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  Informace z 19. zasedání  
            Předsednictva Rady vysokých škol  

které se konalo 16. března 2023  
 
 
Zasedání probíhalo prezenční formou v prostorách Kampusu Hybernská a online formou. 

Zasedání se zúčastnili hosté: 
 

• prof. PeadDr. Radka Wildová, CSc., vrchní ředitelka pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu 
• Ing. Radim Ryška, Ph.D., Centrum pro studium vysokého školství  
• prof. PhDr. PaedDr. Jindřich Vybíral, DSc. 1. místopředseda ČKR  
• Ing. Václav Šubrta, ředitel Centra informačních a knihovnických služeb  
• Mgr. Petr Baierl, předseda Vysokoškolského odborového svazu  

 
1. Zahájení  

Zasedání řídil pan místopředseda dr. Petr Just, který přivítal přítomné a hosty a představil program.  
 
Předmět hlasování:  

Předsednictvo Rady vysokých škol schvaluje program 19. zasedání Předsednictva Rady vysokých škol. 
 
 Usnesení bylo přijato 27 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.   

 
Usnesení bylo přijato většinou hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. 

 
2. Zprávy z užšího Předsednictva Rady vysokých škol 

Prof. Pospíšil seznámil účastníky se zprávami z užšího předsednictva Rady vysokých škol. Prof. Kašparovský 
navázal informací týkající se zákona o pedagogických pracovnících.  
 
Usnesení 

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

 
Usnesení bylo přijato většinou hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.  
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3. Zprávy ze Studentské komory rady vysokých škol 

Ing. Michal Farník seznámil účastníky se zprávami ze Studentské komory Rady vysokých škol. Představil nově 
zvolené delegáty v Širším předsednictvu SK RVŠ. Dále hovořil o přípravě rozpočtu SK RVŠ a zprávě  
o hospodaření za rok 2022 a o uvažovaných změnách Statutu RVŠ.  
 
Usnesení:  
Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí zprávy ze Studentské komory Rady vysokých škol.  
 
Usnesení bylo přijato většinou hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. 

4. Vystoupení hostů 

Prof. Jindřich Vybíral reprezentující Českou konferenci rektorů poděkoval za úspěšnou spolupráci s Radou 
vysokých škol, zejména při zpracování připomínek k novele zákona o vysokých školách a k mzdové 
problematice.  
 
Dr. Radim Ryška, ředitel Centra pro studium vysokých škol zmínil dotazníkové šetření Eurostudent a nabídl 
uspořádání semináře zaměřeného na prezentaci výsledků tohoto šetření.  
 
Ing. Šubrta, předseda Asociace vysokých škol informoval o výroční konferenci Asociaci vysokých škol, která 
proběhla 23. února.  
 
Mgr. Baierl, předseda Vysokoškolského odborového svazu seznámil přítomné se závěry jednání tzv. školské 
tripartity, která podpořila finanční požadavky vysokých škol pro roky 2023 a 2024. 
 
Prof. Wildová, vrchní ředitelka pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu informovala o aktuální 
situaci týkající se materiálu ke mzdám akademických pracovníků. Poděkovala za připomínky zástupců RVŠ 
v pracovní skupině ke společně připravenému materiálu. V průběhu příštího týdne bude dokončeno 
vypořádání a bude zasláno členům pracovní skupiny. Prof. Wildová navázala informací o připomínkování 
novely vysokoškolského zákona, které bylo ukončeno. Připomínky, budou vypořádávány, materiál by měl být 
připraven pro předložení Vládě ČR koncem března. 
 

5. Ekonomické informace 

Dr. Valová seznámila přítomné s ekonomickými informacemi, zaměřila se na strategický záměr ministerstva 
školství na posílení financování osobních nákladů pro oblast vysokých škol  v letošním roce a ve 
střednědobém výhledu 2024-2026.  
 
