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  Informace z 15.  zasedání  
      Předsednictva Rady vysokých škol,  

které se konalo 24. listopadu 2022  
 
 

Zasedání probíhalo prezenčně v prostorách Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a on-line prostřednictvím  
MS Teams.  

Zasedání se zúčastnili hosté: 

• prof. RNDr. Jan Vondráček, Ph.D. - AV ČR  
• Mgr. Petr Baierl - předseda Vysokoškolského odborového svazu  
• Ing. Václav Šubrta - předseda Asociace knihoven vysokých škol 
• prof. PeadDr. Radka Wildová, CSc. - náměstkyně sekce vysokého školství, vědy a výzkumu MŠMT 
• Mgr. Vojtěch Tomášek – vedoucí kanceláře náměstka sekce vysokého školství, vědy a výzkumu 

• prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D. - rektor UTB ve Zlíně a místopředseda České konference rektorů  
• Ing. Radim Ryška, Ph.D. – ředitel Centra pro studium vysokého školství  

 

1. Zahájení  

Zasedání zahájil předsedající prof. Skládanka. Poté pan předseda prof. Pospíšil poděkoval organizátorům  
z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, zejména docentu Martinovi Syslovi. Přivítal hosty  a předsedy Akademických 
senátů. Následně představil účastníkům zasedání program. Poté předsedající představil návrhovou komisi   
a požádal členy Předsednictva Rady vysokých škol o hlasování.  
 
Předmět hlasování:  
Předsednictvo Rady vysokých škol schvaluje program 15. zasedání Předsednictva Rady vysokých škol. 
 
Program zasedání byl schválen 25 hlasy.  
 
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.  
a Bc. Martin Horváth. 
 
Návrhová komise byla schválena 30 hlasy. 

2. Zprávy z užšího Předsednictva 

Předseda Rady vysokých škol prof. Pospíšil seznámil přítomné se zprávami z užšího Předsednictva. Zmínil 
průběh oslav 17. listopadu a poděkoval členům Studentské komory Rady vysokých škol za jejich organizaci. 
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Informoval účastníky o semináři zaměřeném na Metodiku 17+, který se uskuteční 15. prosince v Národní 
technické knihovně.  
 
Usnesení: 
Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí zprávy z užšího Předsednictva Rady vysokých škol.  
 
Usnesení bylo počtem 31 hlasů. Nikdo z účastníků nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.  

3. Informace ze Studentské komory Rady VŠ 

Místopředseda Studentské komory Rady vysokých škol Bc. Martin Horváth seznámil přítomné s informacemi 
ze Studentské komory. Zmínil spuštění nových webových stránek Studentské komory. Dále hovořil o oslavách 
30. výročí Studentské komory v rámci, kterých bude vydána publikace o historii komory.  
 
Usnesení: 
Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí zprávy ze Studentské komory Rady vysokých škol   
a děkuje Studentské komoře Rady VŠ za důstojnou reprezentaci na oslavách 17. listopadu.   
 
Usnesení bylo schváleno počtem 29 hlasů. Nikdo z účastníků nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.  

4. Vystoupení hostů 

Předsedající přivítal předsedu Vysokoškolského odborového svazu Mgr. Petra Baierla, který ve svém 
vystoupení pozdravil předsedy Akademických senátů a poděkoval za vynikající spolupráci Radě vysokých škol 
při přípravě rozpočtu na rok 2023.  
 
Ing. Václav Šubrta, předseda Asociace knihoven vysokých škol, pozdravil účastníky jednání a připojil 
informaci týkající se žádosti na sběr informaci týkající se poplatků ke smlouvám inter-publish a zřízení 
knihovny InterScience v rámci Asociace knihoven vysokých škol.  
 
Prof. Jan Vondráček, člen Akademické rady AV ČR, ve svém vystoupení zmínil sledování situace studentů 
doktorského studia v rámci přípravy novely zákona o vysokých školách a vyslovil přesvědčení, že spolupráce 
s Radou vysokých škol bude i nadále pokračovat.   
 
