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Trendy financování veřejných vysokých škol.
Finanční autonomie VVŠ ve vztahu k legislativě – nárůst byrokracie.
Rostoucí převis účelového (projektového) financování nad financováním normativním.
Potenciální dopady na výkon hlavní činnosti VVŠ a její stabilitu.
Krize projektového financování v ČR.
Nesmyslná formalistická regulace řízení dotačních finančních prostředků.
Extrémní výklady zákonů a pravidel uplatňovaných poskytovateli dotací na řízení financí
v projektech.
8. „Toxicita“ dotační administrativy.
9. Vznik neproduktivní „metaadministrativy“, tj. nadadministrativy a „administrativy pro
administrativu“.
10. Nárůst formalismu, schematismu a alibismu v rozhodování poskytovatelů a státních
institucí.
11. Extrémní a paralyzující aplikace tématu veřejné podpory i v sektoru VVŠ.
12. Oddělování hospodářských a nehospodářských činností.
13. Rostoucí požadavky na spolufinancování projektů z neveřejných zdrojů při současném
paralyzování jejich získávání hospodářskou činností.
14. Restriktivní dopady regulace veřejné podpory na výkon hospodářské činnosti na VVŠ,
ohrožující samu smysluplnost a motivaci ke spolupráci VVŠ s průmyslem a aplikační
sférou, a to oboustranně.
15. Úvaha o plíživé hrozbě a snaze o postupné nepřímé transformování VVŠ z autonomních
institucí zřízených samostatným zákonem na instituce, na jejichž řízení a monitorování
se uplatňují pravidla, kterými se řídí organizační složky státu (např. v monitoringu
veřejných financí a v tendenci včleňovat VVŠ do systému konsolidace).
16. Zamyšlení nad postupujícím opouštěním i potíráním zdravého rozumu, nad naivitou
(a to v lepším případě) regulace projektového financování poskytovatelů dotací.
17. Zamyšlení nad alibismem vědomého vyžadování plnění neproveditelných a legislativně
konfliktních regulací.
18. Zamyšlení nad nesmyslnými „timesheety“, „čestnými prohlášeními“ v projektech a v nich
explicitní zdůrazňování trestně-právní odpovědnosti rozhodování manažerů VVŠ.
19. Zamyšlení nad extrémními výklady odpovědnosti statutárních zástupců VVŠ koncentrujících agresívně odpovědnost na výkon funkcí rektorů, kvestorů, děkanů, tajemníků
fakult, ale také a zejména akademických pracovníků a řešitelů projektů.
20. Zamyšlení nad „démonizací“ střetu zájmů a nad tendencemi ke kriminalizaci rozhodování.
21. Zamyšlení nad rostoucí extrémně vysokou náročností profesní způsobilosti vrcholových
manažerů VVŠ a nad nezbytností pochopit tyto toxické podmínky a uchopit řízení VVŠ
s patřičným vhledem a vnímáním hloubky souvislostí kupící se paralyzující legislativy a
byrokracie v akademickém prostředí.
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