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  Záznam 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 

1. Zahájení  

Zasedání zahájil prof. Pospíšil a přivítal hosty, předsedající prof. Skládanka představil návrh programu. 

Předsedající dále 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. 
 

 



 

2 

 

2. Zprávy z užšího předsednictva Rady vysokých škol 

Prof. Pospíšil seznámil účastníky se zprávami z užšího předsednictva Rady vysokých škol.  

 
 
Plánovaná a uskutečněná jednání 

 Pozvánka prof. Pospíšila z 25. 1. 2023 na 6. schůzi Podvýboru pro vědu a vysoké školy, která se konala 

dne 31. 1. 2023.  

 Pozvánka prof. Pospíšila z 30. 1. 2023 na 169. zasedání Pléna ČKR, které se bude konat 17. 2. 2023. 

 Účast prof. Kašparovského a dr. Říhy na prvním jednání pracovní skupiny k přípravě zákona  

o výzkumu, vývoji, inovacích a transferu znalostí dne 30. 1. 2023.  

 Účast prof. Pospíšila a prof. Kašparovského na jednání k reformě doktorského studia na Podvýboru 

pro vědu a vysoké školy dne 30. 1. 2023. 

 

Nominace  

 Žádost MŠMT z 3. 2. 2023 o nominaci tří zástupců Rady VŠ do pracovní skupiny pro řešení mzdové 

situace akademických pracovníků a pracovnic v České republice. Termín byl stanoven do 3. 2. 2023.  

Nominace za RVŠ: prof. Pospíšil, prof. Kašparovský a dr. Valová. 

 

Různé 

 Informace z 1. 2. 2023 o poradě vedení MŠMT, kde byl projednán s kladným závěrem Rozpis rozpočtu 

vysokých škol a Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám v roce 2023. 

Dále pak byla Rada VŠ vyzvána k vyjádření se ke stanovisku v záležitosti podpory ukrajinských 

studentů studujících v roce 2023 na veřejných vysokých školách v ČR. Termín byl stanoven do  

12. 2. 2023. 

 Návrh změn Statutu Rady VŠ navržených Studentskou komorou Rady vysokých škol ze dne 

 26. 1. 2023.  

 

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. Informoval  

o přípravě a získání CRP na rok 2023. Připomněl organizaci Board meetingu ESU, který se zaměřil na témata: 

student poverty, academic integrity, student-centred learning. Na VŠCHT probíhaly seminární dny a bloky o 

národních tématech, plenární část akce se uskutečnila v hotelu Duo. Poté Ing. Hala připomněl navazující 

oslavy 17. listopadu a oslavy 30. výročí SK RVŠ 16.12. (VUT), kde byla pokřtěna publikace o historii komory. 

Dále zmínil podpis Memoranda o spolupráci se středoškoláky (22. 11.) a založení „Studentské konference ČR“ 
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pro společná studentská témata. Informoval účastníky zasedání, že byla schválena Výroční zpráva o činnosti 

za rok 2022 a informace o aktivitě delegátů byly rozeslány předsedům akademických senátů.  

Z reprezentativní činnosti zmínil účast na konferenci Krecon v Národní technické knihovně a CZEducon (O2). 

Informoval dále, že novým předsedou Komise pro doktorské studium byl zvolen Miroslav Hala (VŠCHT) 

a novým předsedou Komise pro vysokoškolskou samosprávu byl zvolen Tomáš Reml (VŠE). Studentská 

komora předložila návrh změny Statutu RVŠ zejména pro splnění podmínek členství SK RVŠ v ESU. V současné 

době probíhá výběr hostitelské univerzity pro 10. ročník Konference akademických senátorů. Zástupci 

Studentské komory se také zúčastnili jednání u kulatého stolu zaměřeného na otázku průmyslových 

doktorátů.  

