Informace z 6. zasedání
Sněmu Rady vysokých škol,
které se konalo 13. října 2022

Zasedání probíhalo prezenční formou. Maximální počet přítomných členů Sněmu byl 125 .
Zasedání se zúčastnili hosté:










prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., Rektorka Univerzity Karlovy
prof. PaeDr. Radka Wildová, CSc., náměstkyně pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu
MŠMT
PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D., náměstek pro řízení sekce operačních programů MŠMT
prof. PhDr. PaeDr. Jindřich Vybíral, DrSc. , místopředseda České konference rektorů
Mgr. Petr Baierl, předseda Vysokoškolského odborového svazu
Mgr. Dagmar Kadlecová, Ministerstvo obrany ČR odbor školství,
Ing. Václav Šubrta, jednatel Asociace knihoven VŠ
RNDr. Petr Dolanský, Vysokoškolský odborový svaz
Mgr. Michaela Šmídová, Centrum pro studium vysokého školství

1. Zahájení
Zasedání zahájil prof. Skládanka a přivítal hosty a představil program. Poté pozdravil účastníky zasedání
Předseda Rady vysokých škol prof. Pospíšil. Předsedající představil návrhovou komisi a skrutátory a požádal
členy Sněmu Rady VŠ o hlasování.
Předmět hlasování:
Sněm Rady vysokých škol schvaluje program 6. 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.
Návrhová komise byla schválena.
Předmět hlasování:
Sněm Rady vysokých škol schvaluje skrutátory Bc. Janu Bečkovou a Bc. Terezu Němcovou.
Skrutátoři byli schváleni.
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2. Zprávy z užšího Předsednictva Rady vysokých škol
Prof. Pospíšil, prof. Kašparovský, prof. Skládanka a doc. Langer seznámili účastníky se zprávami z užšího
Předsednictva Rady vysokých škol.
Usnesení.
Sněm Rady vysokých škol bere na vědomí zprávy z užšího předsednictva Rady vysokých škol.
Usnesení bylo jednohlasně přijato. Nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

3. Zprávy ze Studentské komory rady vysokých škol
Předseda Studentské komory Rady vysokých škol Ing. Farník seznámil účastníky se zprávami ze Studentské
komory Rady vysokých škol. Zmínil reprezentativní činnost komory a hovořil o účasti zástupců na konferenci
Akademických senátorů a senátorek. Hovořil o přípravách Valné hromady Evropské studentské unie
a o organizaci oslav 17. listopadu. Studentská komora Rady vysokých škol se připojila k výzvě Národního
akreditačního úřadu pro vysoké školství k předkládání návrhů na zařazení osob do Seznamu hodnotitelů.
Usnesení:
Sněm Rady vysokých škol bere na vědomí zprávy ze Studentské komory Rady vysokých škol.
Usnesení bylo jednohlasně schváleno. Nikdo nebyl proti a nikdo se zdržel hlasování.

4. Vystoupení hostů
Jako první host vystoupila Rektorka Univerzity Karlovy prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., která
poděkovala za aktivní spolupráci Rady vysokých škol.
Dalším hoste m byl místopředseda České konference rektorů prof. PhDr. Jindřich Vybíral, DrSc. Po
vystoupení prof. Vybírala požádal předsedající o slovo předsedu Vysokoškolského odborového svazu Mgr.
Petra Baierla. Účastníky zasedání Sněmu Rady vysokých škol dále pozdravila Mgr. Dagmar Kadlecová
z odboru školství Ministerstva obrany ČR.
Poté vystoupila prof. Radka Wildová, náměstkyně řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu MŠMT
a seznámila účastníky s aktuálně řešenými záležitostmi. Zmínila průběžné vypořádávání připomínek k novele
zákona o vysokých škol, jejíž součástí je také reforma doktorského studia. Paní náměstkyně zmínila
plánovanou schůzku koordinátorů v souvislosti se studiem ukrajinských studentů na českých vysokých
školách.
Na vystoupení paní náměstkyně Wildové navázal dr. Velčovský, který hovořil o aktuálních tématech, kterými
jsou předsednictví ČR v Radě Evropy a studium ukrajinských studentů.

