
 

 

  Informace z 9. zasedání  
Předsednictva Rady vysokých škol, 

které se konalo 20. ledna 2022  
 

 
Zasedání probíhalo online formou a zúčastnilo se 30 členů Předsednictva.  

 

Na zasedání Předsednictva Rady vysokých škol vystoupili hosté:  

• prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., předseda ČKR  

• prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng., předseda TAČR  

• PhDr. Pavel Doleček, Ph.D., náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu  

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

1. Zahájení  
Zasedání zahájil prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D., který představil program. Poté představil návrhovou komisi a 

požádal členy Předsednictva Rady VŠ o hlasování o schválení návrhové komise. Poté předsedající předal slovo 

prof. Ing. Milanu Pospíšilovi, CSc., aby zúčastněné seznámil se zprávami z užšího předsednictva.  

 

Závěr:  

Předsednictvo Rady vysokých škol schvaluje program 9. zasedání Předsednictva Rady vysokých škol.  

 

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 PhD. 

a Mgr. Damir Solak.  

 

Hlasováním bylo schváleno většinou účastníků.  

2. Zprávy z užšího předsednictva Rady VŠ  
V úvodu svého vystoupení předseda Rady VŠ přivítal hosty, předsedu ČKR prof. MUDr. Martina Bareše, Ph.D., 

prof. Ing. Petra Konvalinku, CSc., FEng., předsedu TAČR a náměstka pro řízení sekce vysokého školství, vědy a 

výzkumu PhDr. Pavla Dolečka, Ph.D., a Ing. Radima Ryšku, Ph.D., ředitele Centra pro studium vysokého 

školství.  

Prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc., shrnul, že uplynulé období bylo věnováno Programovému prohlášení Vlády ČR, 

na obecné programové prohlášení by mělo navázat rozpracování jednotlivých bodů. Informoval, že vědecká a 

strategická komise Rady VŠ mají k dispozici pracovní materiál návrhů pro budoucí diskusi  

s ministrem školství Mgr. Petrem Gazdíkem a ministryní pro vědu, výzkum a inovace Mgr. Helenou 

Langšádlovou.  



 

 

Zmínil proběhlé on-line setkání se zástupci Ministerstva zdravotnictví zaměřené na přípravu testování 

zaměstnanců a studentů.  

Dále zmínil jednání Fóra předsedů akademických senátů v Karolinu, které proběhlo 13. 1. 2022, z užšího 

předsednictva Rady VŠ byli přítomni Jiří Skládanka a Jiří Langer. Účastníci jednání se zabývali otázkou 

rozpočtu vysokých škol a Programovým prohlášením vlády ve vztahu k vysokým školám, zejména pak  

k jejich samosprávě. Doc. Jobertová informovala o tom, že tři pracovní komise Rady VŠ byly požádány  

o vypracování stanovisek ke studiím Centra pro studium vysokého školství poskytnutým Radě na podzim 

loňského roku, a poděkovala jim za vstřícnost a ochotu.  

 

Nominace  

• Za Radu VŠ na základě žádosti o potvrzení stávajícího či re-nominaci jiného zástupce v Radě vlády pro 

udržitelný rozvoj (RVUR) bylo 18. 1. 2022 sděleno, že dosavadní člen RVUR prof. Ing. Milan Pospíšil, 

CSc., předseda Rady VŠ bude i nadále pokračovat jako zástupce Rady VŠ v RVUR. Jeho stálým 

náhradníkem bude PhDr. Petr Just, Ph.D., místopředseda Rady vysokých škol.  

• Náměstek pro řízení sekce vzdělávání a mládeže Mgr. Jan Mareš, MBA, oslovil Radu VŠ ve věci 

nominace člena do Národní rady pro kvalifikace (NRK), poradního orgánu MŠMT. Byli nominováni doc. 

Mgr. Jiří Langer, Ph.D., a jako náhradník Ing. Michal Farník.  