 
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 

Místopředsedkyně České konference rektorů doc. Jitka Němcová, rektorka Vysoké školy zdravotnické, 

přiblížila účastníkům činnost ČKR. Hovořila o připomínkování novely zákona o vysokých školách, kdy byla ČKR 

požádána o zpracování konsolidovaných připomínek. Ve svém vystoupení zmínila také otázku průmyslových 

doktorátů. Informovala, že ČKR jednala s kandidátem na prezidenta Evropské asociace univerzit.  

 

Poté předsedající přivítal vrchní ředitelku sekce vysokého školství, vědy a výzkumu MŠMT prof. Radku 

Wildovou, která ve svém vystoupení ocenila vynikající spolupráci s Radou vysokých škol, jak se zástupci 

univerzit, tak se Studentskou komorou. Poděkovala za spolupráci při přípravě novely zákona o vysokých 

školách. Hovořila o vzniku pracovní skupiny zabývající se mzdovou situací ve vysokém školství, jejímž cílem 

bude analyzovat dostupná data, zjistit příčiny rozdílů platů na stejných typech škol a na základě výsledků 

tohoto šetření navrhnout opatření. 

 

Dr. Macková se dotazovala na důvod, proč se nikde nezmiňují rozdíly mezi základními, středními a vysokými 

školami. Prof. Wildová vysvětlila, že principy mzdové politiky byly stanoveny a jsou každoročně schvalovány. 

Pracovní skupina má za úkol zjistit, jak je třeba tyto principy v následujícím roce změnit. Pokud veřejnost 

sleduje platy učitelů, je zřejmé, že se jedná o regionální školství. Je tedy možná vhodné edukovat veřejnost, že 

se nejedná o zaměstnance ve vysokém školství. Dr. Wildová požádala účastníky Sněmu, aby své připomínky  

a podněty shromáždili prostřednictvím svých zástupců v pracovní skupině, aby MŠMT mohlo zahájit jednání 

a předložit průkazně zpracované materiály a data Ministerstvu financí. Prof. Kašparovský podpořil potřebu 

indexace rozpočtu vysokých škol oproti regionálnímu školství. Dr. Hodulík zmínil změnu v připomínkách 

k novele zákona, kde je akademickým pracovníkům pracujícím na základě pracovního poměru uložena 

povinnost danou vysokou školu informovat o každém svém dalším pracovním poměru. 

Ing. Fojtíková se zapojila do diskuse dotazem týkajícím se dotací poskytovaných veřejným a státním vysokým 

školám na zajištění výuky ukrajinských studentů, tj. jestli i soukromé vysoké školy budou mít možnost získat 

podíl na těchto prostředcích. Prof. Wildová upřesnila, že aktuální schválení dotace ve výši 200 mil. Kč bylo 

plánováno pouze veřejným a státním vysokým školám, ale probíhá příprava dofinancování v rámci NPO s tím, 
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že by byla zahrnuta i podpora integrace ukrajinských studentů, a zde je počítáno i se soukromými vysokými 

školami.  

Dr. Valová upozornila na neustálý poklesl podílu rozpočtu VŠ na rozpočtu MŠMT a podílu na HDP. 

Dr. Macková zmínila provázanost novely zákona o vysokých školách se zákoníkem práce a konkrétně 

upozornila na problematické uzavírání dohod o provedení práce pro zaměstnance fakult.  

 

Vrchní ředitel sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF MŠMT Dr. Václav Velčovský ve svém vystoupení zmínil 

dokumenty přijaté v rámci předsednictví České republiky v Radě EU. Shrnul, že proběhlo 17 akcí v Praze,  

3 akce v Brně, 5 akcí v Bruselu a 3 akce on-line formou. Vyzdvihl účast více než 3 500 registrovaných účastníků, 

přijetí 100 % předložených dokumentů, inovativní přístupy i účast ukrajinských zástupců. Dr. Velčovský 

přiblížil, jaké byly priority MŠMT v rámci předsednictví ČR v Radě EU:  

V oblasti výzkumu: 

 Synergie ve financování výzkumu a inovací v Evropě. 

 Evropský a globální ekosystém výzkumných infrastruktur. 

 Nová evropská inovační agenda a valorizace znalostí. 