Usnesení: 
Předsednictvo Rady vysokých škol Předsednictvo bere na vědomí informaci zástupců RVŠ Mzdové komise 
MŠMT o dosavadních pracovních výstupech činnosti komise. Návrhy na okamžitá opatření pro rok 2023  
a systémová opatření pro střednědobý výhled považuje za racionální a odpovídající vážnosti řešení 
mzdové situace ve vysokém školství. Přílohu č. 3 materiálu „Opatření ke strategickému přerozdělování 
prostředků a k revizi studijních programů“ postupuje k projednání komisím pro strategii, vzdělávání a 
ekonomiku. 
 
Usnesení bylo přijato všemi hlasy, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.  
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8. Zpráva o hospodaření za rok 2022 a plán rozpočtu Agentury Rady VŠ na rok 2023 

Ředitelka Agentury Rady vysokých škol Ing. Michaela Schwarzová seznámila přítomné se zprávou hospodaření 
za rok 2022, která byla rozdělena na nákladovou část, výsledkovou část a rozpočet na rok 2023. Dokument 
zahrnuje i hospodaření SK RVŠ.  
 
Usnesení: 
Předsednictvo Rady vysokých škol schvaluje Zprávu o hospodaření Agentury Rady vysokých škol za rok 

2022. 

 
Usnesení bylo přijato 24 hlasy, nikdo z účastníků nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.  
 
Usnesení: 
Předsednictvo Rady vysokých škol schvaluje návrh rozpočtu Agentury Rady VŠ na rok 2023. 

 
Usnesení bylo přijato většinou hlasů, nikdo z účastníků nebyl proti, 1 účastník se zdržel hlasování.  
 
 

6. Legislativní informace  

Dr. Hodulík představil přítomným aktuální legislativní informace. V první části svého vystoupení se věnoval 
zpracování připomínek k novele zákona o vysokých školách. Ve druhé části zmínil zpracování připomínek 
k zákonu o kybernetické bezpečnosti.  
 
Usnesení: 
Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí Legislativní informace. 
 
Usnesení bylo přijato většinou hlasů, nikdo z účastníků nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.  

 
7. Informace z VaV 

Doc. Radová seznámila přítomné se stanoviskem komise pro vědu RVŠ k otázce tzv. průmyslových doktorátů. 
Zdrojem byla prezentace z jednání u kulatého stolu u paní ministryně Langšádlové dne 6. února 2023. 
Informace doplnil místopředseda prof. Kašparovský, zmínil průběh přípravy nového zákona o podpoře vědy, 
výzkumu a inovací. Tento blok uzavřel předseda prof. Pospíšil, informoval o přípravě Národní politiky 
orientovaného výzkumu, která byla zahájena paní ministryní Langšádlovou 15. března 2023.  
 
Usnesení: 
Předsednictvo Rady vysokých škol nedoporučuje v současné době zavádět nový institut průmyslových 
doktorátů z důvodu nejasnosti předloženého konceptu. Žádá proto ministryni Langšádlovou o předložení 
podrobnějších informací k tomuto záměru. Zároveň Rada VŠ upozorňuje na to, že skutečnosti, které jsou 
uváděny jako přínosy průmyslových doktorátů, lze realizovat i v současném modelu doktorského studia. 
 
 
Usnesení bylo přijato většinou hlasů, nikdo z účastníků nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. 
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8. Různé 

Dr. Just informoval účastníky, že příští zasedání 18. května 2023 proběhne v Českých Budějovicích. Na toto 
zasedání bude navazovat zasedání Fóra předsedů Akademických senátů. Účastníci jednání byli dále 
informováni o dopisu vrchního ředitele Václava Velčovského o průběhu výzev OP JAK.  Zazněla rovněž 
informace, že užší Předsednictvo Rady vysokých škol 15. 3. 2023 zveřejnilo tweet k veřejnému vystupování 
akademických funkcionářů.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kompletní záznam jednání bude k dispozici do 24. 3. 2023 v členské sekci na www stránkách Rady VŠ. 
Nejbližší řádné zasedání Předsednictva Rady vysokých škol se bude konat dne 20. dubna 2023. 
Nejbližší zasedání Sněmu Rady vysokých škol se bude konat dne 15. června 2023 

http://www.radavs.cz/