 

Prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D., poté otevřel diskusi ke zprávám z užšího předsednictva.  

 

Usnesení:  

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

 

Usnesení bylo schváleno většinou účastníků.  

3. Informace ze Studentské komory Rady VŠ  
Předseda Studentské komory Rady VŠ Ing. Michal Farník informoval o činnosti Studentské komory Rady VŠ, 

hovořil o přípravě Zprávy o hospodaření za rok 2021 a přípravě rozpočtu na rok 2022. Z dalších aktivit SK 

hovořil o schůzce pracovní skupiny k reformě financování doktorského studia a schůzce participativní skupiny 

pro reformu pregraduálního vzdělávání pedagogů. Zmínil také migraci k novému grafickému manuálu  

a přípravu nového webu.  

 

Usnesení:  

Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí informace ze Studentské komory Rady vysokých škol.  

 

Usnesení bylo schváleno většinou účastníků.  



 

 

4. Informace o COVID opatřeních  
Předseda Rady VŠ prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc. informoval o proběhlé schůzce s ministrem zdravotnictví  

o testování zaměstnanců a studentů a o organizaci zkoušek na VŠ. Bylo doporučeno používání roušek, 

zachovávání rozestupů, a rovněž využívání on-line metod k ověřování znalostí studentů.  

 

Usnesení:  

Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí informace o aktuálních COVID 19 opatřeních.  

 

Usnesení:  

Předsednictvo Rady vysokých škol apeluje na Ministerstvo zdravotnictví, aby urychleně rozhodlo  

o zařazení VŠ mezi subjekty, kterým bude hrazena realizace současné vlny povinného testování 

zaměstnanců.  

 

Usnesení:  

Předsednictvo Rady vysokých škol žádá NAÚ o zjednodušení vykazování on-line výuky a zkoušení  

v souvislosti s opatřeními COVID 19.  

 

Usnesení byla přijata počtem 29 kladných hlasů, proti: 0, zdržel se hlasování: 1.  

5. Vystoupení hostů  
V návaznosti na své vystoupení vyzval prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc. ke krátkému vystoupení prof. MUDr. 

Martina Bareše, Ph.D. Předseda ČKR pozdravil zúčastněné a hovořil o současné situaci a aktuálních opatřeních 

v souvislosti s onemocněním Covid 19 variantou omikron.  

Dále vystoupil Ing. Radim Ryška, Ph.D., ředitel Centra pro studium vysokého školství, informoval o nových 

probíhajících analýzách CSVŠ a potvrdil zájem o úzkou spolupráci s Radou VŠ. Na jeho vystoupení navázalo 

vystoupení PhDr. Pavla Dolečka, Ph.D., náměstka pro řízení sekce vysokého školství, vědy  

a výzkumu. Vzhledem k tomu, že jeho funkční období končí 31. ledna 2022, PhDr. Pavel Doleček, Ph.D., 

poděkoval členům Rady VŠ za spolupráci.  

Řízení zasedání se ujal doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D., a uvedl prezentaci hosta zasedání prof. Ing. Petra 

Konvalinky, CSc., FEng.  

6. Informace o výzvách TAČR  
Předseda TA ČR prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng. seznámil přítomné s aktuálními výzvami TAČR,  

s přípravou metodik pro jejich realizaci, a také s dopadem rozpočtového provizoria na vyhlašování veřejných 

soutěží.  

 



 

 

Usnesení:  

Předsednictvo Rady vysokých škol děkuje předsedovi TAČR prof. Konvalinkovi za poskytnuté informace.  

 

Předsednictvo Rady vysokých škol vyzývá Vládu ČR k tomu, aby podnikla všechny nezbytné kroky  

k tomu, aby bylo co nejdříve ukončeno rozpočtové provizorium a bylo tak odblokováno vyhlašování 

veřejných soutěží grantových agentur. Předsednictvo Rady vysokých škol zároveň žádá Vládu ČR, aby 

prostředky původně plánované na aplikovaný výzkum nebyly kráceny a byly vráceny do rozpočtů 

grantových agentur TAČR a MPO.  

