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  Informace z 12. zasedání  

            Předsednictva Rady vysokých škol,  

které se konalo 19. května 2022  

 

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

členů Předsednictva byl 32. 

Zasedání se zúčastnili hosté: 

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

MŠMT 

 PhDr. Mgr. Václav Velčovský, PhD, náměstek pro řízení sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF MŠMT 

 Mgr. Dagmar Kadlecová, MO ČR odbor školství 

 Ing. Radim Ryška, Ph.D., Centrum pro studium vysokého školství 

 Ing. Václav Šubrta, jednatel Asociace knihoven VŠ  

 Mgr. Petr Baierl, předseda Vysokoškolského odborového svazu 

 RNDr. Petr Dolanský, místopředseda Vysokoškolského odborového svazu 

1. Zahájení  

Zasedání zahájil prof. Jiří Skládanka. Poté prof. Pospíšil představil program. Poté předsedající představil 

návrhovou komisi a skrutátory a požádal členy Předsednictva Rady VŠ o hlasování.  

 

Předmět hlasování:  

Předsednictvo Rady vysokých škol schvaluje skrutátory PhDr. Petar Justa a Bc. Martina Horvátha.  

Předsednictvo Rady vysokých škol schvaluje program 12. zasedání Předsednictva Rady vysokých škol. 

 

Skrutátoři a program zasedání byli schváleni počtem 32 účastníků. 

 

Předmět hlasování: 

Předsednictvo Rady vysokých škol schvaluje návrhovou komisi ve složení: členové užšího předsednictva, 

doc. Dr. Ing. Vlasta Radová, doc. Irena Benešová,  JUDr. Ing. Mgr. Marek Hodulík a RNDr. Pavel  

Popela, Ph.D. 

 

Návrhová komise byla schválena optickou většinou účastníků. 

2. Zprávy z užšího předsednictva Rady VŠ  

Prof. Pospíšil seznámil účastníky se zprávami z užšího předsednictva Rady VŠ.  Na závěr byla přijata usnesení: 
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Usnesení:  

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

 

Usnesení: 

Předsednictvo Rady vysokých škol  bere na vědomí výsledky hlasování ohledně nominací členů Rady 

Národního akreditačního  úřadu - prof. Milady Polišenské, doc. Lenky Krámské a prof. Zdeňka Žaluda. 

 

Obě usnesení byla schválena počtem 27  účastníků. Nikdo nebyl proti a dva účastníci se zdrželi hlasování.  

 

Předsednictvo Rady vysokých škol schvaluje nominaci prof. Mgr. Tomáše Kašparovského, Ph.D.  do 

pracovní skupiny k Modulu 1 - hodnocení podle Metodiky 2017+ 

 

Usnesení bylo schválena počtem 30  účastníků. Nikdo nebyl proti a dva účastníci se zdrželi hlasování.  

 

Usnesení: 

V reakci na znepokojivé informace z médií Předsednictvo Rady zdůrazňuje, že garance nezávislosti NAU je 

pro Radu vysokých škol zcela zásadním a nepodkročitelným požadavkem z hlediska zajišťování kvality 

vysokého školství v ČR. Předsednictvo Rady vysokých škol považuje za neakceptovatelné, aby předseda či 

místopředseda NAÚ byl současně zaměstnancem MŠMT.  

 

Usnesení bylo schváleno počtem 30  účastníků. Nikdo nebyl proti. Nikdo se nezdržel hlasování.  

 

Usnesení: 

Předsednictvo Rady vysokých škol žádá MŠMT, aby upřesnilo svoji představu o odborném zapojení  

kandidáta na místopředsedu NAÚ PhDr. Tomáše Fliegla do činnosti předsednictva NAÚ a to před jeho 

navržením vládě.  Z hlediska Rady vysokých škol je velice důležité, aby v předsednictvu  NAÚ  působil 

uznávaný odborník na vysokoškolskou problematiku se zaměřením na zajišťování kvality výuky. V souladu 

se zákonem by se mělo jednat o kandidáta dlouhodobě působícího v akademickém prostředí. 

 

Usnesení bylo schváleno počtem 28  účastníků. Nikdo nebyl proti. 2 účastníci se zdrželi  hlasování.  

