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Záznam o 1. zasedání  
Sněmu Rady vysokých škol ve funkčním období 2018 - 2020 

dne 25. ledna 2018 a hlavní přijatá usnesení 
 

Zasedání se zúčastnilo 189 členů Rady VŠ (z 252 řádných členů) a 11 hostů. 

1. Zahájení 
Prof. Vladimír Čechák (VŠFS) se, dle Statutu Rady VŠ jako nejstarší člen odstupující Rady, ujal řízení 

zasedání. Přivítal přítomné členy Sněmu Rady VŠ, předsedu České konference rektorů (dále ČKR) prof. 
Tomáše Zimu, pověřeného náměstka ministra školství mládeže a tělovýchovy pro řízení sekce vysokého 
školství, vědy a výzkumu PhDr. Pavla Dolečka, z dalších zástupců Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy (dále MŠMT) ředitelku odboru VŠ Mgr. Karolínu Gondkovou, ředitele odboru administrace 
projektů výzkumu a vývoje Ing. Jakuba Uchytila a Mgr. Lenku Procházkovou, pověřenou zastupováním 
ředitele oboru administrace projektů VŠ ze sekce 4. Dále přivítal předsedu Národního akreditačního úřadu 
(dále NAÚ) prof. Stanislava Labíka, předsedkyni Grantové agentury ČR (dále GAČR) RNDr. Alici 
Valkárovou, zástupce Akademie věd ČR (dále AV ČR) RNDr. Pavla Krejčího, zástupce Vysokoškolského 
odborového svazu (dále VOS) předsedu Mgr. Petra Baierla a RNDr. Petra Dolanského, jakož i další hosty. 

Prof. Vladimír Čechák poté navrhl skrutátory pro veřejné hlasování, kterými jsou členové SK RVŠ 
Bronislav Kolář a Daniela Zarodanská.  

Sněm Rady VŠ optickou většinou jednomyslně schválil návrhy na skrutátory pro veřejné hlasování. 

2. Volba mandátové a volební komise 
Prof. Vladimír Čechák představil návrhy na složení volební a mandátové komise. Předsednictvo Rady 

VŠ schválilo návrh volební komise pro ustavující Sněm ve složení: předsedkyně Ing. Alena Macháčková 
(UTB) a členové prof. Milada Polišenská (AAVŠ), doc. Vlasta Radová (ZČU) a RNDr. Petr Olšák (ČVUT). 
Vzhledem k zdravotní indispozici prof. Milady Polišenské představil prof. Vladimír Čechák upravený návrh 
volební komise ve složení: předsedkyně Ing. Alena Macháčková a členové RNDr. Petr Olšák a doc. Vlasta 
Radová. Dále sdělil, že Předsednictvo Rady VŠ zvolilo mandátovou komisi ve složení: předsedkyně 
JUDr. Lenka Valová (JAMU) a členky Mgr. Alena Štěrbová (VŠPJ) a doc. Viléma Novotná (UK). Následně 
proběhlo hlasování o návrzích.  

Sněm Rady VŠ optickou většinou jednomyslně schválil návrh volební komise pro ustavující Sněm ve 
složení: 
Předsedkyně: Ing. Alena Macháčková, CSc. 
Členové:  RNDr. Petr Olšák 
 doc. Dr. Ing. Vlasta Radová 

3. Zprávy mandátové a volební komise 
Předsedkyně mandátové komise JUDr. Lenka Valová přednesla zprávu mandátové komise, jejímž 

úkolem je prověřit legitimní ustavení Rady VŠ v souladu se Statutem Rady VŠ, kde postup ustavení Rady VŠ 
delegací členů upravuje čl. IV., odst. 1 a 3. Dále informovala o celkovém počtu delegátů do Rady VŠ 
z veřejných, státních a soukromých VŠ, jako i zástupců škol delegovaných do Studentské komory RVŠ 
(SKRVŠ) a jejich náhradníků. Představila dokument přehled delegací VŠ k 25. 1. 2018. V závěru svého 
vystoupení předložila seznam chybějících delegací VŠ. 