V oblasti vzdělávání: 

 Digitální well-being. 

 Kvalitní vzdělávání pro všechny – Cesty ke školnímu úspěchu. 

 (speciální akce HEiS: Czeducon, Bologna Follow-up Group). 

V oblasti práce s mládeží: 

 Posilování mezigeneračního dialogu. 

V oblasti sportu: 

 Udržitelná sportovní infrastruktura. 

 

Dále informoval, které dokumenty byly přijaty: 

Deklarace (právně nezávazné): 

 Pražská deklarace k synergiím ve financování výzkumu a inovací v Evropě. 

 Brněnská deklarace k rozvoji globálního ekosystému výzkumných infrastruktur. 

Závěry Rady EU: 

 Závěry Rady EU k výzkumným infrastrukturám. 

 Závěry Rady EU k nové evropské inovační agendě. 

 Závěry Rady EU na téma Widening. 

Doporučení Rady EU: 

 Doporučení Rady EU k principům valorizace znalostí. 

 

Mezi nejvíce oceňovanými přístupy vyzdvihl: 

 Úspěšně zvládnuté předsednictví v Radě EU, navíc první plně fyzické po pandemii Covid-19. 

 Schopnost vyjednat konsensuální znění stěžejních politických dokumentů napříč členskými státy EU.  

 Volba vysoce aktuálních témat ve výzkumu a inovacích reflektujících potřebu post-pandemické 

obnovy Evropy a zelené a digitální transformace evropské ekonomiky. 

 Zařazení ukrajinské agendy na jednání v sektorových agendách. 

 Účast ukrajinských představitelů na relevantních jednáních. 

 Claim the Future jako nové paradigma politiky mládeže. 
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Dr. Velčovský navázal informací, že v rámci OP JAK bude během letošního roku vypsáno 20 výzev a každá z nich 

vyžaduje vytvoření pravidel, metodik a hodnocení. Harmonogram výzev je k dispozici on-line. Zmínil 

alokovaný objem finančních prostředků ve výši 1, 5 mld. pro výzvy pro oblast humanitních a sociálních věd, 

které jsou často znevýhodněny v balíku hodnocení výzkumu a vývoje a také svým postavením uvnitř univerzit. 

Bude se jednat o aplikovatelný výzkum v souladu se strategií RISK 3. Ocenil, že je již podána a finalizována 

řada žádostí. Zmínil výzvu pro fakulty vzdělávající pedagogy. Hovořil o výzvě Excelentní výzkum v OP VVV a 

připomněl, že OP JAK vyhlásil analogickou výzvu Špičkový výzkum, jejíž nastavení má podporovat vyšší míru 

spolupráce mezi řešitelskými univerzitami; objem v žádostech je obdobný jako v OP VVV.  

Dr. Velčovský upozornil, že třetina žádostí je vracena z formálních důvodů, kdy se často jedná o chyby 

z nepozornosti, rozpor mezi číselníky, neuvedení do souladu apod. Termín pro zaslání opravené žádosti zpět 

je 14 dní. Očekává, že do konce roku budou žádosti vyhodnoceny a budou postupně vydávána rozhodnutí. 

Informoval, že zahraniční experti hodnotí věcnou stránku a domácí experti hodnotí stránku ekonomickou a 

srovnávací. Vyhlášení výzvy pro oblast humanitně sociálních věd je plánováno v listopadu. Na závěr svého 

vystoupení dr. Velčovský informoval, že 23. února se sejde pracovní skupina společně s ČKR a RVŠ, kde budou 

řešeny sporné body výzev a jak funguje metodika, aby se tak vysoký počet žádostí nevracel pro formální 

nedostatky.  

 

Doc. Radová se dotazovala na harmonogram výzev OP JAK. Zajímala se také, v čem dr. Velčovský spatřuje 

znevýhodnění pro oblast humanitních a sociálních fakult. Dle dr. Velčovského v objemu financí, v možnosti 

ucházet se o specifické prostředky, které jsou alokovány pro tuto oblast, a v možnostech publikování. 