5. Projednání doporučení Rady Evropy pro boj proti podvádění ve vzdělávání
(komise pro etiku ve vědecké a pedagogické práci)
Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D., ve svém vystoupení seznámil účastníky Sněmu Rady vysokých škol s
materiálem Rady Evropy pro boj proti podvádění ve vzdělávání. Mezi zmíněnými doporučeními uvedl
konkrétně doporučení zákazu reklamy a odborných služeb. K dalším doporučením patří využívání
digitálních nástrojů při odhalování plagiátorství. Dále hovořil o výzkumu a mezinárodní spolupráci v
souvislosti s bojem proti podvádění ve vzdělávání. Na závěr svého vystoupení dr. Foltýnek zmínil důsledky
porušování doporučení pro vysoké školy.
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Usnesení
Sněm Rady vysokých škol bere na vědomí informaci o Doporučení Rady Evropy CM/Rec(2022)18 proti
podvodům ve vzdělávání.
Usnesení bylo přijato většinou hlasů, nikdo z účastníků nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.
Sněm Rady vysokých škol vyzývá vysoké školy, aby se seznámily s uvedeným doporučením a jeho
důvodovou zprávou, a zohlednily je ve svých předpisech a dalších dokumentech týkajících se etiky ve
vzdělávání.
Usnesení bylo přijato počtem 64 hlasů, 22 hlasů bylo proti, 24 účastníků se zdrželo hlasování.

6. Ekonomické informace
Dr. Valová seznámila účastníky zasedání Sněmu Rady vysokých škol s poslaneckým návrhem, který předložili
poslanci Vondrák a Rais, na úpravu státního rozpočtu 2022 v kap. 333 oblast vědy a výzkumu a vysokých škol.
Poděkování oběma poslancům za předložení tohoto návrhu vyjádřil na začátku jednání Sněmu Rady vysokých
škol i předseda Rady vysokých škol prof. Pospíšil. Poté dr. Valová navázala prezentací vývoje cen elektrické
energie a zemního plynu zpracovanou prof. Pospíšilem. Další část prezentace byla věnována vývoji mezd
v oblasti vysokého školství.
Po proběhlé diskusi byla přijata usnesení.
Usnesení:
Sněm Rady vysokých škol jednoznačně podporuje oba pozměňovací návrhy k novele zákona č. 57/2022 Sb.,
o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 Sněmovní tisk č. 284/0.
Usnesení bylo přijato většinou hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.
Usnesení:
Sněm Rady vysokých škol je nucen konstatovat, že další část 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 chod a rozvoj, a to v situaci, kdy na VŠ začínají přicházet populačně
silné ročníky.
Sněm Rady vysokých škol důrazně nesouhlasí s návrhem střednědobého výhledu státního rozpočtu pro léta
2024 a 2025 pro oblast Vědy a VŠ tak, jak je (resp. není) obsažen v návrhu státního rozpočtu pro rok 2023,
neboť hrozící 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.
Usnesení bylo přijato většinou hlasů, nikdo nebyl proti, jeden účastník se zdržel hlasování.
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Usnesení:
Sněm Rady vysokých škol 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. Současně požaduje od MŠMT informaci o praktickém
postupu VŠ při nákupu zastropovaných energií přes státního obchodníka, neboť v tomto směru nemají VŠ
žádné informace.
Usnesení bylo přijato většinou hlasů, proti nebyl nikdo, nikdo se nezdržel hlasování.

