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Záznam o zasedání  
Předsednictva Rady vysokých škol 

dne 19. ledna 2017 a hlavní přijatá usnesení 
 
 

Zasedání se zúčastnilo 36 členů Předsednictva RVŠ (z 58 řádných členů), 4 předsedové pracovních 
komisí a 12 hostů. 

 

Průběh jednání 

1. Zahájení 

Zasedání zahájil předseda Rady vysokých škol (dále RVŠ) doc. Fischer, který uvítal členy Předsednictva 
RVŠ (dále PRVŠ). Dále přivítal místopředsedu České konference rektorů (dále ČKR) prof. Medka, zástupce 
náměstka ministryně školství mládeže a tělovýchovy pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu 
PhDr. Dolečka, předsedkyni GA ČR RNDr. Valkárovou, poradkyni předsedy vlády ČR PaedDr. 
Gajdůškovou, ředitelku odboru VŠ Mgr. Gondkovou, náměstka MŠMT odpovědného za operační 
programy Mgr. Velčovského, předsedu Národního akreditačního úřadu prof. Labíka, zástupce AV ČR 
prof. Zimu, jednatelku Asociace knihoven VŠ (dále AKVŠ) PhDr. Machytkovou, zástupce Vysokoškolského 
odborového svazu (dále VOS) Mgr. Baierla, předsedkyni pracovní komise RVŠ pro umělecké vysoké školy 
doc. Chládkovou, jakož i další hosty. 

Za členy návrhové komise byli navrženi doc. Fischer, JUDr. Hodulík, prof. Opatrný, RNDr. Popela, 
prof. Pospíšil, Mgr. Štěrbová, JUDr. Valová a za SK RVŠ předseda Mgr. Zima. 

Za skrutátory byli navrženi:  JUDr. Hodulík a Ing. Macháčková. 

PRVŠ počtem 28 kladných hlasů jednomyslně schválilo předložené návrhy. 

Doc. Fischer v úvodu zasedání nastínil hlavní témata, jimž bude potřebné věnovat ve třetím a 
posledním roce tohoto funkčního období Rady VŠ značnou pozornost. V oblasti ekonomiky se jedná o 
výrazné navýšení rozpočtu vysokých škol na rok 2018, opakovaně přislíbené paní ministryní Valachovou, 
a návazně na to o diskusi o změnách v pravidlech rozdělování prostředků vysokým školám. Vyzdvihl též 
problematiku studentů doktorských studií (doktorská stipendia a zdravotní pojištění prezenčních 
doktorandů), v níž se silně a pozitivně angažuje SK RVŠ. V oblasti vzdělávací činnosti půjde především o 
skutečný start nového systému akreditací studijních programů, včetně výrazně odlišného zapojení 
hodnotitelů, a zcela nového systému institucionálních akreditací. V oblasti VaVaI za klíčová témata 
považuje Metodiku 2017+ (ať už bude vrácena k přepracování, nebo budou probíhat "jen" práce na 
oblasti týkající se vysokých škol) a případný vznik ministerstva pro VaV. V roce 2017 taktéž naběhne 
řešení řady velkých projektů financovaných z OP VVV, a budou vyhlašované další výzvy. Radu VŠ tedy 
nečeká snadný rok, doc. Fischer všechny požádal o intenzivní zapojení do uvedených aktivit ve prospěch 
nejen Rady VŠ, ale zejména celého vysokého školství. Doc. Fischer závěrem vyjádřil naději, že i ve 
volebním roce 2017 zůstane Rada VŠ zcela apolitickou institucí. 

2. Zprávy z užšího Předsednictva RVŠ  

Rada VŠ obdržela dne 21. 12. 2016 z Národního akreditačního úřadu (NAÚ) návrh metodiky pro 
předkládání a hodnocení žádosti o akreditaci studijních programů, s termínem připomínek 
9. 1. 2017. Doc. Fischer ještě v prosinci požádal členy P RVŠ, aby materiál na svých vysokých školách 
konzultovali s osobami, majícími přípravu akreditací na starosti, a aby stanovisko k předkládaným 
materiálům zaslali na Agenturu RVŠ nejpozději do 5. 1. 2017. Na jednání předsednictva NAÚ a užšího 

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2015/04/16p2_N%C3%A1vrh-Metodiky-pro-akreditaci-stud.progr_.zip
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předsednictva RVŠ dne 9. 1. 2017 následně zástupci RVŠ požádali, aby NAÚ materiál dopracoval, odložil 
jeho schválení o měsíc a aby při dopracování přihlédl k připomínkám Rady VŠ.  