Sněm Rady VŠ optickou většinou přijal jednomyslně zprávu mandátové komise a bere na vědomí 
složení Rady VŠ pro období 2018 – 2020. 

Předsedkyně volební komise Ing. Alena Macháčková provedla procedurou volby předsedy 
a místopředsedů Rady VŠ. Sdělila, že Agentura Rady VŠ (ARVŠ) rozdala volební lístky všem přítomným 
členům Rady VŠ s volebním právem. Představila návrhy kandidátů na předsedu a místopředsedy. Dále 

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2018/01/1s2_volebni_mand._komise.pdf
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2018/01/1s3_R_ZpravaMandkom.1.doc
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2018/01/1s3_Snem_podle_skol25_1_2018.xlsx
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2018/01/1s3_chybejici_delegace_25_1_2018.xlsx
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2018/01/1s3_Volba-PaMP25_1_2018procedura.ppt
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vznesla dotaz, zda jsou nějaké další návrhy z pléna od členů Rady VŠ na předsedu a místopředsedy. 
Ing. Miroslav Matýsek (UTB) požádal o promítnutí seznamu členů Předsednictva. Další návrh na předsedu 
nebyl předložen.  

Poté sdělila, že volební komise, ve spolupráci s ARVŠ, předkládá návrh na skrutátory pro tajnou volbu 
ve složení: doc. Šárka Kročová (VŠB-TUO), Ing. Jan Roupec (VUT), Mgr. Michal Zima (SKRVŠ - UK), 
Bronislav Kolář (SKRVŠ - UNOB). 

Sněm Rady VŠ optickou většinou jednomyslně bere na vědomí zprávu volební komise a schvaluje 
návrh na skrutátory pro tajnou volbu ve složení: doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D., Ing. Jan Roupec, Ph.D., 
Mgr. Michal Zima, Bronislav Kolář. 

4. Volba předsedy a místopředsedů Rady VŠ 
Kandidát na předsedu Rady VŠ prof. Milan Pospíšil (VŠCHT) představil formou prezentace profesní 

životopis, svoje zkušenosti s působením v Radě VŠ a představil své vize směřování Rady VŠ v období 2018 
- 2020. Poté odpověděl na doplňující dotazy z pléna týkající se představy o obsazení funkcí místopředsedů 
s tím, že dokud neproběhne volba předsedy, jsou tyto otázky zatím předčasné. 

Předsedkyně volební komise Ing. Macháčková následně zahájila volbu předsedy Rady VŠ.  

Proběhla tajná volba, v níž byl v 1. kole počtem 152 kladných hlasů zvolen prof. Ing. Milan Pospíšil, 
CSc. předsedou Rady VŠ. Bylo odevzdáno 173 platných lístků a 4 neplatně označené. Celkem bylo 177 
hlasujících. Prof. Pospíšil poděkoval za důvěru a za výsledek hlasování, který bere jako svůj závazek do 
tohoto funkčního období.  

Předsedkyně volební komise Ing. Alena Macháčková následně představila seznam kandidátů 
na místopředsedy z řad členů Předsednictva RVŠ navržených akademickými senáty vysokých škol a členy 
Rady VŠ. Ředitelka ARVŠ Maja Štěrbová zodpověděla dotaz RNDr. Petra Olšáka, kteří členové Rady VŠ 
zaslali nominace na místopředsedy. S poukázáním na možný střet zájmů v případě RNDr. Petra Olšáka, 
jako kandidáta na místopředsedu a současně jako člena volební komise, vystoupil PhDr. Petr Just (MUP). 

Prof. Milan Pospíšil následně se stručným odůvodněním navrhl pět kandidátů na místopředsedy, a to 
prof. Tatianu Molkovou (UPCE), PhDr. Ingeborg Radok Žádnou (AMU), PhDr. Tomáše Nigrina (UK), prof. 
Jiřího Skládanku (MENDELU), Mgr. Petra Šulce (ŠAVŠ). Za SKRVŠ byl na místopředsedu navržen její 
předseda Mgr. Michal Zima. V souladu se Statutem Rady VŠ jej do funkce místopředsedy potvrdí 
Předsednictvo Rady VŠ. 