Z hlediska přepočteného impaktu jsou tyto oblasti ve znevýhodněné situaci. Jedná se o dlouhodobou 

systémovou chybu související také s postavením fakult uvnitř univerzit. To bylo důvodem pro výzvu pro oblast 

humanitních a společenských věd.  

Doc. Prázný reagoval, že úkolem univerzit je vzdělávat a nezbývá už tolik času na prostudování metodik pro 

projektové financování. Projektové financování podle jeho názoru narušuje přirozený rozvoj pracovišť. Vysoké 

školství potřebuje fungovat v dlouhodobém horizontu, což projekty nenabízejí. Dotkl se také záležitosti, jak 

jsou stanovena kritéria při výběru hodnotitelů těchto projektů a časté změny pravidel u projektů; v této 

souvislosti zmínil i časovou a personální náročnost administrativního zajištění projektů.  

Na vystoupení doc. Prázného dr. Velčovský reagoval vyjádřením souhlasu, že evropské finance často suplují 

nedostatečné financování výzkumu a vývoje. Souhlasil i s tím, že podíl institucionální a účelové podpory není 

nastaven systémově a dlouhodobě udržitelně. Upozornil však, že kdyby nebylo fondů, nemáme výzkumné 

infrastruktury, nedošlo by k implementaci inkluze. Mrzí ho však, že ve vystoupení doc. Prázného zazněly i výtky 

na administrativní zátěž v souvislosti s projektovými žádostmi. Vysoká škola by měla zvážit, do čeho se chce 

přihlásit a co je schopna zvládnout. Zároveň upozornil, že je třeba respektovat aktuální legislativu, a to jak 

českou, tak evropskou. Co se prokáže jako nosné, lze implementovat do legislativy.  

 

Paní ministryně pro vědu, výzkum a inovace Mgr. Helena Langšádlová hovořila o přípravě rozpočtu na rok 

2023, v rámci něhož se podařilo prosadit zvýšení prostředků pro vědu a výzkum a institucionální financování 

pro vysoké školy a Akademii věd ČR. Upřesnila, že se jedná o 15 rozpočtových kapitol, kterými se zabývá Rada 

vlády a které jsou určeny pro vědu a výzkum. Podle jejího názoru příliš vysoká část finančních prostředků jde 

přes účelovou podporu. Paní ministryně považuje za nutné zaměřit se na to, proč některé výzkumné 

organizace mají institucionální podporu v rozdílné procentuální výši. Vysvětlila, že při přípravě rozpočtu na 
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rok 2023 se vycházelo ze střednědobého výhledu, který byl plně naplněn a navýšen o 800 mil. Kč určených pro 

financování vysokých škol a Akademie věd ČR. Uvedla, že Vláda ČR garantovala zastropování cen energií pro 

vysoké školy a pro Akademii věd ČR na úrovni jiných veřejných institucí, na což bylo vyčleněno 2, 5 mld. Kč.  

Hovořila o přípravě rozpočtu na další roky, kdy již probíhají jednání s ministrem financí. Snahou bude 

kompenzovat nárůst o inflaci, aby byla zachována úroveň reálných cen, ale prostředky nebudou rozdělovány 

plošně. Bude hodnoceno několik kritérií, mezi nimi zmínila například podporu excelence a podporu lidí. 

K otázce platů na jednotlivých institucích konstatovala, že nemá k dispozici příslušná data, stejně jako je nemá 

k dispozici ani ministerstvo školství. Velká zodpovědnost však zůstane na jednotlivých institucích. Paní 

ministryně dále hovořila o podpisu Memoranda o podpoře, výzkumu, vývoje a inovací v ČR z roku 2019. 

V tomto dokumentu je zmíněno navyšování institucionální podpory, pokud to z ekonomických důvodů bude 

možné, meziročně o 4 %. Připomněla v té souvislosti závazky vysokých škol, které jsou v něm formulovány. 

