Předseda Rady vysokých škol
V Praze dne 19. září 2016
Č. j. : UKRVS/400c/2016

Vážená paní profesorko,
obracíme se na Vás, jako členku Rady pro výzkum, vývoj a inovace.
Rada vysokých škol je znepokojena tím, jak v rozporu se zákonem není zabezpečena funkce
Informačního systému VaVaI, i tím, že v rozporu se vládou schválenou metodikou a harmonogramem
řádně neprobíhá hodnocení výzkumu. RVVI přitom má tyto věci ze zákona zabezpečovat. Dovolujeme
si Vám zaslat na vědomí usnesení, která ve čtvrtek 15. září 2016 přijalo předsednictvo Rady vysokých
škol. Velmi bychom uvítali, kdybyste se jako členka RVVI zasadila o zjednání nápravy.

Usnesení:
Rada VŠ opakovaně žádá Radu pro výzkum, vývoj a inovace, aby řádně plnila svou zákonem
danou úlohu správce a provozovatele Informačního systému výzkumu, vývoje a inovací (IS
VaVaI). Upozorňuje, že nefunkční složky IS VaVaI znemožňují orgánům státní správy plnit jejich
zákonné povinnosti. Rada VŠ apeluje na premiéra Sobotku a vicepremiéra Bělobrádka, aby
neprodleně zjednali nápravu.

Usnesení:
Rada VŠ žádá Radu pro výzkum, vývoj a inovace a jejího předsedu Bělobrádka, aby zajistili řádné
dokončení hodnocení výzkumu za roky 2015 a 2016 podle vládou schváleného harmonogramu
a urychleně zjednali nápravu tam, kde harmonogram nebyl dodržen. Rada VŠ zároveň
upozorňuje, že dosud nebyl předložen žádný použitelný návrh metodiky hodnocení výzkumu na
období od roku 2017. Rada VŠ žádá, aby návrh nové metodiky byl v dostatečném předstihu
projednán s vysokoškolskými reprezentacemi a aby byl v souladu s platnou legislativou. Rada VŠ
doporučuje, aby RVVI v otázce hodnocení výzkumu postupovala koordinovaně s Národním
akreditačním úřadem.
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