V následující diskuzi doc. Vlasta Radová položila novému předsedovi Rady VŠ otázku, jakou má 
představu o rozdělení kompetencí mezi navrhované kandidáty na místopředsedy. Prof. Milan Pospíšil 
odpověděl, že o rozdělení kompetencí bude užší předsednictvo Rady VŠ samozřejmě jednat, zatím, pokud 
nejsou ještě známy výsledky nadcházející volby místopředsedů, je tato otázka předčasná. Nicméně uvedl, 
že pokud by byli zvoleni, potom by se prof. Tatiana Molková mohla věnovat problematice vzdělávání a 
akreditací, PhDr. Ingeborg Radok Žádná problematice internacionalizace a třetí role, prof. Jiří Skládanka 
by mohl zajišťovat komunikaci mezi akademickými senáty a Radou VŠ, Mgr. Petr Šulc by se mohl věnovat 
problematice vzdělávání a komunikace a PhDr. Tomáš Nigrin například problematice financování nebo 
rozvoje. Vše bude ještě otázkou jednání. Následně se RNDr. Pavel Popela (VUT) dotázal kandidáta 
PhDr. Tomáše Nigrina, jak by postupoval při řešení urgentního problému letošního zpoždění v zasílání 
finálních pravidel a rozpisu rozpočtu z MŠMT na vysoké školy, které jim komplikuje přípravu rozpočtů. 
Kandidát souhlasil, že tyto prodlevy každoročně způsobují problémy na VŠ a uvedl příklad Univerzity 
Karlovy. Chtěl by se proto soustředit na koncepční řešení s využitím kontraktového financování. RNDr. 
Petr Olšák poukázal na skutečnost, že ve vrcholném vedení reprezentací vysokých škol budou působit tři 
zástupci Univerzity Karlovy: Mgr. Michal Zima, PhDr. Tomáš Nigrin a prof. Tomáš Zima, předseda ČKR. 
Na tuto poznámku reagoval Mgr. Michal Zima, že jako předseda Studentské komory RVŠ nezastupuje 
Univerzitu Karlovu, ale studenty všech vysokých škol a proto doporučuje ponechat tento návrh beze změn. 
Členové Sněmu Rady VŠ z Univerzity obrany v Brně plk. doc. Zuzana Kročová a Mgr. Kučera vznesli 
požadavek na zastoupení státních VŠ v užším předsednictvu Rady VŠ. JUDr. Marek Hodulík (PAČR) 
poznamenal, že ve vedení Rady VŠ jsou nedostatečně zastoupeny moravské VŠ, chybí Ostrava, a rovněž i 
technické školy. Stejný požadavek vzešel i od zástupců VUT, kteří mezi kandidáty nevidí zástupce všech 

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2018/01/Posp%C3%AD%C5%A1il_prezentace_Sn%C4%9Bm-RV%C5%A0_25012018.pptx
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2018/01/N%C3%A1vrh-kandid%C3%A1t%C5%AF-na-m%C3%ADstop%C5%99edsedy_sn%C4%9Bm-RV%C5%A0_25012018.pptx
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technických oborů. Prof. Milan Pospíšil odpověděl, že není organizačně možné, aby všechny regiony 
a typy škol měly v užším předsednictvu své zástupce. Za předloženými návrhy kandidátů na místopředsedy 
si stojí a při spolupráci členů užšího předsednictva s odborníky v pracovních komisích bude možné kvalitně 
hájit zájmy všech vysokých škol. 

Poté proběhla tajná volba a v prvním kole byli zvoleni všichni nominovaní. Celkem hlasovalo 174 členů 
Rady VŠ. Bylo odevzdáno 170 platných hlasů a 4 neplatné hlasy. Výsledek hlasování byl: prof. Tatiana 
Molková získala 124 kladných hlasů, PhDr. Ingeborg Radok Žádná 102 kladných hlasů, PhDr. Tomáš Nigrin 
104 kladných hlasů, prof. Jiří Skládanka 117 kladných hlasů a Mgr. Petr Šulc 95 kladných hlasů.  

Sněm Rady VŠ zvolil prof. Ing. Milana Pospíšila, CSc. předsedou Rady VŠ. Za místopředsedy byli 
zvoleni: prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D., PhDr. Ingeborg Radok Žádná, PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., 
prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. a Mgr. Petr Šulc. 