Doc. Fischer dále informoval, že Rada VŠ obdržela z NAÚ k projednání návrh úpravy podmínek pro 
zařazení osob do Seznamu hodnotitelů. Jedná se o reakci NAÚ na nízký počet hodnotitelů ze sféry dalších 
veřejných výzkumných institucí a ze sféry státní, územní a jiné veřejné sféry. Užší předsednictvo s tímto 
návrhem vyjádřilo na jednání dne 9. 1. 2017 souhlas. 

Doc. Fischer sdělil, že MŠMT v úzké spolupráci s Technologickým centrem AV ČR organizuje kulatý 
stůl k interim hodnocení rámcového programu Horizontu 2020, který proběhne ve čtvrtek dne 9. 3. 2017 
od 9.00 hod. v konferenčních prostorách Technologického centra AV ČR. Registraci je nutné provést 
prostřednictvím http://geform.tc.cz/kulatystulkhodnoceniH2020, a to nejpozději do dne 24. 2. 2017. 

Prof. Pospíšil informoval o své účasti na slavnostním předávání titulů profesor, které se uskutečnilo 
dne 19. 12. 2016. 

PRVŠ počtem 36 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení. 

Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí Zprávy z užšího Předsednictva Rady VŠ.  

3. Zprávy ze Studentské komory Rady VŠ 

Předseda SK RVŠ Mgr. Zima informoval přítomné o pokroku v problematice studentů doktorských 
studijních programů, zejména pak v souvislosti s avizovaným navýšením tzv. doktorských stipendií ze 
strany ministryně školství. Tento krok plně podpořil a upozornil, že tomuto úspěchu předcházela 
komunikace mezi MŠMT a zástupci studentů. Zároveň upřesnil, že se v současnosti jedná pouze o veřejný 
slib, nicméně současně vítá otevření veřejné diskuse na toto téma. Dále se předseda zaměřil na návrh 
rozšíření okruhu státních pojištěnců v oblasti zdravotního pojištění o doktorandy v prezenční formě 
studia nad 26 let věku, které SKRVŠ dlouhodobě prosazuje. V této souvislosti uvítal snahy ministryně 
školství Mgr. Valachové a také místopředsedy vlády MVDr. Bělobrádka, jehož aktuálně načtený návrh na 
změnu zákona tuto iniciativu ošetřuje. V neposlední řadě Mgr. Zima informoval o postupu ve věci 
přejmenování státního svátku 17. listopadu. V úterý 24. 1. 2017 se uskuteční na půdě Poslanecké 
sněmovny odborný seminář "Mezinárodní den studentstva v historickém kontextu", kde se zástupci 
studentů i akademiků setkají s poslanci a budou tuto problematiku řešit. V závěru svého vystoupení 
sdělil, že místopředsedou pro zahraniční záležitosti byl zvolen Bronislav Kolář z Univerzity obrany, jehož 
volbu dle Statutu RVŠ musí Předsednictvo RVŠ potvrdit. 

Mgr. Zima v rámci diskuse objasnil vztah mezi Asociací doktorandů a SK RVŠ. 

PRVŠ počtem 36 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení. 

Předsednictvo Rady VŠ potvrzuje volbu Bronislava Koláře místopředsedou SK RVŠ pro zahraniční 
záležitosti a bere na vědomí Zprávu o činnosti Studentské komory Rady VŠ. 

Předsednictvo Rady vysokých škol podporuje dlouhodobé úsilí Studentské komory Rady VŠ 
o navýšení tzv. doktorských stipendií a o rozšíření okruhu státních pojištěnců v oblasti zdravotního 
pojištění o studenty doktorských studijních programů nad 26 let v prezenční formě studia. 

4. Vystoupení hostů 

Místopředseda ČKR prof. Medek informoval o klíčových tématech společných pro ČKR i RVŠ týkajících 
se metodiky NAÚ, rozpočtu VŠ, problematiky vědy a OP VVV. Sdělil, že ve většině témat je mezi ČKR a 
RVŠ shoda.     