Dr. Radim Ryška, ředitel Centra pro studium vysokého školství zmínil probíhající šetření Eurograduate, které 
bude probíhat dva měsíce, a na jaře budou prezentovány výsledky tohoto šetření. Dále hovořil o šetření 
Eurostudent, kdy nyní probíhá příprava prezentace výsledků tohoto šetření.  
 
Předsedající přivítal paní náměstkyni sekce vysokého školství, vědy a výzkumu MŠMT prof. Radku Wildovou 
a ředitele kanceláře Mgr. Vojtěcha Tomáška. Paní náměstkyně ve svém vystoupení shrnula úkoly a cíle 
vyplývající pro MŠMT souvislosti s předsednictvím v Radě EU. Zmínila přijetí pražské a brněnské deklarace. 
Hovořila o konferenci Czech Educon, která proběhla v aréně Universum za účasti vyšších úředníků Evropské 
komise. Paní náměstkyně dále hovořila o aktuální situaci týkající se ukrajinských studentů. Dále informovala 
o plánovaném jednání Reprezentativní komise zaměřené na přípravu státního rozpočtu.  
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5. Ekonomické informace 

Dr. Valová rozdělila své vystoupení na tři části: rekapitulace návrhu zákona o státním rozpočtu, střednědobý 
výhled státního rozpočtu na léta 2024-25, podklady a podněty pro jednání Reprezentativní komise, které 
předloží členové Ekonomické komise do 29. listopadu 2022.  
 
Usnesení: 
Předsednictvo Rady vysokých škol v souladu s usnesením říjnového zasedání Sněmu Rady vysokých škol: 

• důrazně nesouhlasí s návrhem střednědobého výhledu státního rozpočtu pro léta 2024 a 2025 pro 
oblast Vědy a VŠ tak, jak je obsažen v návrhu státního rozpočtu, neboť hrozící více než 5 mld. propad 
prostředků určených pro oblast Vědy a VŠ by prakticky znamenal nejen eliminaci jakéhokoliv 
rozvoje vysokého školství, ale přímo ohrožení existence řady VŠ, což je v přímém rozporu 
s potřebami rozvoje české ekonomiky a společnosti. Stejně tak nezahrnutí částky 800 mil. Kč určený 
v návrhu SR pro rok 2023 na krytí zvýšených energetických nákladů VŠ do dalších let 2024-25 je 
naprosto nerealistickým opatřením ohrožujícím samotný rozsah výuky VVŠ. 

 
• upozorňuje, že zastropování cen energií a plánovaný nárůst rozpočtu VŠ obsažený v návrhu 

státního rozpočtu pro rok 2023 ve výši 800 mil. Kč představuje sice jistou pomoc VŠ při řešení 
energetické krize, nezabrání však výraznému dopadu této krize do financování VŠ a naprosto nelze 
připustit, aby se nutnost vnitřního dofinancování energetických nákladů na jednotlivých školách 
negativně promítla do omezování rozsahu či forem výuky. Stejně tak zbývající částka navrženého 
nárůstu rozpočtu VŠ v návrhu státního rozpočtu pro rok 2023 ve výši 513 mil. Kč naprosto neřeší 
zejména již opravdu krizovou situaci v oblasti mzdového ohodnocení zejména pedagogických 
pracovníků VŠ. Tato situace neodpovídá významu VŠ ve společnosti, nezaručuje jejich nezbytný 
rozvoj, a to v situaci, kdy na VŠ začínají přicházet populačně silné ročníky.  

 
• jednoznačně podporuje pozměňovací návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2023 

poslanců Raise a Vondráka navrhující navýšení prostředků pro oblast VŠ o 1,430 mld. Kč (Sněmovní 
tisk č. 315/0). 

 
Usnesení bylo přijato 25 hlasy, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.  
 
V další části své prezentace se dr. Valová zaměřila na podklady pro jednání Reprezentativní komise MŠMT  
30. 11. 2022, které Rada vysokých škol obdržela 23. 11. 2022. Podrobně se zabývala charakteristikou výdajů 
v jednotlivých ukazatelích v rozpočtových okruzích II, III a IV.  
 