Zprávy skrutátorů o volbě předsedy a místopředsedů Rady VŠ jsou zveřejněny v členské sekci webu 
Rady VŠ.  

Předsedkyně volební komise Ing. Alena Macháčková předala nově zvolenému předsedovi a přítomným 
místopředsedům osvědčení o zvolení. 

Předseda Rady VŠ prof. Milan Pospíšil se ujal vedení zasedání. 

5. Vystoupení hostů 
Sněm Rady VŠ pozdravil pověřený náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu 

PhDr. Pavel Doleček. Poblahopřál předsedovi a místopředsedům ke zvolení, uvedl, že volbu vnímá jako 
pokračování kontinuity aktivní spolupráce Rady VŠ s MŠMT. Informoval o vývoji v oblasti VaV, která 
doznala určitých změn, a to i v důsledku reorganizace na Úřadu vlády, zmínil se rovněž o problematice 
hodnocení výzkumných organizací. Dále informoval o přípravě rozpočtu pro oblast školství ve 
střednědobém výhledu a o rozpisu rozpočtu VŠ na r. 2018, který bude zveřejněn do konce ledna, včetně 
pravidel. V diskuzi reagoval na dotazy z pléna týkající se termínů zveřejňování rozpisu rozpočtu VŠ 
a množství veřejných finančních prostředků vynakládaných na oblast školství v ČR. 

Předseda České konference rektorů prof. Tomáš Zima poblahopřál předsedovi i místopředsedům Rady 
VŠ ke zvolení. Věří, že s novým vedením bude spolupráce stejně dobrá jako v minulém funkčním období. 
Zdůraznil důležitost jednotného postupu obou reprezentací VŠ, nyní aktuálně před námi stojí otázka GDPR. 
Předseda ČKR se těší se na další spolupráci a věří, že se podaří posunout vysoké školství dopředu. 

Dále vystoupil předseda NAÚ prof. Stanislav Labík, popřál ke zvolení do funkce předsedy a 
místopředsedů Rady VŠ. Věří, že dosavadní vztah mezi Radou VŠ a NAÚ bude i nadále vstřícný a otevřený. 
Dále informoval o činnosti NAÚ. Poděkoval za možnost zde vystoupit. 

Následně vystoupili Mgr. Lenka Procházková, pověřená zastupováním ředitele odboru administrace 
projektů VŠ ze Sekce operačních programů MŠMT a Ing. Jakub Uchytil, ředitel odboru administrace 
projektů výzkumu a vývoje Sekce operačních programů MŠMT. Informovali Sněm Rady VŠ o vyhlášených 
výzvách i o výzvách, které se připravují v oblasti vzdělávání a v oblasti vědy a výzkumu v r. 2018. Poděkovali 
za dobrou spolupráci s Předsednictvem Rady VŠ a jsou připraveni dále spolupracovat. 

Dále vystoupila předsedkyně Grantové agentury ČR RNDr. Alice Valkárová, která poděkovala 
za pozvání a formou prezentace informovala o novinkách v GA ČR pro r. 2018. V diskusi odpověděla na 
dotazy z pléna týkající se jednotlivých skupin příjemců grantů a možností pokračování juniorských grantů. 

Následně vystoupil zástupce Akademie věd ČR (AV ČR) RNDr. Pavel Krejčí, pozdravil Sněm Rady VŠ 
jménem předsedkyně AV ČR prof. Evy Zažímalové a popřál ke zvolení předsedovi a místopředsedům. 
Sdělil, že při AV ČR existuje Rada pro spolupráci s vysokými školami a přípravu vědeckých pracovníků. 
Vyjádřil přání, aby se členem této Rady stal i člen Rady VŠ. Poděkoval za spolupráci. 

Předseda VOS Mgr. Petr Baierl, popřál všem zvoleným funkcionářům a poděkoval těm, kteří podepsali 
petici s názvem Konec levných učitelů a akademiků týkající se zvýšení finančních prostředků. Popřál 
úspěšné jednání. 