Zmínila, že v Programovém prohlášení vlády bude zakotvena větší provázanost hodnocení s poskytováním 

institucionální podpory, ale současně se jedná o využívánípři využívání institucionální podpory, důraz na 

využívání dalších zdrojů jako je Horizon nebo ERC granty; od toho se bude odvíjet i další podpora excelence. 

Další chybějící prostředky se týkají transferu jako jednoho z bodů, ke kterým se reprezentace vysokých škol 

zavázaly. Nevyužitý potenciál vidí paní ministryně právě v transferu, zejména v oblasti národních start-upů a 

spin-offů. Konstatovala, že v např. západních zemích a v Izraeli je velký podíl příjmů právě v transferech. To 

představuje významný příjem nejen pro instituce, ale i pro samotné vědce. Připomněla závazek vysokých škol 

posílit kapacity v technických oborech, přičemž počet studentů v technických oborech se však snižuje. Zmínila 

otázku ochrany duševního vlastnictví, která je také v dokumentu obsažena, ale podle jejího názoru zde chybí 

excelence. Pokud jde o hodnocení, velká část je na straně účelové podpory, kdy peníze jdou přes GAČR a TAČR 

přes resorty , je postavena na hodnotitelích; GAČR a TAČR jsou vlastně vědecké samosprávy. V této souvislosti 

vyzvala k nominování odpovědných a schopných lidí, kteří se budou podílet na jak na hodnocení, tak na a 

řízení těchto institucí. Paní ministryně bude usilovat o navýšení podpory hodnotitelů, kteří se zásadním 

způsobem podílejí na přerozdělování 40 mld. ze státního rozpočtu; je třeba jasně nastavit transparentní 

hodnotící procesy a výběr hodnotitelů. Pokud jde o schvalování programů, které Vláda ČR schvaluje, vnímá 

potřebu, aby byly v budoucnu uvedeny jasné indikátory, jakých cílů naplněním chceme dosáhnout,  ty musí 

být předem definované a následně bude možné vyhodnotit, zda těchto cílů bylo dosaženo. Jedná se o 

hodnocení programů jako takových, nikoliv o hodnocení jednotlivých projektů. Paní ministryně bude usilovat 

o získání finančních prostředků z NPO na podporu vědy a výzkumu a zejména na podporu excelence, aby to 

byly i finance, o které se mohou ucházet i VŠ. Vyzvala však o vnímání  z hlediska celoevropského hodnocení. 

Informovala, že Vláda dostává pravidelně materiál s názvem Evropský semestr, který mj. hodnotí oblast vědy 

a výzkumu a je zde konstatováno, že podpora vědy a výzkumu z hlediska vědy a výzkumu je z hlediska 

financování v porovnání s Evropou průměrná, z hlediska kvality však je podprůměrná.. Paní ministryně 

doporučila účastníkům Sněmu Rady vysokých škol seznámit se s tímto materiálem. Ve svém vystoupení 

uvedla i porovnání této oblasti s jinými evropskými zeměmi. Zmínila, že by bylo vhodné mít pozice, na kterých 

by se lidé zabývali managementem vědy, a další pozice, kde by se pracovníci věnovali samotnému vědeckému 

výzkumu.  

 

V navazující diskusi dr. Hodulík hovořil o požadavcích na excelence a jejich sladění s požadavky na akreditační 

řízení a výuku. V té souvislosti přiblížil rozdílný pohled a požadavky na vysokou školu v porovnání s Akademií 

věd. Navázal otázkou evropských projektů a dále hovořil o možnostech jednotlivých fakult excelenci 

realizovat.  
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Paní ministryně považovala připomínky dr. Hodulíka za závažné. Navázala informací, že v současné době 

probíhají jednání s komisí pro hodnocení, aby v modulu 2 byl kladen větší důraz na účast v excelentních ERC 

grantech, a dále že je připravován jiný oborový excelentní ERC grant, to bude také jedním z kritérií 

v hodnocení.  

