zodpovědnosti prof. Adama v souvislosti s pochybeními 
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v jím garantovaných publikačních výstupech. Zcela se ztotožňuje se stanovisky a výzvami  

k dodržování integrity vědecké práce. Rada vysokých škol rovněž vyzývá vysoké školy k realizaci 

aktivit vedoucích ke zvyšování erudice členů akademické obce v otázkách vědecké etiky. 

 

Rada vysokých škol ukládá pracovní komisi pro etiku ve vědecké a pedagogické práci ve 

spolupráci s ostatními pracovními komisemi připravit návrh možných aktivit vedoucích ke 

zvyšování povědomí členů akademické obce v otázkách etiky v oblasti vědy a výzkumu i oblasti 

vzdělávání a předložit ten návrh k projednání na příštím zasedání Předsednictva Rady vysokých 

škol. 

 

Usnesení bylo schváleno počtem 79 kladných hlasů, proti byly 2 hlasy, 5 účastníků se zdrželo 

hlasování. 

 

8.2. Problematika reformy financování doktorského studia  

Doc. Vlasta Radová v návaznosti na včerejší jednání komise pro vědu informovala, že zaznělo 

upozornění na nejasnosti v souvislosti s přechodem na nový systém financování doktorského 

studia (stipendia). Spuštěním nového systému pouze pro nově nastoupivší studenty doktorského 

studia by vznikla nedůvodná nerovnost v odměňování studentů doktorského studia – dříve 

nastoupivším studentům by tak byla poskytnuta výrazně nižší stipendia. Zatím nemáme informace 

týkající se postoje MŠMT nebo pracovní skupiny k této záležitosti. Prof. Tomáš Kašparovský jako 

účastník jednání týkající se reformy financování doktorského studia, v reakci na vystoupení doc. 

Vlasty Radové informoval, že konkrétní body dosud specifikovány nebyly a zvažovala se varianta, že 

by reforma doktorského studia platila až pro nově nastoupivší studenty což by znamenalo, že 

někteří studenti budou financování podle starého režimu a jiní podle nového. Prof. Tomáš 

Kašparovský reagoval, že předložený návrh MŠMT, který předpokládá souběh dvou systémů 

stipendií, není pro Radu vysokých škol akceptovatelný. Informoval zúčastněné, že v první fázi 

jednání proběhla diskuse, zda se bude stipendium překlápět z ukazatele C do A+K, zde byly zmíněny 

tři možnosti, žádnou z nich však MŠMT nepreferuje. Upozornil, aby mohla fungovat reforma 

doktorského studia, bude zřejmě třeba snížit počet studentů, protože jinak školy nebudou schopny 

studenty plně financovat. Druhá složka je, že pokud nám ministerstvo nepřidá finanční prostředky 

do stipendií, a to by mělo platit pro všechny studenty, potom školy nebudou mít dostatek 

prostředků v ukazateli C a musely by dofinancovat z vnitřních rezerv univerzit. V dané chvíli nebylo 

rozhodnuto a ministerstvo k této záležitosti nepodalo žádný návrh. Bylo svoláno další jednání, 

zatím však k němu nemáme žádné podklady.  

Dr. Lenka Valová zmínila, že nemožnost existence dvou stipendijních systémů byla již součástí 

vstupních otázek rady vysokých škol směřovaných vůči MŠMT a při dnešním jednání ekonomické 

komise Rady vysokých škol o těchto otázkách bylo diskutováno a tyto otázky stále existují. Souhlasí 

s názorem prof. Tomáše Kašparovského, pokud by bylo nutné dofinancovávat stávající počet 

studentů doktorského studia, byl by to značný zásad do rozpočtu vysokých škol. Na druhé straně by 

novela potom měla znít tak, že se nevztahuje na studenty nově přijaté, ale měla by být určitým 

časovým způsobem oddálena. Počet studentů doktorského studia nesnížíme přijetím novely, podle 

její ho názoru proběhne dokončení snižování počtu studentů doktorského studia až za 2–3 roky.  
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8.3. Digitalizace v oblasti vysokých škol  

Prof. Milan Pospíšil informoval, že na další jednání Předsednictva a Sněmu se připravují základní 

informační materiály týkající se digitalizace v oblasti vysokých škol. 

 

8.4. Otázka Metodiky 17+ 

Prof. Milan Pospíšil se vrátil k otázce Metodiky 17 +, v souvislosti s tím, že na dnešním zasedání 

zaznělo, že by ve spolupráci s Radou vlády a s ministryní pro vědu a výzkum pro inovace Rada 

vysokých škol uspořádat seminář na téma hodnocení a dal ke zvážení, jestli je třeba přijmout nějaké 

další usnesení.  

Doc. Vlasta Radová připomněla usnesení týkající se Metodiky 17+, které bylo přijato na říjnovém 

zasedání Předsednictva Rady vysokých škol a na listopadovém zasedání Sněmu Rady vysokých škol 

„Předsednictvo Rady vysokých škol ukládá předsedkyni komise pro vědu ve spolupráci s předsedou 

Rady vysokých škol zorganizovat společné setkání se zástupci KHV a RVVI a diskutovat tyto 

zkušenosti a následně předat tyto zkušenosti na MŠMT. „Podotkla, že toto usnesení bylo přijato 

s ohledem na stav tehdejší politické reprezentace, kdy post ministryně pro vědu, výzkum a inovace 

ještě neexistoval, a dala ke zvážení, zda je toto usnesení dostatečné pro zorganizování schůzky, 

která byla na dnešním zasedání zmíněna, nebo zda je třeba přijmout další usnesení. Dr. Petr Just 

i prof. Milan Pospíšil vyjádřili svůj názor, že považují zmíněné usnesení za dostatečné. 

 

8.5 Shromažďování podnětů Rady vysokých škol vůči NAÚ 

Prof. Milan Pospíšil vyzval členy Sněmu, aby svoje podněty vůči NAÚ zasílali komisi pro kvalitu, aby 

případně mohlo být vyvoláno další jednání s NAÚ. Dr. Petr Just z důvodu nepřítomnosti doc. Daniely 

Jobertové považoval za vhodné směřovat zasílání podnětů a dotazů týkající se NAÚ na Agenturu 

Rady vysokých škol. Prof. Milan Pospíšil s tímto návrhem souhlasil.  

Dr. Marek Hodulík připomněl, že v nejbližší době nastane obměna seznamu hodnotitelů  

a doporučil, abychom monitorovali situaci, aby až NAÚ vydá výzvu, aby se hodnotitelé hlásili, byla 

dostatečně medializována. Protože posledně byla výzva vypsána na začátku akademického roku  

a mnozí neměli možnost na ni reagovat.  

 Protože již další podněty do bodu Různé nebyly, předseda Rady vysokých škol prof. Milan Pospíšil 

poděkoval přítomným za aktivní účast a předsedající dr. Petr Just ukončil zasedání.  

 

Zapsala: Bc. Jana Bečková 

 

 

 

Nejbližší řádné zasedání Předsednictva Rady vysokých škol se bude konat dne 17. 3. 2022. 

Nejbližší řádné zasedání Sněmu Rady vysokých škol se bude konat dne 23. 6. 2022 

Kompletní záznam jednání bude k dispozici na www stránkách RVŠ. 

http://www.radavs.cz/

