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  Informace z 5. zasedání  

            Sněmu Rady vysokých škol,  

které se konalo 23. června 2022  

 

Zasedání probíhalo prezenční formou. Maximální počet přítomných členů Sněmu byl  104 

Zasedání se zúčastnili hosté: 

 Mgr. Helena Langšádlová, ministryně pro vědu, výzkum a inovace 

 Prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D., náměstek ministryně pro vědu, výzkum a inovace.  

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

MŠMT  

 prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., rektorka Univerzity Karlovy  

 JUDr. Ivan Barančík, Ph.D., předseda Rady NAÚ 

 Ing. Radim Ryška, Ph.D. , ředitel Centra pro studium vysokého školství 

 Mgr. Dagmar Kadlecová, Ministerstvo obrany ČR,  odbor školství 

 PaedDr. Jitka Jánošová, MBA, Vysokoškolský odborový svaz 

1. Zahájení  

Zasedání zahájil prof. Skládanka. Poté prof. Pospíšil přivítal hosty a představil program. Poté předsedající 

představil návrhovou komisi a skrutátory a požádal členy Sněmu Rady VŠ o hlasování.  

 

Předmět hlasování:  

Sněm Rady vysokých škol schvaluje program 5. zasedání Sněmu Rady vysokých škol. 

 

Program zasedání byl 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  
a Mgr. Damir Solak.  
 

Návrhová komise byla schválena. 

2. Vystoupení hostů 

Jako první promluvila rektorka Univerzity Karlovy prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., která se členům 

Sněmu představila a ujistila je, že se  na spolupráci a komunikaci se Sněmem Rady vysokých škol velmi těší.  

Na paní rektorku navázala PaedDr. Jitka Jánošová, MBA z  Vysokoškolského odborového svazu a ocenila 

spolupráci s Radou vysokých škol.  

Poté pozdravil členy Sněmu Ing. Radim Ryška, Ph.D., ředitel Centra pro studium vysokého školství. Dalším 

vystupujícím byl JUDr. Ivan Barančík, Ph.D., předseda Rady NAÚ, který vyzdvihl roli kvality ve 
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vysokoškolském prostředí, která spočívá ve vzájemné kooperaci a vzájemné ohleduplnosti a společným cílem 

je, aby studentům bylo poskytnuto kvalitní vzdělávání. Vystoupení JUDr. Barančíka doplnil zprávou z jednání 

legislativní komise k novelizaci metodik NAÚ JUDr. Hodulík. V návaznosti na vystoupení JUDr. Barančíka bylo 

a JUDr. Hodulíka schváleno následující usnesení. 

 

Usnesení. 

Sněm Rady vysokých škol schvaluje připomínky k novelizaci metodik NAU a žádá NAU, aby je v maximální 

míře zohlednil a zapracoval.  

 

Rada vysokých škol žádá, aby změny metodik navrhl a realizoval NAU až za nového vedení.  

 

Usnesení bylo jednohlasně přijato. Nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.  

 

Předseda Rady vysokých škol přivítal prof. PaedDr. Radku Wildovou, CSc., náměstkyni pro řízení sekce 

vysokého školství, vědy a výzkumu MŠMT. Paní náměstkyně využila příležitosti, aby poděkovala za spolupráci 

s NAÚ. Zmínila nejbližší události jako je konference Synergií, dále konferenci členských zemí EU se zaměřením 

na vědu a výzkum, která proběhne v červenci. Poté se již zaměřila na jmenování předsedy a místopředsedy 

NAÚ. Hovořila o proběhlém setkání s užším Předsednictvem Rady vysokých škol. Dále hovořila o připravované 

novele vysokoškolského zákona a o financování vysokých škol. Krátce zmínila probíhající hodnocení 

programů v rámci NPO. Informace o aktuálním stavu hodnocení projektů  doplnila Mgr. Karolína Gondková. 

V návaznosti na vystoupení prof. Wildové byla přijata následující usnesení:  

 

Usnesení:  

Sněm Rady vysokých škol  bere na vědomí reakci MŠMT na usnesení Předsednictva Rady vysokých škol 

týkajícího se obsazení předsedy a místopředsedy NAÚ. Sněm Rady vysokých žádá nové předsednictvo NAÚ, 

aby na zářijovém jednání Předsednictva rady vysokých škol představili vizi a koncepci práce NAÚ 

především z hlediska začlenění do mezinárodních sítí hodnocení kvality. Rada vysokých škol je připravena 

poskytnout součinnost při zajišťování kvality vysokého školství  a pomáhat s kvalitou prací NAU. 

 

Usnesení bylo  jednohlasně přijato.  Nikdo nebyl proti. Nikdo se nezdržel hlasování.  

