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  Informace z 14.  zasedání  
      Předsednictva Rady vysokých škol,  

které se konalo 15. září 2022  
 
Zasedání probíhalo prezenčně a online prostřednictvím MS Teams.  

Zasedání se zúčastnili hosté: 

• Prof. Milena Králíčková, rektorka Univerzity Karlovy  
• Prof. Radka Wildová, náměstkyně pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu MŠMT 
• RNDr. Petr Dolanský, Vysokoškolský odborový svaz 
• PaedDr. Jitka Jánošová, MBA, Vysokoškolský odborový svaz  
• Ing. Radim Ryška, Ph.D., Centrum pro studium vysokého školství 

 

1. Zahájení  

Zasedání zahájila předsedající doc. Jobertová. Poté prof. Pospíšil přivítal hosty a představil program. Poté 
předsedající představila návrhovou komisi  a požádala členy Předsednictva Rady vysokých škol o hlasování.  
 
Předmět hlasování:  
Předsednictvo Rady vysokých škol schvaluje program 14. zasedání Předsednictva Rady vysokých škol. 
 
Program zasedání byl 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, RNDr. Pavel Popela, 
Ph.D. a Ing. Michal Farník. 
 
Návrhová komise byla schválena. 

2. Zprávy z užšího Předsednictva 

 
Předseda Rady vysokých škol prof. Pospíšil seznámil účastníky se zprávami z užšího předsednictva. Vyzdvihl 
především zpracování připomínek k novele zákona o vysokých školách, které byly projednány na 
mimořádném zasedání Předsednictva Rady vysokých škol, které proběhlo on-line formou dne 1. září 2022.  
Připomínky Rady vysokých škol k novele zákona o vysokých školách a nařízení vlády ke standardům pro 
akreditace byly zaslány na MŠMT 2. 9. 2022. Předseda RVŠ informoval dále, že  Rada Národního akreditačního 
úřadu pro vysoké školství se na svém sedmém řádném zasedání dne 14. července 2022 zabývala připomínkami 
Rady vysokých škol k návrhu revize metodických materiálů NAÚ. 
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Usnesení: 
Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí zprávy z užšího předsednictva Rady vysokých škol.  
 
Usnesení bylo jednomyslně schváleno. Nikdo z účastníků nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.  

3. Informace ze Studentské komory Rady VŠ 

Předseda Studentské komory Rady vysokých škol Ing. Michal Farník seznámil přítomné s informacemi ze 
Studentské komory. Hovořil o organizaci Board Meetingu ESU. Zmínil také, že Studentská komora slaví 
v letošním roce 30. výročí vzniku.  
 
Usnesení: 
Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí zprávy ze Studentské komory Rady vysokých škol.  
 
Usnesení bylo jednomyslně schváleno. Nikdo z účastníků  nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.  

4. Vystoupení hostů 

V úvodu zasedání promluvila rektorka Univerzity Karlovy prof. Milena Králíčková. Ve svém vystoupení uvedla, 
že za klíčovou otázku pro nadcházející období považuje otázku financování a rozdělení rozpočtu pro vysoké 
školy. Ocenila velmi dobrou komunikaci s Radou vysokých škol.  
Dalším hostem zasedání byla prof. Radka Wildová náměstkyně pro řízení sekce vysokého školství, vědy  
a výzkumu MŠMT, která se přihlásila online společně s ředitelkou odboru podpory vysokých škol  
a výzkumu Ing. Janou Říhovou a s ředitelkou odboru vysokých škol Mgr. Karolínou Gondkovou.  

5. Informace o vypořádání připomínek k novele zákona o vysokých školách  
a standardů pro akreditace DSP 

Dr. Hodulík seznámil přítomné s informacemi o prvním kole vypořádání připomínek k novele zákona o 
vysokých školách a standardů pro akreditace doktorských studijních programů, které proběhlo na jednání 
zástupců MŠMT se zástupci reprezentací vysokých škol dne 8. září 2022.  
 
Usnesení: 
Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí informace o průběhu vypořádání připomínek k novele zákona o VŠ, 
které proběhlo dne 8. 9. 2022. 
 
Předsednictvo Rady VŠ oceňuje konstruktivní postup všech stran při jednání o připomínkách k novele 
zákona o VŠ. 
 