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2018/01/vysledky_zprava_skrutatoru.pdf
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Prof. Milan Pospíšil poděkoval všem partnerům a jejich představitelům za konstruktivní a otevřenou 
spolupráci s Radou vysokých škol a vyslovil přání, aby tato úspěšná spolupráce pokračovala i v tomto 
funkčním období Rady VŠ. 

6. Zpráva z Předsednictva Rady VŠ  
Prof. Vladimír Čechák informoval o zasedání Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství 

č. 1/2018, které se uskutečnilo dne 18. 1. 2018. Prof. Milan Pospíšil sdělil, že dne 22. 1. 2018 proběhlo 
slavnostní jmenování a předávání dekretů novým profesorkám a profesorům. Slavnostního aktu se účastnil 
emeritní předseda RVŠ doc. Jakub Fischer (VŠE). Prof. Milan Pospíšil dále informoval o žádosti kolegů z FEL 
ČVUT o podporu ve věci neschválení projektu Excelentního výzkumu. Byla vznesena žádost na náměstka 
pro řízení sekce operačních programů MŠMT PhDr. Václava Velčovského o vysvětlení vzniklé situace. 

Sněm Rady VŠ optickou většinou kladných hlasů přijal jednomyslně usnesení: 

Sněm Rady VŠ bere na vědomí Zprávy z Předsednictva Rady VŠ. 

7. Zprávy ze Studentské komory Rady VŠ   
Předseda Studentské komory Rady vysokých škol (SK RVŠ) Mgr. Zima informoval o aktivitě SK RVŠ. 

Sdělil, že proběhla volba předsedy a místopředsedů SK RVŠ. Předsedou SK RVŠ byl zvolen Mgr. Zima a za 
místopředsedy byli zvoleni Karel Doleček a Bronislav Kolář. Zároveň sdělil, že do Předsednictva Rady VŠ 
byli delegováni členové SK RVŠ Bc. Michal Farník a Bc. Tomáš Hulínský. Dále sdělil, že se uskutečnilo pietní 
setkání u příležitosti upálení Jana Palacha a informoval o zasedání SK RVŠ dne 24. 1. 2018, v rámci kterého 
Komora zahájila přípravu svého programového prohlášení. 

Sněm Rady VŠ optickou většinou kladných hlasů přijal jednomyslně usnesení: 

Sněm Rady VŠ bere na vědomí Zprávy ze Studentské komory Rady VŠ. 

8. Ekonomické informace 
JUDr. Lenka Valová se ve svém vystoupení věnovala rozpočtu na rok 2018. Představila ukazatele 

kapitoly 333 MŠMT zákona o státním rozpočtu 2018 č. 474/20178 Sb., který bych schválen dne 
19. 12. 2017. Následně představila vývoj rozpočtu v posledních 10 letech. Dále představila výchozí návrh 
struktury rozpočtu VŠ na rok 2018 – část poskytovanou na činnost, jež vychází z jednání Reprezentativní 
komise dne 29. 11. 2017, základní kvantitativní údaje – porovnání od roku 2009 do r. 2018, kde 
v doktorských stipendiích dochází k nárůstu z 90 000,- Kč na 135 000,- Kč za rok. Konstatovala, že 
v normativní části dochází k nárůstu o 12,35 % (18 186 mil. Kč pro rok 2018 oproti 16 186 mil. Kč v roce 
2017), ve fixní části jde o nárůst o 3,43 % z 14 567 mil. Kč v roce 2017 na 15 067 mil Kč v roce 2018, ve 
výkonové části jde o nárůst o 48,1 % (3 118 mil. Kč pro rok 2018 oproti 1 618 mil. Kč v roce 2017). 
Představila stanovení podílů ve výkonové části na jednotlivé VVŠ a stanovení podílu u Segmentu 1 
a Indikátory výkonové části. V závěru svého vystoupení se věnovala indikátorům míry úspěšnosti studentů 
a pedagogům cizincům.  