Dále vystoupila poradkyně předsedy vlády PaedDr. Gajdůšková, která pozdravila všechny přítomné 
a předala pozdrav a přání hodně zdraví všem i celé akademické obci od předsedy vlády. Sdělila, že 
podporují navýšení doktorských stipendií. K návrhu rozšíření okruhu státních pojištěnců v oblasti 
zdravotního pojištění o doktorandy v prezenční formě studia nad 26 let věku poznamenala, že jej 
podporují. Zdůraznila, že jde o významný a poměrně nesnadný krok, který se vůči akademické obci koná. 
Dále sdělila, že se zahajuje jednání o rozpočtu 2018 - 2020 na VaV. Podporují navýšení. Velmi uvítala 
informaci týkající se přejmenování názvu dne 17. listopadu.  

Následně se svojí zdravicí vystoupili: zástupce AV ČR prof. Zima, který pozdravil přítomné a sdělil, že 
během prvního čtvrtletí roku 2017 dojde ke změně vedení AV ČR a vyjádřil naději, že dobrá spolupráce 
bude přes odlišné názory na některé záležitosti pokračovat; jednatelka AKVŠ PhDr. Machytková 

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2015/04/2koloNAU_Uprava-podminek-pro-Seznam-hodnotitelu-RV%C5%A0.doc
http://geform.tc.cz/kulatystulkhodnoceniH2020
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poděkovala za pozvání a popřála úspěšný rok 2017 a zástupce VOS Mgr. Baierl popřál vše nejlepší do 
nového roku a poděkoval za úspěšnou spolupráci. 

Zástupce náměstka pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu PhDr. Doleček se ve svém 
vystoupení věnoval tématům, která bude řešit v roce 2017 sekce VŠ a výzkumu – informoval o tom, že 
ministryně Valachová bude požadovat razantní navýšení rozpočtu VŠ pro rok 2018. Budou projednávána 
pravidla rozdělování rozpočtu pro rok 2018. Dále sdělil, že byla zohledněna problematika studentů se 
specifickými potřebami, a tato položka byla v ukazateli F navýšena. Potvrdil jednání s ministryní ohledně 
navýšení stipendií doktorandů. Zdůraznil zájem MŠMT na vyřešení problematických míst v návrhu 
Metodiky 2017+ a jejího dopadu na oblast VŠ.   

V rámci diskuse zazněla obava z nárůstu finančních prostředků pro regionální školství z důvodu 
financování podle počtu odučených hodin a zejména z toho, aby se tento nárůst neprojevil negativně 
v rozpočtu VŠ. 

Poté vystoupila nová předsedkyně GA ČR RNDr. Valkárová. Poděkovala za pozvání a informovala 
formou prezentace o činnosti GA ČR. Sdělila, že nové vedení je ve své funkci od prosince 2016, 
seznamuje se s novou agendou a chce pokračovat v pozitivních tendencích, které se podařilo v minulých 
letech nastolit. Dále sdělila, že se připravuje nová zadávací dokumentace pro r. 2018. Zdůraznila, že nové 
předsednictvo chce udržet na dobré úrovni komunikaci s vědeckou veřejností.  

Následně vystoupil předseda NAÚ prof. Labík, který poděkoval za pozvání a sdělil, že si velmi váží 
spolupráce s oběma reprezentacemi. Konstatoval, že společná jednání bývají co nejotevřenější. Zdůraznil 
důležitost zpětné vazby. Velmi ocenil spolupráci na přípravě Seznamu hodnotitelů. Z mnoha doručených 
návrhů vybrali 957 lidí, kteří jsou v této době oslovováni s žádostí o souhlas. Dále sdělil, že schválili mírně 
modifikované podmínky pro 2. kolo nominací do Seznamu hodnotitelů, které bude vyhlášeno z důvodu 
doplnění hodnotitelů do některých oblastí. Poděkoval za zaslané připomínky k návrhu Metodiky 
akreditace studijních programů. V rámci diskuse přislíbil zapracování připomínek a projednání s UP RVŠ a 
předsednictvem ČKR a odpověděl na četné dotazy z pléna. 

