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  Informace ze 17.  zasedání  
      Předsednictva Rady vysokých škol,  

které se konalo 19. ledna 2023  
 
 

Zasedání probíhalo prezenčně v prostorách Modré posluchárny Univerzity Karlovy a on-line prostřednictvím  
MS Teams.  

Zasedání se zúčastnili hosté: 

• Prof. PaeDr. Radka Wildová, CS., vrchní ředitelka pro sekci vysokých škol, vědy a výzkumu MŠMT 
• PhDr. Mgr., Václav Velčovský, Ph.D., vrchní ředitel pro řízení sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF 

MŠMT 

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 17. zasedání Předsednictva Rady vysokých škol. 
 
Program zasedání byl schválen 32 hlasy. Nikdo nebyl proti. Nikdo se nezdržel hlasování.  
 
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 většinou hlasů. 

2. Zprávy z užšího předsednictva 

Předseda Rady vysokých škol prof. Pospíšil seznámil přítomné se zprávami z užšího předsednictva. Hovořil  
o průběhu schvalování novely zákona o vysokých školách, která již byla připomínkována paní ministryní 
Langšádlovou. Zmínil přípravu novely zákona o vědě, výzkumu a inovacích. Zmínil také představení novely 
zákona o pedagogických pracovnících. Dr. Just doplnil informaci o jednání Komory B ČKR, kde byla oceněna 
dlouhodobá podpora soukromých vysokých škol ze strany Rady vysokých škol. Byla rovněž diskutována 
problematika financování osobních nákladů na vysokých školách.  
 
Plánovaná a uskutečněná jednání 

• Konference k hodnocení Metodiky 17+ v Ballingově sále Národní technické knihovny dne 15. 12. 2022. 
• Proběhlo 2. jednání Rady   pro programy Erasmus+ a Evropský sbor solidarity dne 20. 12. 2022. 
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• Pozvánka z 19. 12. 2023 na 20. schůzi výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu, 
která se konala 11. 1. 2023. 

• Pozvánka ze dne 10.  1. 2023 na 5. schůzi podvýboru pro vědu a vysoké školy, která se konala dne  
17. 1. 2023. Pozvánka ze dne 10. 1. 2023 na slavnostní shromáždění k 30. výročí založení ČKR a 169. 
zasedání Pléna ČKR 16. 2. 2023. 

• Schůzka s Komorou B ČKR, která se konala dne 12. 1. 2023.  
• Návštěva Univerzity    obrany v Brně, která proběhla dne 18. 1. 2023 (prof. Skládanka, doc. Langer,  

dr. Just, prof. Kašparovský). 

Nominace 
V tomto období neproběhly nové nominace 
 
Usnesení: 
Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí zprávy z užšího předsednictva Rady vysokých škol.  
 
Usnesení bylo schváleno počtem 33 hlasů. Nikdo z účastníků nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.  

3. Zprávy ze Studentské komory Rady VŠ 

Místopředseda Studentské komory Rady vysokých škol Bc. Martin Horváth seznámil přítomné se zprávami ze 
Studentské komory. Zmínil oslavu 30. výročí Studentské komory Rady vysokých škol, které proběhly na 
Vysokém učení technickém v Brně.  Prof. Pospíšil navázal vyslovením poděkování za organizaci důstojných 
oslav 30. výročí Studentské komory Rady VŠ. 
 
Usnesení: 
Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí zprávy ze Studentské komory Rady vysokých škol. 
 
Usnesení bylo schváleno počtem 35 hlasů. Nikdo z účastníků nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.   

4. Legislativní informace 

Dr. Hodulík zmínil novelu zákona o vysokých školách, jakmile dostaneme k připomínkám, bude projednáno 
v pracovních komisích pro legislativu a strategie. V návaznosti na vystoupení prof. Wildové hovořil také  
o novele zákoníku práce, kde vyzdvihl zejména otázku práce z domova. Navázal připomínkováním novely 
zákona o pedagogických pracovnících včetně pozměňovacího návrhu poslance prof. Raise.  
 
Usnesení: 
Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí Legislativní informace. 
 
Usnesení bylo přijato počtem 30 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.  
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5. Informace VaV 

Doc. Radová shrnula informace o konferenci k Metodice 171, která proběhla 15. prosince 2022. Konference 
byla iniciována Radou vysokých škol na základě připomínek komise pro vědu a výzkum. Jejím cílem bylo tyto 
připomínky zprostředkovat členům Vlády ČR a Ministerstvu školství.  

 
Usnesení:  
Předsednictvo Rady vysokých škol bere přednesené informace ke konferenci k Metodice M17+ na vědomí. 
 
Usnesení bylo přijato počtem 23 hlasy, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.  
 
 
6. Vystoupení hostů 
 
Předsedající přivítal prof. Wildovou. V úvodu svého vystoupení informovala, že od 1. ledna došlo ke změně 
názvu její funkce na Vrchní ředitelka pro sekci vysokých škol, vědy a výzkumu. Prof. Wildová navázala 
informacemi o stavu připomínkování novely zákona o vysokých školách. Doplnila informaci o přijetí metodiky 
k vykazování a kontrole v souvislosti s projekty NPO. V souvislosti s podanými projekty CRP informovala, že 
v současné době probíhá kontrola.  Poslední informace se týkala rozpočtu vysokých škol na rok 2023, kde 
probíhá poslední kontrola vstupních dat.  
 