3. Zprávy ze Studentské komory Rady VŠ  

Předseda Studentské komory Rady VŠ Ing. Michal Farník seznámil s účastníky s aktivitami Studentské komory 

Rady vysokých škol.  

 

Usnesení: 

Předsednictvo Rady vysokých škol podporuje snahy Studentské komory Rady vysokých škol ve zlepšování 

podmínek doktorského studia. Předsednictvo Rady vysokých škol podporuje možné rozšíření nároku na 

peněžitou pomoc v mateřství pro doktorandky a doktorandy a znovuzavedení uznání doktorského studia 

jako praxe pro účely následného zaměstnání.  

 

Usnesení bylo schváleno počtem 33 účastníků. Nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování. 
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Usnesení:  

Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí informace ze Studentské komory Rady vysokých škol. 

 

Usnesení bylo schváleno optickou většinou účastníků.  

4. Projednání stanoviska Ekonomické komise k požadavku ministerstva na návrh 

aktualizace fixní části rozpočtu VVŠ  

Doc. Ing. Irena Benešová, Ph.D. představila závěry z jednání ekonomické komise o přípravě rozpočtu VVŠ. 

 

Usnesení: 

 

Předsednictvo Rady vysokých škol dále doporučuje, aby s ohledem na ekonomickou situaci byla věnována 

pozornost i dalším ukazatelům rozpočtu VŠ souvisejícím se sociálními dopady na vysokoškolské studenty, 

např. sociálním stipendiím, ubytovacím stipendiím a příspěvkům na stravování.  

 

Usnesení:  

 

Předsednictvo Rady vysokých škol schvaluje níže uvedené doporučení Ekonomické komise pro jednání 

zástupců Rady vysokých škol v Reprezentativní komisi ministerstva k aktualizaci podílu fixní části rozpočtu 

VVŠ. 

• Současná situace rozpočtu VVŠ nedává prostor pro zásadnější změny pravidel, naopak je třeba 

usilovat o navýšení rozpočtu pro VVŠ – nástup silných populačních ročníků 

• Je třeba uvažovat o tvorbě krizových scénářů pro řešení nejdůležitějších finančních hrozeb -  

energie (ne jen finanční krytí), inflace, mzdové ohodnocení AP  

• Změna referenčního roku možná, je však třeba propočítat – 2019, či klouzavý průměr, rozhodně ne 

léta 2020 či 2021 (covid) 

• Současně je nutno řešit i referenční rozpětí – u počtu studentů až 20%, u KEN 5% 

 

Užití jednotlivých ukazatelů kvality a výkonu v rámci ukazatele K rozpočtu vysokých škol, případně jejich 

vah v rámci jednotlivých segmentů 

• Celkové posílení rozpočtu VŠ je mnohem důležitější než řešení jednotlivých indikátorů, jejich úprava 

není možná bez celkového nárůstu rozpočtu a detailní analýzy všech dopadů a jasného definování 

cílů rozvoje vysokého školství ze strany ministerstva.  

• Je však třeba zahájit analytické práce, které budou podkladem pro další nutný vývoj. 

 

Obě usnesení byla schválena počtem 28 účastníků. Nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování. 
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5. Informace k OP JAK  

Náměstek pro řízení sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF MŠMT  PhDr. Mgr. Václav Velčovský, PhD.  

a předseda Rady vysokých škol prof. Ing. Milan Pospíšil , CSc. představili informace k OP JAK.  Materiál bude 

k dispozici v členské sekci. Po prezentaci bylo přijato usnesení:  

 

Usnesení: 

Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí informace k OP JAK.  
 
Usnesení bylo schváleno optickou  většinou účastníků.  

6. Zprávy z pracovních komisí  

 

Usnesení: 

Předsednictvo Rady vysokých škol doporučuje shromáždit strategické informace o počtu přihlášených 
ukrajinských studentů na vysoké školy v ČR cestou oslovení zástupců VŠ v Radě vysokých škol. 
 

Usnesení bylo schváleno optickou většinou účastníků.  
 

 

Předsedající poděkoval účastníkům za aktivní účast a zasedání ukončil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompletní záznam jednání bude k dispozici do 27. května  2022 v členské sekci na www stránkách Rady VŠ. 

Nejbližší řádné zasedání Předsednictva Rady vysokých škol se bude konat dne 15. září 2022. 

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

http://www.radavs.cz/