Doc. Radová se dotazovala na posílení kapacity studentů v technických oborech, které bylo uvedeno 

v Memorandu, a proč podle názoru paní ministryně školy tento závazek neplní, v čem vidí příčinu. Dále ji 

zajímaly příčiny, proč - jak paní ministryně uvedla výše – je v evropském srovnání financování vědy průměrné, 

ale její kvalita podprůměrná. V odpovědi na první část dotazu paní ministryně uvedla, že spatřuje jednu 

z možných příčin ve znalostní přípravě studentů na středních školách; dále hovořila o mentoringu starších 

studentů jako o vhodném nástroji pro udržení talentových a motivovaných studentů v technických oborech. 

Prof. Mayerová navázala s informacemi, že se na jejich škole mentoringu věnují, a zmínila problémy, které to 

obnáší. Paní ministryně považovala řešení zmíněné problematiky spíše v kompetenci ministerstva školství, ale 

velmi ocenila, že škola tyto aktivity vyvíjí.  

 

Po krátké přestávce vystřídal předsedajícího prof. Jiřího Skládanku doc. Jiří Langer.  

5. Legislativní informace 

Prof. Kašparovský informoval účastníky o vzniku pracovní skupiny k přípravě připomínek k novému zákonu 

č. 130 o výzkumu, vývoji, inovacích a transferu znalostí: Proběhlo úvodní jednání, jehož se za každou z oblast 

zúčastnili dva zástupci. Rada vysokých škol měla 2 zástupce, stejně jako ČKR. Své zástupce měla také 

Akademie věd ČR, MŠMT, Ministerstvo průmyslu a obchodu, resortní výzkumné organizace. Úkolem této 

pracovní skupiny je prodiskutovat jednotlivé části přípravy nového zákona. Rada vysokých škol obdržela 

materiály, které byly zaslány komisi pro vědeckou činnost a zároveň byly svolány schůzky komisí pro vědeckou 

činnost, pro strategie, legislativní komise. Materiály byly prostudovány a byly zpracovány připomínky. Ty byly 

předány na jednání s tím, že zatím nebyly vypořádány, bylo však potvrzeno, že byly vzaty do jednání. Byl 

sjednán harmonogram jednání. Prvním bodem, který je třeba stanovit, je východisko zákona, tj. legislativní 

část. Byl vznesen požadavek, aby došlo k vytvoření věcného záměru, tj. komplexnějšího dokumentu, který je 

jednou ze složek legislativního procesu. Na druhém jednání komise k připomínkám k východiskům byly tyto 

připomínky projednány. Připomínky odrážejí snahu, aby v zákoně nebylo opomenuto správné definování 

smluvního výzkumu a aby v něm byl ukotven vysokoškolský specifický výzkum. Původně byla představa 

konsenzuálního postupu RVŠ společně s ČKR, aby se obě reprezentace shodly. Nakonec z časových důvodů 

byly připomínky odeslány samostatně, ale ČKR je připravena podpořit stanoviska RVŠ. Bylo by vhodné 

podpořit stanoviska ČKR. Dle těchto stanovisek by zákon měl zahrnovat tři základní pilíře:  

 Nastavení rovných práv mezi příjemci a poskytovateli.  

 „Life whole ballance“ - vVyvažování různých životních situací ve vědě, snižování výkaznictví a 

administrativě obecně (která by neměla systém zatěžovat víc, než je nutné; mohl by pomoci 

grantový systém).  

 Institucionální versus grantové financování (preferujeme vyšší podíl prostředků formou 

institucionální podpory). 

 

Doc. Radová navázala na vystoupení prof. Kašparovského a přednesla aktuální informace související 

s návrhem nového zákona o výzkumu, vývoji, inovacích a transferu znalostí. Vycházela ze dvou společných 
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jednání Komise pro vědeckou činnost, Legislativní komise a Komise pro strategie a rozvoj ve vysokém školství, 

která proběhla dne 26. 1. 2023 a 6. 2. 2023. Zápis z jednání bude v členské sekci webových stránek RVŠ.  