RNDr. Pavel Popela (VUT) v diskusi nesouhlasně reagoval na názor PhDr. Josefa Stráského (UK) týkající 
se zmírnění usnesení, a uvedl, že navržené usnesení z ekonomické oblasti nenapadá MŠMT na začátku 
nového období Rady VŠ, ale pouze žádá urgentní řešení narůstajícího zpoždění v zasílání podkladů 
k rozpočtu proti minulým letům. Upozornil, že ač do návrhu usnesení nebyla po diskusi zařazena jím 
navrhovaná formulace citující termín zaslání slíbený na Sněmu panem náměstkem, přesto s návrhem 
usnesení JUDr. Lenky Valové souhlasí. 

Sněm Rady VŠ počtem 79 kladných hlasů 3 se zdrželi, přijal usnesení: 

Sněm Rady VŠ bere na vědomí přednesené ekonomické informace a požaduje od náměstka pro 
vysoké školy urychlené vydání  platných  Pravidel rozpisu příspěvku a dotací VVŠ pro rok 2018 jakož 
i oficiálního rozpisu  příspěvků na jednotlivé vysoké školy. 

 
 

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2018/01/1s_EIS250118.pptx
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9. Jednání pracovních komisí Rady VŠ 
Předseda Rady VŠ prof. Milan Pospíšil představil k diskuzi návrh na možnou modifikaci stávajícího 

počtu a zaměření komisí a požádal o projednání návrhu v pracovních komisích. Následně proběhla jednání 
pracovních komisí Rady VŠ, která moderovali dosavadní předsedové či místopředsedové jednotlivých 
komisí. 

10. Různé 
Prof. Milan Pospíšil a JUDr. Marek Hodulík na základě usnesení Předsednictva Rady VŠ, které bylo 

přijato na 1. zasedání ve funkčním období 2018 – 2020 dne 11. 1. 2018, oslovili předsedkyni AV ČR 
a předsedu ČKR v souvislosti s problematikou GDPR s žádostí o společný postup akademické veřejnosti vůči 
MV ČR a státní správě. V žádosti sdělili, že Rada VŠ je silně znepokojena stavem přípravy legislativních 
nástrojů zajišťujících implementaci obecného nařízení EU 2016/679 o ochraně osobních údajů do právního 
rámce ČR. Stav řešení této problematiky ze strany MV ČR a dalších orgánů státní správy považuje Rada VŠ 
za značně neuspokojivý a opakovaně upozorňuje na reálné nebezpečí, že se nestihne včas připravit 
zejména navrhovaný zákon o zpracování osobních údajů a na něj navazující změnová legislativa (zcela se 
nedostává informací, jaký je aktuální stav připravovaných legislativních předpisů po vypořádání 
připomínek a kdy lze očekávat jejich přijetí). Rada VŠ obdržela kopii dopisu JUDr. Petra Mlsny, náměstka 
ministra vnitra, Mgr. Daně Prudíkové, náměstkyni pro řízení sekce legislativy a mezinárodních vztahů 
MŠMT, s informacemi o posledním vývoji v této problematice. 

Sněm Rady VŠ počtem 79 kladných hlasů 3 se zdrželi, přijal usnesení: 

Sněm Rady VŠ se znepokojením bere na vědomí přednesené informace týkající se problematiky GDPR 
a žádá Předsednictvo Rady VŠ o koordinaci společného postupu obou reprezentací VŠ a AV ČR. 

 

11. Ukončení jednání Sněmu Rady VŠ 
Na závěr jednání ustavujícího Sněmu RVŠ prof. Milan Pospíšil poděkoval za aktivní účast a popřál 

hodně úspěchů do další práce a zasedání ukončil. 
 

12. Mimořádné zasedání Předsednictva Rady VŠ 
Po skončení 1. zasedání Sněmu Rady VŠ se uskutečnilo mimořádné zasedání Předsednictva Rady VŠ, 

které bylo věnováno problematice ustanovení odborných komisí. Členové Předsednictva Rady VŠ byli 
seznámeni s výsledky úvodních setkání zájemců o práci v odborných komisích, které proběhly na 
ustavujícím Sněmu Rady VŠ, některé odborné komise postoupily návrhy na předsedy a místopředsedy (viz 
tabulka). 
 