Mgr. Štěrbová informovala o své účasti na jednáních Rady Národního akreditačního úřadu, kterých 
se pravidelně účastní. Poděkovala všem, kteří zaslali připomínky k návrhu Metodiky akreditace studijních 
programů. Konstatovala, že se materiálem zabývali na VŠ lidé, kteří problematiku znají, věnuji se jí a do 
budoucna budou řešit akreditace studijních programů. Poděkovala za spolupráci s NAÚ a vyjádřila naději, 
že diskuse bude pokračovat. Sdělila, že na Radě NAÚ opakovaně zaznělo, aby ti, kteří byli nebo budou 
zařazeni do Seznamu hodnotitelů, byli neustále proškolováni. Následně sdělila, že další Metodiky, které 
vznikají, budou Radě VŠ zaslány. Poté apelovala na zástupce MŠMT, aby podpořili zlepšení pracovních 
podmínek NAÚ.  

RNDr. Popela navrhl uspořádat seminář, kde by bylo možné diskutovat nad materiály NAÚ mimo 
oficiální jednání Rady VŠ. Doc. Fischer sdělil, že v rámci Rady VŠ proběhne nad tímto návrhem porada a 
požádal prof. Labíka o totéž v rámci NAÚ, poděkoval mu za jeho vystoupení a popřál hodně zdraví a sil 
do nelehké práce. 

5. Problematika přípravy OP VVV 

Prof. Pospíšil představil krátkou prezentaci k průběhu přípravy OP VVV. 

PhDr. Mgr. Velčovský, náměstek MŠMT odpovědný za operační programy, poté informoval o 
aktuálním stavu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) – o průběhu hodnocení 
výzev, o navrhovaných úpravách alokací finančních prostředků pro některé výzvy, o harmonogramu 
nových výzev pro období 2017 – 2018. Členům předsednictva Rady VŠ byly představeny základní teze 
připravované výzvy Mobilita výzkumných pracovníků, na kterou akademická obec pohlíží s velkým 
očekáváním, a dvou výzev určených pro prohloubení spolupráce vysokých škol s aplikační sférou – 
Předaplikační výzkum a Dlouhodobá mezisektorová spolupráce. Členové předsednictva Rady VŠ 
náměstka Velčovského upozornili na sílící obavy akademické obce, že zpožďování ve vyhlašování 
i v hodnocení výzev, ke kterému nyní dochází, může s velkou pravděpodobností vést k tomu, že nebude 
reálně možné v rámci OP VVV řádně vyčerpat všechny alokované finanční prostředky. V rámci diskuse 
PhDr. Mgr. Velčovský odpověděl na dotazy z pléna. 

PRVŠ počtem 24 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení. 

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2015/04/Valkarova_RV%C5%A0.pdf
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2015/04/16p8_PRV%C5%A0_19012017_Posp%C3%AD%C5%A1il_OP-VVV.pdf
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Rada VŠ bere na vědomí informaci o stavu realizace OP VVV přednesenou PhDr. Mgr. Velčovským, 
náměstkem MŠMT. 

Rada VŠ opakovaně upozorňuje MŠMT na možná rizika plynoucí ze zpožďování vyhodnocování 
výzev OP VVV, včetně ztráty finančních prostředků. 

6. Legislativní informace 

Předseda legislativní komise Rady VŠ JUDr. Hodulík informoval o proběhlém zasedání komisí 
legislativní, ekonomické a pro strategie a rozvoj k novelizaci zákoníku práce, které se uskutečnilo 19. 12. 
2016. Dále informoval, že stěžejní připomínky Rady VŠ k zákonu se podařilo díky ochotě pana poslance 
prof. Raise promítnout do celkem pěti pozměňovacích návrhů, které pan poslanec v této věci podal. Dále 
JUDr. Hodulík informoval o jednání výboru pro sociální politiku dne 25. ledna 2017, na němž bude novela 
projednána a jehož se za Radu VŠ zúčastní. 