 

Usnesení bylo přijato počtem 28 kladných hlasů, proti: 0, zdržel se: 0.  

7. Reflexe Programového prohlášení Vlády ČR v otázkách vysokého školství, vědy 

a výzkumu  
Doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D. podal informaci o jednání Fóra předsedů Akademických senátů a o diskusi o 

programovém prohlášení, která tam proběhla.  

 

Usnesení: 

Předsednictvo RVŠ se seznámilo s relevantními částmi Programového prohlášení Vlády České republiky, 

které se týkají oblastí vysokého školství, vědy a výzkumu, a se závěry Fóra akademických senátů ze dne 13. 

ledna 2022. Předsednictvo Rady vysokých škol se plně ztotožňuje se všemi body stanoviska Fóra předsedů 

akademických senátů a doporučuje s nimi seznámit jak partnery Rady vysokých škol, tak akademické obce 

VŠ. Předsednictvo Rady vysokých škol vítá, že vláda podle svého programového prohlášení neplánuje 

změny stávajícího systému autonomie a akademické samosprávy vysokých škol, ani zavádění školného, 

jak ostatně všechny zvolené subjekty slíbily před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 

republiky. Rada vysokých škol podporuje zahájenou intenzívní komunikaci představitelů reprezentací VŠ s 

novou vládou a je připravena na další hlubokou spolupráci tak, aby Rada vysokých škol společně se svými 

odbornými komisemi významně přispěla ke konkretizaci témat programového prohlášení a jejich realizaci 

ku prospěchu a dalšímu rozvoji vysokého školství ve všech oblastech činnosti.  

 

Usnesení bylo přijato 26 kladnými hlasy, proti: 2, zdržel se hlasování: 0.  

8. Vývoj jednání o reformě doktorského studia  
Doc. Mgr. Daniela Jobertová, Ph.D., ve své prezentaci přiblížila jednání se zástupci MŠMT o reformě 

doktorského studia, které se mj. zabývá i otázkou financování.  

 



 

 

 

Usnesení:  

Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí informace o vývoji jednání o reformě doktorského 

studia.  

 

Usnesení bylo přijato počtem 28 kladných hlasů, proti: 0, zdržel se hlasování: 0.  

9. Aktualizace zásad hospodaření Studentské komory Rady VŠ  
Ing. Michal Farník informoval o předložení dokumentu vypracovaného společně s ředitelkou ARVŠ Ing. 

Michaelou Schwarzovou, MBA, který vychází ze zásad Univerzity Karlovy. Na programu příštího jednání bude 

doplnění zásad financování zahraničních cest studentů. Zásady hospodaření byly konzultovány s předsedkyní 

ekonomické komise Rady VŠ.  

 

Usnesení: 

Předsednictvo Rady vysokých škol schvaluje aktualizovaný interní předpis „Zásady hospodaření 

Studentské komory Rady vysokých škol (SK RVŠ) ve vztahu k Agentuře Rady vysokých škol (ARVŠ)“.  

 

Usnesení bylo přijato počtem 26 kladných hlasů, proti: 0, zdržel se hlasování: 0.  

10. Různé  
Protože v bodu Různé nebyly žádné příspěvky, poděkoval doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D. jménem předsedy Rady 

VŠ prof. Ing. Milana Pospíšila, CSc. přítomným za aktivní účast.  

 

Nejbližší řádné zasedání Sněmu Rady vysokých škol se bude konat dne 10. února 2022  

Nejbližší řádné zasedání Předsednictva Rady VŠ se bude konat dne 17. března 2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompletní záznam jednání bude k dispozici do 28.1.2022 v členské sekci na www stránkách RVŠ. 

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2021/10/Newsletter-agendy-velkych-vyzkumnych-infrastruktur-CR_29092021.pdf

