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  Informace ze 7. zasedání  
            Sněmu Rady vysokých škol  

které se konalo 9. února 2023  
 
 
Zasedání probíhalo prezenční formou. Maximální počet přítomných členů Sněmu byl 109 

Zasedání se zúčastnili hosté: 

• Mgr. Helena Langšádlová - ministryně pro vědu, výzkum a inovace ČR  
• prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. - vrchní ředitelka sekce vysokého školství, vědy a výzkumu MŠMT  
• PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. - vrchní ředitel sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF MŠMT  
• Mgr. Dagmar Kadlecová - SST Ministerstvo obrany  
• doc. Jitka Němcová - rektorka Vysoké školy zdravotnické zástupkyně ČKR 
• Mgr. Petr Baierl - Vysokoškolský odborový svaz 
• Mgr. František Dobšík - předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství 
• Ing. Radim Ryška, Ph.D. - Centrum pro studium vysokého školství 
• Mgr. Dagmar Kadlecová - SST Ministerstvo obrany  

 

1. Zahájení  

Zasedání zahájil prof. Pospíšil a přivítal hosty a předsedající prof. Skládanka představil program. Předsedající 
představil návrhovou komisi a skrutátory a požádal členy Sněmu Rady VŠ o hlasování.  
 
Předmět hlasování: 
Sněm Rady vysokých škol schvaluje skrutátory Bc. Janu Bečkovou a Ing. Miroslava Halu. 
 
Skrutátoři byli schváleni většinou hlasů.  
 
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 Ing. 
Miroslav Hala. 
 
 Usnesení bylo přijato všemi hlasy, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. 
 
 
Předmět hlasování:  
Sněm Rady vysokých škol schvaluje program 7. zasedání Sněmu Rady vysokých škol. 
 
 Usnesení bylo přijato všemi hlasy, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. 
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2. Zprávy z užšího Předsednictva Rady vysokých škol 

Prof. Pospíšil seznámil 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 přijato všemi hlasy, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.  

3. Zprávy ze Studentské komory rady vysokých škol 

Ing. Miroslav Hala seznámil účastníky se zprávami ze Studentské komory Rady vysokých škol.  
 
Usnesení:  
Sněm Rady vysokých škol bere na vědomí zprávy ze Studentské komory Rady vysokých škol.  
 
Usnesení bylo přijato všemi hlasy, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. 

4. Vystoupení hostů 

Na 7. zasedání Sněmu Rady vysokých škol vystoupili hosté:  
 

• Zástupkyně ČKR doc. Jitka Němcová - rektorka Vysoké školy zdravotnické 
• prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. - vrchní ředitelka sekce vysokého školství, vědy a výzkumu MŠMT  
• PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. - vrchní ředitel sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF MŠMT  
• Mgr. Helena Langšádlová - ministryně pro vědu, výzkum a inovace 
• Mgr. Petr Baierl - Vysokoškolský odborový svaz 

5. Legislativní informace 

Doc. Radová přednesla aktuální informace v souvislosti s návrhem nového zákonem o výzkumu, vývoji, 
inovacích a transferu znalostí.  
 
Usnesení: 
Sněm Rady vysokých škol žádá ministryni pro vědu, výzkum a inovace Mgr. Helenu Langšádlovou  
o rozšíření vyjednávacího týmu k novému zákonu o výzkumu, vývoji, inovacích a transferu znalostí a o 
změně některých zákonů o dva členy, zástupce Rady vysokých škol, konkrétně o předsedkyni Komise pro 
vědeckou činnost doc. Dr. Ing. Vlastu Radovou a předsedu Komise pro strategie a rozvoj RNDr. Pavla 
Popelu, Ph.D. 
 
Usnesení bylo přijato všemi hlasy, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.  
 
Dr. Hodulík seznámil účastníky Sněmu s aktuálními legislativními informacemi. Zmínil aktuální stav 
připomínkování novely Zákoníku práce. Hovořil o problematice uzavírání dohod o provedení práce a dohod o 
pracovní činnosti. Dohody o provedení práce se přiblíží z organizačního hlediska pracovnímu poměru.  
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Usnesení: 
Sněm Rady vysokých škol i po proběhlém připomínkovém řízení stále 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 nadále nevhodná, značně zvýší administrativu, prodraží činnosti zajišťované dohodami. 
Ztíží zapojení studentů do vědecké činnosti vysokých škol a odborníků z praxe do výuky.  
Sněm Rady vysokých škol také nadále 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 všemi hlasy, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.  
 