Druhým bodem, o němž JUDr. Hodulík informoval, bylo projednávání novelizace zákona 130/2002 
Sb., o podpoře vědy a výzkumu, ve věci změny § 2 zákona, týkajícího se uznatelnosti nákladů, které se 
uskutečnilo dne 18. 1. 2017 v PSP ČR. Daný bod nebyl vzhledem k průběhu schůze Poslanecké sněmovny 
do konce jednacího dne projednán, a jelikož se jednalo o pevně zařazený bod, bude tento projednán 
až na jejím únorovém zasedání. JUDr. Hodulík sdělil, že společně s předsedkyní ekonomické komise JUDr. 
Valovou a v součinnosti s panem poslancem prof. Raisem připravili pozměňovací návrh, který řeší 
uznatelnost nákladů nejen pro oblast vědy a výzkumu, ale i pro oblast vzdělávání na vysokých školách. 

PRVŠ počtem 28 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení. 

Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí Legislativní informace přednesené JUDr. Hodulíkem. 

7. Ekonomické informace 

Předsedkyně ekonomické komise Rady VŠ JUDr. Valová se ve svém vystoupení věnovala rozpočtu VŠ 
na rok 2017 a Registru vysokých škol a uskutečňovaných studijních programů. Představila srovnání 
rozpočtového okruhu I pro rok 2015 a 2017 u jednotlivých VVŠ a porovnání vybraných ukazatelů 
rozpočtových okruhů II – IV pro rok 2016 a rok 2017. V závěru svého vystoupení informovala o vzniku 
Registru vysokých škol a uskutečňovaných studijních programů. Upozornila na odkaz, který je zveřejněný 
na webu MŠMT. Zdůraznila, že je nutná kontrola údajů obsažených v Registru.  

PRVŠ počtem 22 kladných hlasů, 1 se zdržel, přijalo usnesení. 

Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí informace o předběžném rozpisu rozpočtu na rok 2017. 

Předsednictvo Rady VŠ žádá MŠMT o poskytnutí informací o tvorbě a udržování Registru vysokých 
škol a uskutečňovaných studijních programů. 

8. Problematika výzkumu   

Místopředseda Rady VŠ prof. Opatrný informoval o Hodnocení VaV 2015 a 2016, o Připomínkování 
Metodiky hodnocení VaV 2017+ a o Koncepci mezinárodní spolupráce ČR ve VaVaI a internacionalizace 
VaVaI v ČR.   

K Hodnocení výzkumu 2015 sdělil, že stále není hotové, jsou předběžné výsledky a probíhá kontrola 
výpočtu. K Hodnocení výzkumu 2016 sdělil, že se stále počítá s tím, že bude dokončeno na jaře. 
K Metodice 2017+ informoval, že ačkoli RVŠ formulovala velké množství připomínek, tyto připomínky 
v oficiálním dokumentu s vypořádáním z 2. ledna zahrnuty nejsou. RVŠ pak na základě svých urgencí 
dostala odpověď vicepremiéra MVDr. Bělobrádka, že Rada VŠ není oficiálním připomínkovým místem, 
ale přesto se budou jeho úředníci připomínkami Rady VŠ zabývat. Vypořádání připomínek RVŠ pak RVŠ 
obdržela dne 13. ledna. 

V závěru svého vystoupení informoval o tom, že vláda schválila „Akční plán mezinárodní spolupráce 
ČR ve výzkumu a vývoji a internacionalizace prostředí a vývoje v ČR na léta 2017-2020“ a uložila 
ministryni školství mládeže a tělovýchovy předložit podklady pro zahájení příprav komplexní koncepce 
mezinárodní spolupráce ČR a VaVaI a internacionalizace VaVaI v ČR. Na základě toho náměstek Ing. Plaga 
požádal Radu VŠ o podněty k této koncepci. Prof. Opatrný požádal členy Rady VŠ o zaslání podnětů do 
10. 3. 2017. 