Byl stanoven termín do 7. února poslat připomínky k východiskům. Na základě těchto jednání vyplynuly tyto 

závěry: RVŠ podporuje vznik věcného záměru zákona před jeho samotnou paragrafovou tvorbou. RVŠ 

navrhuje do východisek k novému zákonu o výzkumu, vývoji, inovacích a transferu znalostí: doplnit specifický 

vysokoškolský výzkum, jak bylo uvedeno v současném znění zákona; doplnit definici smluvního výzkumu; 

doplnit definici vědecko-výzkumného pracovníka; uvést stipendium jako uznatelný náklad projektu; 

nezavádět nepotřebné instituty typu „vědecká diplomacie“, „institucionální odolnost“, „řízení rizik“, 

„bezpečnostní a krizová koncepce příjemce“ nebo „zásada předběžné opatrnosti“ (to poslední dokonce klade 

nové a netriviální povinnosti na příjemce institucionální podpory); 

ponechat dřívější oprávněná domácí „specifika“ (mezi jinými např. v definici výzkumné organizace), která jsou 

v návrhu nahrazena odkazem na obecnou evropskou legislativu; zohlednit specifika státních vysokých škol; 

za účelem vyjasnění definice aplikovaného výzkumu upravit český překlad Článku 2 bod 85 nařízení Komise 

(EU) č. 651/2014; 

omezit výdaje na administrativu, kontrolu a systémovou podporu tak, aby tvořily zanedbatelnou část financí 

na výzkum, nikoliv část dominantní.  

V závěru svého vystoupení doc. Radová vyzvala účastníky zasedání, aby případné připomínky k novému 

zákonu o výzkumu, vývoji, inovacích a transferu znalostí posílali průběžně na adresy předsedů dotčených 

komisí. 

 

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.  

 
Na vystoupení doc. Radové navázal dr. Hodulík doplňující informací o připomínkování novely zákona O 

vysokých školách. Připomínky je třeba zaslat ministerstvu do 8. března. Projednání připomínek proběhne 

standardně, a bylo by vhodné, aby Předsednictvo Rady vysokých škol připomínky schválilo jako připomínky 

za Radu vysokých škol. Zmínil aktuální stav připomínkování novely Zákoníku práce. Připomínky 

v meziresortním řízení byly shodné u Ministerstva školství a Rady vysokých škol. Dr. Hodulík hovořil 

o  problematice uzavírání dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti. Dohody o provedení práce se 

přiblíží z organizačního hlediska pracovnímu poměru, je třeba rozvrhovat dobu, kdy má dohodu plnit, mohou 

vzniknout překážky v práci, bude třeba řešit příplatky za práci v sobotu, v neděli a ve svátcích a pokud 

zaměstnanec bude pracovat více než 28 dní v měsíci, vznikne nárok na dovolenou. Dále zmínil ustanovení, 

pokud „dohodář“ bude pracovat pro zaměstnavatele více než 183 dní v roce, vznikne nárok zaměstnance 

požádat o uzavření pracovního poměru. Dalším bodem, který dr. Hodulík účastníkům přiblížil, byla 

problematika práce z domova. Na dohodě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem je úhrada nákladů na práci 

z domova. Pokud se zaměstnanec rozhodne uplatnit nárok na proplacení nákladů na práci doma, lze platit 

reálné náklady nebo paušál. U veřejných vysokých škol a soukromých škol je to na jejich uvážení, co přesáhne 

2,80 Kč/hod. bude podléhat dani. U státních vysokých škol je stanovena fixní sazba 2,80 Kč/hod.  
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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. Ve svém vystoupení shrnula stav přípravy 

rozpočtu vysokých škol. Prezentovala údaje o průměrných měsíčních mzdách zaměstnanců v terciárním 

vzdělávání a v regionálním školství. Rozvedla také stanovisko k návrhu Výzvy MŠMT na podporu studia 

ukrajinských studentů. 

Podpora ve výši 200 mil. Kč navazuje na podporu realizovanou v roce 2022 s tím, že ji lze využít pro všechny 

ukrajinské studenty zapsané ke studiu na VVŠ v České republice, kteří v důsledku válečného konfliktu 

nemohou studovat na ukrajinských vysokých školách nebo kteří se v průběhu již probíhajícího studia na VVŠ 

v ČR z uvedené příčiny dostali do tíživé situace. 