7. Legislativní informace
Dr. Hodulík seznámil účastníky s vypořádáním připomínek k novele vysokoškolského zákona.
Usnesení:
Sněm Rady vysokých škol bere na vědomí informaci o dosud projednaných připomínkách k novele zákona
o vysokých školách. Sněm Rady vysokých škol pověřuje jednací tým ve složení Pospíšil, Langer, Just,
Farník, Hodulík, Roupec, Solak, Říha dokončením jednání o zbylých připomínkách a ukládá jim informovat
Radu vysokých škol o výsledku jednání.
Usnesení bylo přijato většinou hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.
V další části své prezentace se dr. Hodulík zaměřil na připomínky k novele Zákoníku práce.
Usnesení:
Sněm Rady vysokých škol ostře odmítá navrhované změny v zákoníku práce týkající se dohod o pracích
konaných mimo pracovní poměr (DPP a DPČ). Pro prostředí vysokých škol je tato úprava absolutně
nevhodná, značně by zvýšila administrativu, prodražila činnosti zajišťované dohodami a de facto
znemožnila plnění některých zákonem požadovaných činností vysokých škol. Znamenala by mj. ztížení
zapojení studentů do vědecké činnosti vysokých škol a odborníků z praxe do výuky.
Sněm Rady vysokých škol dále požaduje odlišnou úpravu pro zaměstnance vysokých škol týkající se práce
z domova. Tato úprava musí respektovat specifika a zažitou praxi na vysokých školách.
Usnesení bylo přijato počtem většinou hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo z účastníků se nezdržel hlasování.

8. Různé
Doc. Langer seznámil účastníky Sněmu Rady vysokých škol s případem probíhajícím na Univerzitě Palackého
v Olomouci. V návaznosti na vystoupení doc. Langera bylo přijato usnesení.

Usnesení:
Sněm Rady vysokých škol bere na vědomí informaci o situaci ve sporu rektora Univerzity Palackého
v Olomouci s děkanem Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a vyzývá zúčastněné
aktéry, aby postupovali v souladu s platnou národní legislativou i s univerzitními předpisy.
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Usnesení bylo přijato většinou hlasů, nikdo nebyl proti, 7 účastníků se zdrželo hlasování.
V rámci diskuse vystoupil i doc. Prázný, předseda komise pro vzdělávací činnost.
Ředitelka Agentury Rady vysokých škol Ing. Schwarzová informovala o finalizaci nových webových stránek
Rady vysokých škol.

Na závěr předsedající poděkoval účastníkům za aktivní účast a zasedání ukončil.

Kompletní záznam jednání bude k dispozici do 20. října 2022 v členské sekci na www stránkách Rady VŠ.
Nejbližší řádné zasedání Předsednictva Rady vysokých škol se bude konat dne 24. listopadu 2022.
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Nominace zástupců VŠ do Akademického Sněmu Akademie věd ČR
1. PhDr. Petr Just, Ph.D.

Metropolitní univerzita Praha

petr.just@mup.cz

2. JUDr. Ing. Mgr. Marek Hodulík

Policejní akademie ČR v Praze

hodulik@centrum.cz

3. doc. Dr. Ing. Vlasta Radová

Západočeská univerzita v Plzni

radova@kky.zcu.cz

4. prof. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D.

Univerzita Palackého v Olomouci

katerina.vitaskova@upol.cz

5. Ing. Přemysl Fitl, Ph.D.

Vysoká škola chemicko-technologická

fitlp@vscht.cz

6. doc. Ing. František Hnilička, Ph.D.

Česká zemědělská univerzita v Praze

hnilicka@af.czu.cz

7. doc. PhDr. Helena Kisvetrová, Ph.D.

Univerzita Palackého v Olomouci

helena.kisvetrova@upol.cz

8. doc. PhDr. Eva Křížová, Ph.D.

Univerzita Karlova

krizova@etf.cuni.cz

9. doc. Ing. Tomáš Opravil, Ph.D.

Vysoké učení technické v Brně

opravil@fch.vutbr.cz

10. doc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc.

Ostravská univerzita

jelena.petrucijova@osu.cz

11. doc. PhDr. Aleš Prázný, Ph.D.

Univerzita Pardubice

ales.prazny@upce.cz

12. JUDr. Miroslav Sedláček, LL.M., Ph.D.

Univerzita Karlova

sedlacek@prf.cuni.cz

13. doc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.

VŠB-TU Ostrava

vitezslav.styskala@vsb.cz

14. RNDr. Jakub Trojan, MSc, MBA, Ph.D.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

trojan@utb.cz

15. prof. Ing. Zahálka František, P.D.

Univerzita Karlova

zahalka@ftvs.cuni.cz
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