Předsedající poté přivítal vrchního ředitele pro řízení sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF MŠMT  
dr. Velčovského. V úvodu svého vystoupení seznámil účastníky zasedání s aktuální informací související 
s vízovou povinností pro ukrajinské studenty. Návazně připomněl aktivity Ministerstva školství v souvislosti 
s předsednictvím ČR v Radě EU, které mj. zahrnovalo více než 25 akcí.  Z přijatých dokumentů zmínil Pražskou 
deklaraci k synergiím, Brněnskou deklaraci související s výzkumnými infrastrukturami. Uvedl, že v případě 
České republiky se jednalo o první plně prezenční předsednictví. Za velký úspěch lze požadovat, že se podařilo 
se dosáhnout konsenzu v záležitosti synergií a výzkumných infrastruktur.  Zmínil konferenci za účasti 900 
mladých lidí zaměřenou na zapojení mladých lidí do politiky mládeže. V poslední části svého vystoupení se 
věnoval problematice plánovaných výzev pro vysoké školy pro rok 2023 a poskytl základní informaci o počtu 
podaných návrhů projektů do výzvy Špičkový výzkum.  

 
7. Různé 
 
Byla prodiskutována a přijata usnesení k některým bodům týkajícím se financování VŠ, složitosti 
administrativy řešení projektů ESIF a novely zákona o pedagogických pracovnících. 

 
Usnesení: 
Předsednictvo Rady vysokých škol doporučuje podpořit nadpožadavek financovaný z rozpočtové kapitoly 
MO pro roky 2024-2026 na navýšení institucionální podpory MO v dohadovacím řízení RVVI plánovaného na 
3. února 2023, kde v důsledku mezinárodní bezpečnostní situace je rozvoj pracovišť MO, udržení 
konkurenceschopnosti a pokrytí nových klíčových témat poptávaných AČR zásadní pro obranu a 
bezpečnost současné společnosti. Stagnace či snižování institucionální podpory při vzrůstající výkonnosti 
limituje vědecko-výzkumné instituce MO v rozvoji stávajících a získávání nových schopností. 
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Předsednictvo Rady vysokých škol podporuje vyřešení aktuální situace ve vztahu účasti Univerzity obrany 
(organizační jednotky organizační složky státu) v konsorciu projektu s VVŠ v OP JAK výzvě „Špičkový 
výzkum“ jakožto partnera s finančním příspěvkem a žádá řídící orgán, tedy MŠMT o odstranění nejasností 
ve vztahu poskytnutí/převodu podpory s platnou legislativou před vydání právního aktu.  
 
Usnesení bylo přijato počtem 27 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. 
 
Usnesení: 
Předsednictvo Rady vysokých škol v návaznosti na  rozhodnutí o reálném rozpočtovém zabezpečení 
nárůstu průměrné mzdy v regionálním školství na 130% průměrné mzdy v ČR vyzývá ministra školství 
mládeže a tělovýchovy k zahájení konkrétních jednání směřujících k řešení dlouhodobě nepříznivé  mzdové 
situace ve vysokém školství. 
 
Usnesení bylo přijato počtem 27 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. 
 
Usnesení: 
Předsednictvo Rady vysokých škol žádá příslušná ministerstva o jasné nastavení pravidel týkající se 
zadávání veřejných zakázek souvisejících s řešením NPO a OP JAK tak, aby nezvyšovala už tak vysokou 
byrokratickou zátěž a nevyžadovala další růst uměle vytvářených administrativních pracovních míst.  
 
Současné nejasné postupy totiž směřují k výraznému zvýšení administrativní zátěže a s ní souvisejícímu 
dalšímu zvyšování nákladů z veřejných zdrojů.  
 
Na veřejné VŠ jsou tímto například přenášeny problémy, jako je dohledávání konečných vlastníků firem 
nejenom při vyhodnocování veřejných zakázek, ale rovněž vlastnické vztahy u všech subdodavatelů při 
realizaci zakázek. 
 
Předsednictvo Rady vysokých škol důrazně žádá MŠMT, aby jako první krok řešení této záležitosti prosadilo 
u Evropské komise plný přístup do systému ARACHNE pro vysoké školy. 
 
Usnesení bylo přijato počtem 27 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. 
 
 
Usnesení: 
Předsednictvo Rady vysokých škol se znepokojením sleduje projednávání novely Zákona o pedagogických 
pracovnících, vedoucí k rozvolnění požadavků na regulovanou profesi učitele v regionálním školství. 
Především jde o možnost získat kvalifikaci učitele pro regionální školství mimo akreditované studijní 
programy na vysokých školách.  
 
Předsednictvo Rady vysokých škol podporuje iniciativu poslanců vedoucí k ponechání vzdělávání 
budoucích učitelů v regionálním školství výhradně v kompetenci vysokých škol.  
 
Usnesení bylo přijato počtem 21 hlasů, nikdo nebyl proti, 3 členové se zdrželi hlasování. 
 
Protože již nebyly žádné další příspěvky, poděkoval předsedající účastníkům za aktivní účast a zasedání 
ukončil.  Kompletní záznam jednání bude k dispozici do 30. 1. 2023 v členské sekci na www stránkách Rady 
vysokých škol. 
 
Nejbližší řádné zasedání Sněmu Rady vysokých škol se bude konat dne 9. února 2023. 
Nejbližší řádné zasedání Předsednictva Rady vysokých škol se bude konat dne 16. března 2023. 

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