Předsednictvo Rady VŠ schvaluje své zástupce pro další kolo (21. 9. 2022) vypořádání připomínek k novele 
zákona o VŠ ve složení: Pospíšil, Kašparovský, Just, Hodulík, Roupec, Solak, Horváth, Říha. 
 
Usnesení bylo jednomyslně přijato, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.  
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6. Informace o přípravě rozpočtu VŠ na rok 2023, včetně možností řešení vysokých 
cen energií  

Dr. Valová ve své prezentaci předložila základní rozpočtová data, zmínila i souhrnné ukazatele  pro návrh 
státního rozpočtu pro rok 2023 pro kapitolu 333- MŠMT.  
 
Usnesení 
Předsednictvo Rady VŠ výrazně  podporuje jednoznačný a přesně doložený návrh MŠMT ČR na úpravu 
stávajícího (12. září 2022) návrhu státního rozpočtu pro oblast VŠ a oblast vědy a výzkumu v gesci MŠMT na 
rok 2023 a střednědobý výhled na léta 2024-25. 
 
Předsednictvo Rady VŠ opakovaně zdůrazňuje, že bez požadovaného nárůstu rozpočtu VŠ ze strany MŠMT 
o minimálně 5,5 mld. Kč, což představuje prakticky polovinu argumentačně doložených vícenákladů VŠ pro 
rok 2023, a  v oblasti VaV MŠMT o 763 mil. Kč pro rok 2023, včetně  dalších  nárůstů rozpočtu střednědobého 
výhledu 2024-25, není možné zajistit dosavadní kvalitativní, ale ani kvantitativní výši výkonů VŠ, což je v 
hrubém rozporu s programovým prohlášením vlády ČR z roku 2021 a vedlo by k dlouhodobým negativním 
důsledkům v celkovém vývoji národního hospodářství ČR. 
 
Usnesení bylo jednomyslně přijato. Nikdo nebyl proti,  nikdo se nezdržel hlasování.  
 
Usnesení: 
Předsednictvo Rady VŠ vnímá rozhodnutí vlády ČR zajistit nákup a zastropování cen elektrické energie a 
plynu pro veřejný a soukromý sektor. Důrazně však upozorňuje na současnou nezbytnost navýšení 
prostředků státního rozpočtu pro rok 2023 a násl. pro oblast VŠ, bez kterého není možno i takto státem 
garantovaný nárůst cen energií pokrýt, aniž by došlo ke snížení kvality všech činností VŠ. Předsednictvo 
Rady VŠ současně požaduje, aby se Ministerstvo financí a Vláda ČR rovněž zabývaly kompenzacemi 
zvýšených energetických nákladů pro soukromé VŠ.  
 
Předsednictvo Rady VŠ vítá usnesení Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PSP ČR ze 
dne 14. 9. 2022 o podpoře navýšení finančních prostředků v rozpočtu 2023 pro vysoké školy, které by 
umožnilo kompenzovat současné negativní energetické a ekonomické dopady. 
 
 Usnesení bylo jednomyslně přijato. Nikdo nebyl proti,  nikdo se nezdržel hlasování. 
 
9. Různé 
 
Usnesení:  
Předsednictvo Rady VŠ  pověřuje užší předsednictvo Rady VŠ projednáním hodnotitelů podle návrhů 
obdržených do pátku 23. 9. 2022.  
 
Usnesení bylo jednomyslně přijato. Nikdo nebyl proti,  nikdo se nezdržel hlasování. 

 
Usnesení:   
Předsednictvo Rady VŠ  apeluje na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, jako poskytovatele 
prostředků účelové podpory, aby v rámci vyhlašovaných výzev umožnilo zapojení i státních vysokých 
škol.   
 
Usnesení bylo jednomyslně přijato. Nikdo nebyl proti,  nikdo se nezdržel hlasování. 
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Protože již nebyly žádné další příspěvky, poděkovala předsedající účastníkům za aktivní účast a zasedání 
ukončila.  
 
Kompletní záznam jednání bude k dispozici do 23. 9.  2022 v členské sekci na www stránkách Rady vysokých 
škol. 
Nejbližší řádné zasedání Předsednictva Rady vysokých škol se bude konat dne 24. listopadu 2022. 
Nejbližší řádné zasedání Sněmu Rady vysokých škol se bude konat dne 13. října 2022. 

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