Finanční prostředky z poskytnuté podpory lze obecně použít na výdaje související se studiem nebo pobytem 

ukrajinských studentů, přičemž jednoznačně preferována je přímá podpora těchto studentů formou stipendií. 

Podporu lze použít pro studenta s ukrajinským státním občanstvím bez ohledu na typ studovaného studijního 

programu nebo formu studia. Podmínkou v případě adresné podpory konkrétnímu studentovi je ověření 

potřebnosti takové podpory. Toto ověření zajišťuje VVŠ administrativně přijatelným dokladovatelným 

způsobem (záznam o akceptaci žádosti o podporu, záznam o výsledku pohovoru apod.) 

Mezi podporované činnosti lze zahrnout: 

 stipendijní podpora na pokrytí životních nákladů po dobu studia na veřejné vysoké škole  na 

území České republiky; 

 podpora studia v bakalářských, magisterských nebo doktorských studijních programech v českém  

i cizím jazyce; 

 výuka češtiny jako cizího jazyka, pokud je nabízena jako nepovinně volitelný předmět VVŠ, na které 

studují; 

 další služby související se studiem (např. služby knihoven, překladatelské služby, nákup literatury, 

pomůcek apod.); 

 individuální poradenská podpora; 

 související administrativní a organizační činnosti. 
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Podmínky podpory: 

 částka na stipendia pro ukrajinské studenty bude činit minimálně 80 % celkového objemu přidělených 

prostředků; z projektu je možné hradit i stipendia studentům jiné národnosti, kteří se budou podílet 

na podpoře ukrajinských studentů (např. poradenství, buddy systém apod.); 

 částky jednotlivých stipendií musí odpovídat stipendijnímu řádu VVŠ; 

 v rozpočtu budou osobní náklady (ON) rozděleny na ON na pedagogickou činnost a ON na ostatní 

činnosti (organizační zajištění, činnosti studijních oddělení, koordinace, ekonomické činnosti apod.); 

 částka na osobní náklady na ostatní činnosti, uvedená v rozpočtu projektu s finančním krytím 

z podpory, může činit maximálně 5 % výše požadované podpory. 

 
Dr. Valová podrobně seznámila účastníky zasedání s osmi variantami rozpisu alokace.  

Na závěr svého vystoupení shrnula termíny projednání výzvy v EK RVŠ a zejména její doporučení: 

 Požadavek na stanovisko reprezentací ze strany MŠMT do 12. 2. 

 Text výzvy a varianty rozdělení alokace rozeslány členům Předsednictva a EK RVŠ 2. 2. s výzvou o reakci 

do 7. 2. 

 Projednáno na Ekonomické komisi RVŠ dne 9. 2. s tímto výsledkem: 

o 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; 

o s podmínkami čerpání prostředků podpory – minimálně 80 % na stipendia a maximálně 5 % 

na ostatní ON vysloven souhlas; 

o výzva by měla implicitně stanovit, zda se vztahuje i na tzv. krátkodobé pobyty studentů tak, 

jak tomu bylo v roce 2022; 

o výběr varianty rozdělení alokace nebyl jednoduchý, nicméně doporučujeme udržet jako hlavní 

důvod podpory válečnou situaci – tedy kritérium studentů se statutem uprchlíka – varianta č. 

8 s tím, že doporučujeme provedení kontroly počtu studentů s tímto statutem na jednotlivých 

školách. 

 

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. 
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Před hlasováním o usnesení k návrhu Výzvy o podpoře ukrajinských studentů pro rok 2023 proběhla detailní 

diskuse o vhodnosti jednotlivých variant. Na základě proběhlé rozpravy bylo nejprve hlasováno o protinávrhu 
předneseném dr. Hodulíkem s preferencí varianty č. 3. 
 

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, 
• 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. 
 

8. Různé 

Bod nebyl naplněn. 

 

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/