 

Usnesení: 

Sněm Rady vysokých škol bere na vědomí informace o přípravě novely zákona o VŠ, včetně interního 

harmonogramu a způsobu zpracování připomínek. Sněm Rady vysokých škol vítá sdělení paní náměstkyně 

Wildové, že vypořádání připomínek reprezentací vysokých škol proběhne prezenční formou. Sněm Rady 

vysokých škol doporučuje, aby se vypořádání připomínek s MŠMT zúčastnili za Radu vysokých škol ti 

zástupci, kteří se účastní celého procesu zpracování připomínek k novele ZVŠ. 

 

Rada vysokých škol žádá, aby MŠMT s ohledem na aktuální okolnosti zvážilo prodloužení termínu pro 

připomínky a jejich projednání s  reprezentacemi do 30. 9. 2022.  

 

Usnesení bylo přijato počtem 62 hlasů. Nikdo nebyl proti, 1 účastník se zdržel hlasování.  
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Dalším hostem zasedání Sněmu Rady vysokých škol byla ministryně pro výzkum, vývoj a inovace Mgr. Helena 

Langšádlová. Informovala účastníky o investicích do vědy a výzkumu a dále o hodnocení vědy a výzkumu 

v rámci Metodiky 17+. 

3. Problematika financování VŠ – Rozpočet 2022, výhled 2023 

JUDr. Valová seznámila účastníky s vývojem mezd na VŠ za období 2017- 2021. Přiblížila nárůst v jednotlivých 

rozpočtových okruzích.  

 

Usnesení:  

Sněm Rady vysokých škol bere na vědomí informace o jednání Reprezentativní komise náměstkyně 
ministra školství ze dne 1. 6. 2022. 

 

Usnesení: 

Sněm Rady vysokých škol bere na vědomí  informace o rozpisu rozpočtu VŠ na rok 2022. 
 

Usnesení bylo schváleno  počtem 58  účastníků. Nikdo nebyl proti a nikdo se zdržel hlasování.  

4. Vývoj mezd na VŠ za období 2017-2021 

JUDr. Valová navázala prezentací vývoje mezd na vysokých školách v období 2017-2021.  

 

Usnesení: 

Sněm Rady vysokých škol zdůrazňuje nezbytnost řešit v rámci  státního rozpočtu na rok 2023 nestandardní 

navýšení zejména energetických nákladů a nákladů spojených s dopadem inflace do činnosti VŠ  

v návaznosti na nutnost zajištění studia ukrajinských studentů a zahájení nástupu populačně narůstajících 
ročníků do stupně vysokoškolského vzdělávání. Finanční nezajištění těchto problémů by se jednoznačně 

negativně promítlo do úrovně a tím i konkurenceschopnosti českého vysokého školství.  
 

Sněm Rady vysokých škol opětovně vyslovuje obavu z dopadu legislativního ukotvení výše mezd  
v regionálním školství (130% průměrné mzdy) na financování vysokých škol v rámci státního 
rozpočtu  kapitoly MŠMT a to i s ohledem na stále klesající podíl VŠ na tomto rozpočtu. Je nutné vnímat 

financování školství jako jeden celek a zajistit vyváženost financování obou segmentů. 

 

Usnesení bylo schváleno  počtem  63  účastníků. Nikdo nebyl proti a nikdo se ne zdržel hlasování. 

5. Informace k OP JAK  

Prof. Pospíšil formou prezentace seznámil s aktuálními informacemi k OP JAK, zejména s výzvou Špičkový 

výzkum.  

 

Usnesení 
Sněm Rady vysokých škol bere na vědomí informace o OP JAK. 

 
Usnesení bylo přijato počtem 57 hlasů, nikdo nebyl proti, 1 účastník se zdržel hlasování.  
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6. Informace o přípravě novely zákona o VŠ a navazujících standardech NAU  

 

Dr. Hodulík informoval přítomné o aktuálním stavu přípravy novely zákona o vysokých školách a navazujících 

standardech NAU. Ve svém vystoupení se také zabýval problematikou akreditace.  

 

7. Zprávy z užšího předsednictva Rady VŠ  

Prof. Pospíšil seznámil účastníky se zprávami z užšího Předsednictva Rady VŠ.   

8. Zprávy ze Studentské komory Rady VŠ  

Místopředseda Studentské komory Rady VŠ Mgr. Damir Solak seznámil s účastníky s aktivitami Studentské 

komory Rady vysokých škol.  

 

8. Různé 

 

Předsedající poděkoval účastníkům za aktivní účast a zasedání ukončil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompletní záznam jednání bude k dispozici do 30. června  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 13. října 2022. 

http://www.radavs.cz/