Název pracovní komise Nominace na předsedu Nominace na místopředsedu 

Legislativní JUDr. Marek Hodulík (PAČR) Ing. Alena Macháčková (UTB) 

Ekonomická JUDr. Lenka Valová (JAMU) Ing. Irena Benešová (ČZU) 
doc. František Zahálka (UK) 

Pro vzdělávací činnost v jednání v jednání 

Pro vědeckou činnost prof. Zdeněk Stuchlík (SLU) doc. Vlasta Radová (ZČU) 

Pro strategii a rozvoj ve VŠ RNDr. Pavel Popela (VUT)  

Pro kvalitu VŠ a její hodnocení prof. Jan Černý (UK) Ing. Miroslav Svoboda (AAVŠ) 

Pro vnější a zahraniční styky PhDr. Petr Just (MUP)  

Pro přípravu učitelů doc. Viléma Novotná (UK)  

Pro umělecké vysoké školy (návrh na 
přejmenování na: pro umělecké studijní 
programy) 

doc. Blanka Chládková (JAMU) Bc. Eva Ellingerová (AVU) 

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2018/01/20180125_sche%CC%81ma_komisi%CC%81.pptx
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2018/01/1p_zaznam_o_zasedani_prvs11012018.pdf
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Pro etiku ve vědecké a pedagogické 
práci 

v jednání v jednání 

Pro soukromé vysoké školy prof. Vladimír Čechák (VŠFS)  

Pro vysoké školy vojenské a policejní plk. doc. Zuzana Kročová (UNOB)  

 
Bylo konstatováno, že není shoda v otázce případné restrukturalizace a slučování odborných komisí. 
Vzhledem k nevyjasněnosti celé záležitosti a nedostatku času na její prodiskutování a rovněž i k malému 
počtu přítomných členů Předsednictva Rady VŠ (na hranici usnášeníschopnosti), předseda Rady VŠ 
požádal, aby se ustanovením komisí zabývalo zasedání řádného Předsednictva Rady VŠ, které je 
plánováno na 22. 2. 2018. V době předcházející zasedání Předsednictva Rady VŠ budou členům 
Předsednictva Rady VŠ do 7. 2. 2018 rozeslány: 

1) seznamy členů Rady VŠ v jednotlivých komisích (zajistí Agentura Rady VŠ), 
2) schéma (matice) provázanosti a možné spolupráce jednotlivých odborných komisí 

(podklady připraví RNDr. Pavel Popela),  
3) základní představa o činnosti komisí ze strany předsedy a místopředsedů 

(zajistí prof. Milan Pospíšil). 

Pro zajištění funkcionality těch vybraných odborných komisí, u kterých případně lze očekávat v mezidobí 
před ustanovením jejich vedení aktivní práci, pověřuje předseda Rady VŠ prof. Milan Pospíšil dočasným 
vedením Pracovní komise ekonomické JUDr. Lenku Valovou, Pracovní komise legislativní JUDr. Marka 
Hodulíka, Pracovní komise pro strategie a rozvoj RNDr. Pavla Popelu a Pracovní komise pro vědeckou 
činnost prof. Zdeňka Stuchlíka. Předseda Rady VŠ konstatoval, že navrhované řešení není v rozporu se 
Statutem Rady VŠ. 

 

13. Tisková konference 
Během mimořádného zasedání Předsednictva proběhla tisková konference, které se zúčastnili nově 

zvolený předseda Rady VŠ prof. Milan Pospíšil a předseda SK RVŠ Mgr. Michal Zima, jež přítomné 
novináře informovali o průběhu ustavujícího zasedání Rady VŠ a volbě předsedy a místopředsedů Rady 
VŠ. 

 

Příští řádné zasedání Předsednictva Rady vysokých škol proběhne dne 22. února 2018. 

Příští řádné zasedání Sněmu Rady vysokých škol se bude konat dne 17. května 2018. 

 

Termíny zasedání Rady VŠ pro rok 2018 jsou zveřejněny na webu radavs.cz 
 
 
 
 
Zapsala: L. Míčková, redigovali M. Štěrbová, prof. Pospíšil 

 

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2015/05/Terminy_2018.xls
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2015/05/Terminy_2018.xls
http://www.radavs.cz/terminy/