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2015/04/16p6_EIP190117.pdf
http://krakatau.uiv.cz/registrvssp/
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2015/04/problematika-vyzkumu-leden-2017.pdf
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2015/04/M17-_Vyporadani-dle-eKLEP-1-2017.doc
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2015/04/RVŠ-vypořádání_13_1_2017.doc
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2015/04/ÚVČR_19.12.2016_1179.pdf
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PRVŠ počtem 24 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení:  

Rada VŠ  velice negativně vnímá fakt, že nebyl dodržen harmonogram Hodnocení 2015 a 2016 
schválený na 305. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) v květnu 2015, podle kterého 
měly být konečné výsledky Hodnocení 2015 a 2016 schváleny na jednání  RVVI v prosinci 2016. Místo 
toho byly 17. 1. 2017 zveřejněny tabulky odpovídající třetí etapě hodnocení, která dle platné metodiky 
měla proběhnout do 10. října 2016. Rada VŠ žádá RVVI a jejího předsedu Bělobrádka o vysvětlení, proč 
k tomu došlo a jak hodlají vzniklou situaci řešit. 

Rada VŠ konstatuje, že zaslané tabulky obsahují velké množství chyb v datech a v jejich zpracování, 
a žádá RVVI o urychlenou a důkladnou kontrolu a opravu všech výpočtů v rámci Hodnocení výsledků 
výzkumných organizací 2015 tak, aby oficiální výsledky hodnocení mohly být schváleny a zveřejněny 
v co nejkratším termínu. 

Rada VŠ doporučuje MŠMT, aby vzhledem ke stále nedokončenému Hodnocení 2015 při stanovení 
výše institucionální podpory na rozvoj výzkumných organizací předběžně rozdělilo část podpory podle 
známých výsledků Hodnocení 2014 a zbytek dopočítalo po schválení výsledků Hodnocení 2015 tak, aby 
celková výsledná částka přidělená jednotlivým výzkumným organizacím v roce 2017 odpovídala 
výsledkům Hodnocení 2015.  

9. Různé   

a) Národní konvent o EU: Závěry a doporučení kulatého stolu na téma Společnost 4.0 

Doc. Fischer informoval o shrnutí a doporučení vyplývající z diskuze kulatého stolu Národního 
konventu o EU, konaného 2. prosince 2016 na téma Společnost 4.0.  

b) Bulletin RVVI č. 320 

Prof. Opatrný upozornil na Hlavní výstupy programu 320. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace 
ze dne 25. listopadu 2016. 

c) Newsletter Evropského rámce kvalifikací (EQF) 2/2016 

Doc. Fischer informoval o tom, že vyšlo nové číslo Newsletteru Evropského rámce kvalifikací (EQF). 
Je možné v něm najít informace o tom, jaké jsou plány Evropské komise v otázce implementace 
Evropského rámce kvalifikací,  na základě studie Cedefop je možno se dostat k informacím ohledně 
používání výsledků učení v Evropě nebo se dozvědět základní informace o "nové  průmyslové revoluci" 
v článku věnovaném iniciativám Průmysl 4.0, Práce 4.0 a Vzdělávání 4.0. Dále si lze prohlédnout novou 
brožuru Zastoupení  Evropské komise nazvanou EU na dosah. 

d) Informace z pracovní komise Rady VŠ pro přípravu učitelů  

Předsedkyně pracovní komise Rady VŠ pro přípravu učitelů doc. Novotná informovala o dopisu 
doc. Coufalové, členky komise, o návrhu modelu připravovaných akreditací „Učitelství“. Vzhledem 
k závažnosti daného problému se bude komise způsobem budoucích akreditací učitelství zabývat. 
Předpokládá se spolupráce s pedagogickými fakultami a současně s dalšími fakultami a vysokými 
školami, které programy přípravy učitelů realizují. O dalším postupu přípravy koncepce a podmínek pro 
akreditaci bude komise průběžně informovat Předsednictvo Rady VŠ. 

e) Informace k projektu CzechElib 

Prof. Pospíšil informoval o projektu CzechElib. Sdělil, že dne 25. 1. 2017 bude jednat Řídící výbor 
projektu, jehož se bude účastnit a na dalším zasedání Rady VŠ bude o jednání informovat. 

 

Doc. Fischer poděkoval všem za aktivní účast, popřál pěkné odpoledne a ukončil zasedání. 

Po zasedání se uskutečnila tisková konference. 
 

Příští řádné zasedání Sněmu Rady vysokých škol se bude konat dne 23. února 2017.  

Příští řádné zasedání Předsednictva Rady vysokých škol proběhne dne 16. března 2017 
 

Zapsala: L. Míčková, redigovali M. Štěrbová, doc. Fischer 
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