Usnesení: 
Předsednictvo Rady vysokých škol ukládá svým zástupcům v Reprezentativní komisi MŠMT: 

• vyjádřit se k negativnímu dopadu rozdělení částky 800 mil. Kč určených na krytí zvýšených 
energetických výdajů VŠ cestou ukazatele F 

 
• doporučit ministerstvu zvážit institucionální povahu zbývající částky nárůstu rozpočtu ve výši 500 

mil. Kč a přehodnotit záměr alokovat je VŠ prostřednictvím K 
 

• doporučit ministerstvu upřednostnit nárůst prostředků určených na specifické potřeby studentů 
oproti nárůstu prostředků na U3V 

 
• doporučit ministerstvu hledat cesty možného posílení mzdových prostředků 4VUŠ. 

 

Usnesení bylo přijato 20 hlasy, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.  
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6. Informace o vypořádání připomínek k novele zákona o vysokých školách 

Dr. Hodulík přednesl informace o vypořádání připomínek k novele zákona o vysokých školách a připomněl 
přítomným časovou osu jednání. Materiál vypořádání připomínek ze strany MŠMT byl postoupen Radě VŠ dne  
31. 10. 2022, následně proběhlo 4. 11. 2022 jednání s MŠMT.  
 
Usnesení 
Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí informaci o dosavadním průběhu vypořádání 
připomínek k novele zákona o vysokých školách. Rada vysokých škol konstatuje, že kvůli absenci 
konečného paragrafového znění u řady připomínek, a to i zásadních, není jasné, jakým způsobem MŠMT 
tyto připomínky reprezentací vypořádalo. V této souvislosti Rada vysokých škol kvituje rozhodnutí MŠMT, 
že Rada vysokých škol bude plnohodnotným připomínkovým místem i v dalších fázích projednávání 
návrhu. 
 
Usnesení bylo přijato 23 hlasy. Nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. 
 
 

7. Zprávy z komise pro umělecké vysoké školy 

Doc. Jobertová seznámila účastníky s informacemi o jednání komise pro umělecké vysoké školy. Prof. Pospíšil 
doplnil informaci o dlouhodobém podfinancování osobních nákladů na uměleckých vysokých školách, které 
ohrožuje kvalitu výuky a tvůrčích aktivit. 
 
Usnesení:  
Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí zprávu Komise pro umělecké vysoké školy o konání 
sympozia uměleckých vysokých škol a fakult ze dne 4. 11. 2022 a závěry vzešlé z tohoto sympozia. 
 
Předsednictvo Rady vysokých škol ukládá svým zástupcům v Reprezentativní komisi MŠMT doporučit 
ministerstvu hledat cesty možného posílení mzdových prostředků 4VUŠ.  
 
Usnesení bylo přijato počtem 22 hlasů. Nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. 

 

8. Zprávy z komise pro vzdělávací činnost 

 

Doc. Prázný informoval o posledních aktivitách komise pro vzdělávací činnost  

 

Usnesení:  
Předsednictvo Rady vysokých škol ČR doporučuje vysokým školám, aby nadále věnovaly velkou pozornost 
otázce akademických svobod, konkrétně svobodě projevu a jejímu dodržování na půdě vzdělávacích 
institucí. Nezbytnou součástí působení vysoké školy je pěstování svobodné diskuse bez omezování 
názorové plurality, současně vždy ale založené na racionálně či empiricky relevantním poznání. S úctou  
k odkazu událostí spojených se 17. listopadem vysoké školy vždy musí být ochráncem demokracie  
a občanských svobod. 
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Usnesení bylo přijato počtem 20 hlasů. Nikdo nebyl proti, 2 účastníci se zdrželi hlasování. 
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9. Různé  
 
 
Protože již nebyly žádné další příspěvky, poděkoval předsedající účastníkům za aktivní účast a zasedání 
ukončil.  
 
Kompletní záznam jednání bude k dispozici do 30. 11.  2022 v členské sekci na www stránkách Rady vysokých 
škol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nejbližší řádné zasedání Předsednictva Rady vysokých škol se bude konat dne 15. prosince 2022. 
Nejbližší řádné zasedání Sněmu Rady vysokých škol se bude konat dne 9. února 2023. 

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