Usnesení: 
Sněm Rady vysokých škol schvaluje připomínky Komise pro vědeckou činnost a principiálně podporuje 
dokument Komentáře ČKR k novému zákonu o výzkumu, vývoji, inovacích a transferu znalostí. Sněm Rady 
vysokých škol pověřuje předsedu Rady vysokých škol, aby seznámil ČKR s připomínkami Rady vysokých 
škol. 
 
Usnesení bylo přijato všemi hlasy, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.  

6. Ekonomické informace  

Dr. Valová seznámila přítomné s ekonomickými informacemi. Shrnula stav přípravy rozpočtu vysokých škol. 
Prezentovala údaje o průměrných měsíčních mzdách zaměstnanců v terciárním vzdělávání a v regionálním 
školství.   
 
Usnesení 
Sněm Rady vysokých škol v návaznosti na svá usnesení k rozpočtu VŠ na rok 2023 důrazně upozorňuje na 
setrvávající alarmující vývoj podílu rozpočtu VŠ na rozpočtu ministerstva školství a poměru podílu rozpočtu 
VŠ k HDP. Za posledních 10 let klesl podíl rozpočtu VŠ na rozpočtu ministerstva školství z 17,76 % na 12,12 
%, podíl na HDP z 0,55 % na 0,45 %; ve stejném období pak rozpočet VŠ včetně prostředků na vědu a výzkum 
vzrostl pouze o 3,7 mld. Kč, zatímco rozpočet regionálního školství vzrostl o 115,8 mld. Kč. 
 
Setrvávající stav podfinancování vysokého školství se stále negativněji promítá zejména do mzdové 
situace pedagogických pracovníků VŠ. Zcela alarmující je pak u těch vysokých škol a fakult, u kterých tvoří 
příspěvek ministerstva školství na vzdělávací činnost rozhodující část vlastního rozpočtu. 
 
Sněm Rady vysokých škol požaduje jako řešení klesajícího podílu VŠ na rozpočtu ministerstva školství 
rovnoměrné navázání vývoje podílu rozpočtu VŠ na celkový vývoj rozpočtu ministerstva školství, či fixaci 
podílu rozpočtu VŠ na HDP ve výši minimálně 0,6 %. 
 
Usnesení bylo přijato všemi hlasy, nikdo z účastníků nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.  
 
 
 
Usnesení: 
Sněm Rady vysokých škol vyslovuje souhlas se stanoviskem EK Rady VŠ k návrhu Výzvy o podpoře 
ukrajinských studentů pro rok 2023, a to: 

• neomezovat podporu pouze na ukrajinské studenty studující na VVŠ, ale s ohledem na to, že se jedná 
o podporu studentů a ne škol, zahrnout i studenty SVŠ, které i když většina z nich působí na bázi 
soukromého práva takto vykonávají nepochybně veřejně prospěšnou činnost 

• s podmínkami čerpání prostředků podpory – minimálně 80 % na stipendia a maximálně 5 % na ON 
vysloven souhlas 
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• výzva by měla výslovně stanovit, zda se vztahuje i na tzv. krátkodobé pobyty studentů tak, jak tomu 
bylo v roce 2022 

• výběr varianty rozdělení alokace nebyl jednoduchý, nicméně doporučujeme udržet jako hlavní 
důvod podpory reakci na válečnou situaci – tedy kritérium studentů se statutem uprchlíka – 
varianta č. 3 s tím, že doporučujeme provedení kontroly počtu studentů s tímto statutem na 
jednotlivých školách. 

 
Usnesení bylo přijato počtem 50 hlasů, nikdo z účastníků nebyl proti, 9 účastníků se zdrželo hlasování. 

7. Různé 

Na závěr předsedající poděkoval účastníkům za aktivní účast a zasedání ukončil.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kompletní záznam jednání bude k dispozici do 20. února 2023 v členské sekci na www stránkách Rady VŠ. 
Nejbližší řádné zasedání Předsednictva Rady vysokých škol se bude konat dne 16. března 2023. 
Nejbližší zasedání Sněmu Rady vysokých škol se bude konat dne 15. června 2023 

http://www.radavs.cz/

