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Informace 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 107 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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a těmi bylo Programové prohlášení Vlády ČR a příprava státního rozpočtu. 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. Dále hovořil o prvním 
setkání užšího předsednictva Rady vysokých škol se členy Předsednictva NAÚ, které proběhlo 
prezenční formou.  

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, náhradník: Ing. Michal Farník.

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 paní 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+. 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 zmínila dále témata v Programovém prohlášení Vlády ČR, které bude snahou 
naplnit  a to především problematiku zlepšení podmínek pro vědecké pracovníky, zvýšení podílu 
soukromých zdrojů ve vědě a výzkumu a lepšího využití komunitárních zdrojů finančních 
prostředků v oblasti VaV.  

Předsedající prof. Jiří Skládanka poděkoval paní ministryni za její vystoupení a otevřel diskusi.  
Prof. Pospíšil poděkoval za možnost komunikace a spolupráce s paní ministryní Mgr. Helenou 
Langšádlovou a za možnost diskutovat o aktuálních tématech.  
Doc. 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 o problematice hodnocení vědy a výzkumu.  
Paní ministryně vyjádřila svůj zájem se této diskuse zúčastnit.  
Do diskuse se poté přihlásila JUDr. Milena Macková, Fakulta dopravní ČVUT s dotazem, zda bude 
prováděna kontrola souladu zákona 130/2002 Sb.,  s interními předpisy TAČR. Paní ministryně 
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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. 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. 
Informoval o schválení konání Valného shromáždění Evropské studentské unie v Praze a získání 
financí z CRP projektu.  Informoval o schválení Výroční zprávy o činnosti za rok 2021.  
Dále hovořil o přípravě reformy financování doktorského studia a o účasti na jednání participativní 
skupiny pro reformu pregraduálního vzdělávání pedagogů.  Vyzdvihl účast  Mgr. Damira Solaka 
v panelové diskusi pro VŠ vzdělávání v rámci kulatého stolu MŠMT k přípravě  předsednictví ČR 
v Radě EU (CZPRES). 
 

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.  
Dalším vystupujícím byla Ing. Jana Korečková z Centra pro studium vysokého školství, která 
poděkovala za spolupráci s Radou vysokých škol při realizaci šetření (např. Doktorandi 2021, 
Eurostudent). 
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5. Aktuální informace v souvislosti s pandemii COVID  

Prof. 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 byla diskutována záležitost 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.  
 
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 náměstkyní pro vysoké školy MŠMT 
prof. Radku Wildovou. Paní náměstkyně se ve svém vystoupení zaměřila na návrh rozpočtu pro 
vysoké školy na rok 2022. 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. Poté se zabývala otázkou 
internacionalizace studia a významu zapojování i  „menších“ univerzit do evropských univerzitních 
aliancí. V oblasti vědy a výzkumu vyzdvihla téma podpory velkých výzkumných infrastruktur.  
 
Prof. Skládanka poděkoval paní náměstkyni za informace, které prezentovala ve svém vystoupení, 
a otevřel diskusi. JUDr. Hodulík se přihlásil do diskuse s dotazem na zastupitelnost 
v Reprezentativní komisi a k harmonogramu 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 JUDr. Valová, která hovořila o pravidlech MŠMT o přidělování  
prostředků veřejným vysokých školám a zmínila nedořešenou problematiku DPH u projektů NPO.   
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,   v nejbližší době vysoké školy dostanou upřesňující dopis.  
Předseda Studentské komory Rady vysokých škol Ing. Michal Farník zmínil záležitost reformy 
doktorského studia a dále se dotazoval, zda MŠMT plánuje revidovat novelu zákona o vysokých 
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školách  a znovu ji probrat s reprezentacemi vysokých škol. Paní náměstkyně 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.  
 
Prof. Skládanka poděkoval paní náměstkyni za informace a za její účast na zasedání Sněmu Rady 
vysokých škol.  
 

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. Ve své prezentaci přiblížila harmonogram  přípravy OP JAK. 
Informovala, že první výzvy by měly být vyhlášeny po schválení programu Evropskou komisí. 
Připomněla strukturu OP JAK, 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 paní Mgr. Cajthamlová otevřela prostor pro dotazy. Prof. Milan Pospíšil 
poděkoval sekci IV. MŠMT za dosavadní spolupráci a poskytnuté informace.  
Na vystoupení prof. 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.  

 

7. Financování VŠ v roce 2022  

JUDr. Lenka Valová ve svém vystoupení informovala o tématech projednaných na schůzce 
Reprezentativní komise náměstka MŠMT konané 9. 12. 2021. Dále se zaměřila na  problematiku 
rozpočtu na rok 2022. Informovala, že Reprezentativní komise 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.  JUDr. 
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. Pro rok 2022 se uplatní jako výstup nikoliv reálný stav roku 2020 ale 
průměr výkonu za roky 2018 a 2019. Zmínila také úpravu ukazatele J – dotace na ubytování a 
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stravování. Pro stanovení podpory na rok 2022 se bude vycházet z údajů za období od 1. 1. 2020 do 
31. 12. 2021.  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. 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.  
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.  
 
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: 

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. Pospíšil seznámil Sněm se stanoviskem užšího předsednictva ke 
kauze prof. Vojtěcha Adama z 2. 2. 2022. Po proběhlé diskusi bylo přijato usnesení.  
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Usnesení:  
Rada vysokých škol vítá vyvození osobní zodpovědnosti prof. Adama v souvislosti s pochybeními 
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. Radová upozornila 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.  

Prof. Kašparovský reagoval, že  předložený návrh MŠMT, který předpokládá souběh dvou systémů 
stipendií, není pro Radu vysokých škol akceptovatelný.  

 

8.3.  Digitalizace v oblasti vysokých škol  

Prof. Pospíšil informoval, že na další jednání Předsednictva a Sněmu se připravují základní 
informační materiály týkající se digitalizace v oblasti vysokých škol. 

Předseda Rady vysokých škol prof. 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/

