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  Informace z 16.  zasedání  

      Předsednictva Rady vysokých škol,  

které se konalo 15. prosince 2022  

 

 

Zasedání probíhalo prezenčně v prostorách Malé auly Karolína Univerzity Karlovy a on-line prostřednictvím  

MS Teams.  

Zasedání se zúčastnili hosté: 

• prof. PeadDr. Radka Wildová, CSc. - náměstkyně sekce vysokého školství, vědy a výzkumu MŠMT 

• Mgr. Kadlecová, Ministerstvo obrany, oddělení vysokých škol  

• Ing. Radim Ryška, Centrum pro studium vysokého školství  

• Dr. Petr Dolanský, Vysokoškolský odborový svaz  

1. Zahájení  

Zasedání zahájil předsedající prof. Skládanka. 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 16. zasedání Předsednictva Rady vysokých škol. 

 
Program zasedání byl schválen 24 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 Ing. Michal Farník. 
 

Návrhová komise byla schválena většinou hlasů. 

2. Zprávy z užšího Předsednictva 

Předseda Rady vysokých škol prof. Pospíšil seznámil přítomné se zprávami z užšího Předsednictva.  

 

Usnesení: 

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

Usnesení bylo většinou hlasů. Nikdo z účastníků nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.  
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3. Informace ze Studentské komory Rady VŠ 

Předseda Studentské komory Rady vysokých škol Ing. Michal Farník seznámil přítomné s informacemi ze 

Studentské komory. 

 
Usnesení: 
Předsednictvo Rady vysokých škol podporuje usnesení Studentské komory. 

 
Studentská komora Rady vysokých škol apeluje na vysoké školy, aby nepřenášely veškerou finanční zátěž 

spojenou se zvýšenou cenou energií na studentky a studenty. Koleje mají sloužit jako dostupná alternativa 
k nájemnímu bydlení v univerzitních městech, kde tato možnost smazává nerovnosti k přístupu ke 

vzdělávání.  
 

Při zvyšování cen kolejného a stravy by měly vysoké školy přijít s mechanismem pomoci ohroženým 
studentům a studentkám pomocí ubytovacího stipendia nebo stipendií na pomoc v tíživé finanční situaci. 

 
Usnesení bylo schváleno počtem 34 hlasů. Nikdo z účastníků nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.  
 

Usnesení: 
Předsednictvo Rady vysokých škol podle zásad hospodaření Studentské komory Rady vysokých škol 
navyšuje finanční prostředky na činnost Studentské komory v roce 2023 o 200 000 Kč s ohledem na 
spolufinancování organizace prestižního Valného shromáždění ESU. 

 
Usnesení bylo schváleno počtem 34 hlasů. Nikdo z účastníků nebyl proti a 1 účastník se zdržel hlasování.  

 

Usnesení: 
Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí zprávy ze Studentské komory Rady vysokých škol. 

 

Usnesení bylo schváleno počtem 36 hlasů. Nikdo z účastníků nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.   

4. Ekonomické informace 

Dr. Valová se ve svém vystoupení zabývala Státní rozpočet pro oblast Vědy a VŠ na rok  2023 

Závěry jednání Reprezentativní komise 30. 11.  2022. Zaměřila se na specifické ukazatele státního rozpočtu na 

rok 2023 pro oblast vysokých škol. Zmínila výdaje na vědu, výzkum a inovace v letech 2018-2025 a střednědobý 

výhled na roky 2024-25. 

 
Usnesení: 
Předsednictvo Rady vysokých škol opětovně důrazně upozorňuje na nutnost řešení výrazného, stále se 
prohlubujícího podfinancování zejména mzdové oblasti činnosti VVŠ a vyzývá vládu ČR k systémovému 

řešení této problematiky. 
 
Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí informace o závěrech jednání Reprezentativní komise 
MŠMT. 

 

Usnesení bylo přijato počtem 38 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.  
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5. Vystoupení hostů 

Předsedající přivítal paní náměstkyni sekce vysokého školství, vědy a výzkumu MŠMT prof. Radku Wildovou. 

Předseda Rady vysokých škol prof. Pospíšil také pozdravil paní náměstkyni prof. Wildovou. Paní náměstkyně 

v úvodu svého vystoupení vyjádřila spokojenost s výsledky dosaženými v rámci Předsednictví ČR v Radě EU. 

Zmínila setkání náměstků, ministrů školství pro vzdělávání na vysokých školách, podnětné konference.  

 
 

6. Různé  
 
Otevřena byla otázka neúměrného administrativního zatížení veřejných vysokých škol při realizaci veřejných 

zakázek. 

 

Usnesení 

Velké výzkumné infrastruktury patří k důležitým složkám fungování vědy a výzkumu ČR a udržují 

konkurenceschopnost české vědy v celosvětovém měřítku. Předsednictvo Rady vysokých škol vítá, že se 

podařilo vyjednat alespoň krizové financování velkých výzkumných infrastruktur pro následující období.  

Nicméně bude i nadále nutné věnovat pozornost zajištění nezbytného financování mezinárodně vysoce 

hodnocených velkých výzkumných infrastruktur. Současně je ale třeba věnovat pozornost i financování 

výzkumu mimo velké výzkumné infrastruktury.  

 

Usnesení bylo přijato počtem 27  hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.  

 

 

Protože již nebyly žádné další příspěvky, poděkoval předsedající účastníkům za aktivní účast, popřál příjemné 

prožití vánočních svátků a zasedání ukončil.  

 

Kompletní záznam jednání bude k dispozici do 23. 12. 2022 v členské sekci na www stránkách Rady vysokých 

škol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejbližší řádné zasedání Předsednictva Rady vysokých škol se bude konat dne 19. ledna 2022. 

Nejbližší řádné zasedání Sněmu Rady vysokých škol se bude konat dne 9. února 2023. 

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

