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Záznam o zasedání  
Předsednictva Rady vysokých škol 

dne 22. února 2018 a hlavní přijatá usnesení 
 

Zasedání se zúčastnilo 42 členů Předsednictva RVŠ (ze 48 řádných členů), 1 předseda pracovní komise 
a 7 hostů. 

Průběh jednání 

1. Zahájení 

Prof. Pospíšil přivítal přítomné členy Předsednictva Rady VŠ, místopředsedu České konference 
rektorů (dále ČKR) doc. Hančila, pověřeného náměstka ministra školství mládeže a tělovýchovy pro řízení 
sekce vysokého školství, vědy a výzkumu PhDr. Dolečka, předsedu Národního akreditačního úřadu (dále 
NAÚ) prof. Labíka, zástupce Akademie věd ČR (dále AV ČR) RNDr. Krejčího, zástupce Vysokoškolského 
odborového svazu (dále VOS) předsedu Mgr. Baierla a RNDr. Dolanského, zástupce Centra 
pro studium vysokého školství Ing. Ryšku, jakož i další hosty.  

Prof. Pospíšil poté navrhl změnu pořadí bodů programu. 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 36 kladných hlasů, 2 se zdrželi, schválilo změnu pořadí bodů 
programu. 

Dále prof. Pospíšil navrhl skrutátory pro toto zasedání: Ing. Macháčkovou a JUDr. Hodulíka.  

Předsednictvo Rady VŠ počtem 38 kladných hlasů jednomyslně schválilo návrhy na skrutátory. 

Prof. Pospíšil dále představil návrhovou komisi ve složení: prof. Pospíšil, prof. Molková, 
PhDr. Nigrin, PhDr. Radok Žádná, prof. Skládanka, Mgr. Šulc, Mgr. Zima, JUDr. Valová, JUDr. Hodulík 
a RNDr. Popela. 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 38 kladných hlasů jednomyslně schválilo návrhovou komisi. 

2. Zprávy z užšího Předsednictva odstupující Rady VŠ  

Prof. Pospíšil informoval o zasedání plánovací komise OP VVV, jež proběhlo dne 15. 2. 2018. Dále 
sdělil, že členové UP RVŠ se zúčastnili slavnostního shromáždění k 25. výročí založení České konference 
rektorů, které se uskutečnilo rovněž 15. 2. 2018. Dále sdělil, že dne 15. 3. 2018 po skončení zasedání 
Předsednictva Rady VŠ se na půdě Karolina bude konat Seminář Rady VŠ a Grantové agentury ČR. Poté 
informoval o společném dopise předsedy Rady VŠ prof. Pospíšila, předsedy ČKR prof. Zimy 
a předsedkyně AV ČR prof. Zažímalové, týkající se problematiky GDPR, jež zaslali ministrovi vnitra ČR. 
Dále prof. Pospíšil sdělil, že členové pracovní komise Rady VŠ legislativní a komise pro strategie a rozvoj 
vypracovali na svém zasedání, které se uskutečnilo dne 9. 2. 2018, připomínky k návrhu zákona 
o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací, jež byly dne 15. 2. 2018 zaslány na MŠMT. 
Prof. Pospíšil dále informoval o žádosti ministra Roberta Plagy o nominaci nových členů Rady NAÚ 
s šestiletým funkčním obdobím. V této záležitosti bude Rada VŠ postupovat v maximální možné míře 
společně s ČKR a připraví společný návrh. Ministerstvo zdravotnictví prostřednictvím MŠMT požádalo 
ve velmi krátkém termínu o připomínky k návrhu kvalifikačního standardu přípravy na výkon 
zdravotnického povolání dětské sestry. Připomínky byly v požadovaném termínu dne 26. 2. 2018 zaslány 
na MŠMT. 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 36 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení: 

Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí zprávy z užšího předsednictva. 

  

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2018/02/spolecny_dopis_CKR_AVCR_RVS_ve_veci_GDPR.pdf
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3. Zprávy ze Studentské komory Rady VŠ   

Předseda Studentské komory Rady vysokých škol (SK RVŠ) Mgr. Zima shrnul její aktivity za uplynulý 
měsíc. SK RVŠ na svém zasedání, které proběhlo v univerzitním centru Masarykovy univerzity v Telči, 
schválila rozpočet komory pro rok 2018 a také programové prohlášení pro toto stálé zasedání. Dále byla 
přijata tři usnesení. První usnesení na podporu navýšení horní hranice pro odvody v rámci dohody  
o provedení práce z aktuálních 10 000 na 12 200 Kč. Další usnesení vyzdvihuje snahu slovenských kolegů 
o zlepšení stavu kolejí, přičemž také vítá snahu MŠMT o zavedení investičního programu na rozvoj 
institucionálního zázemí českých vysokých škol. V neposlední řadě Komora odsoudila část týkající se 
zpoplatnění studia tzv. věčných studentů, které je uvedeno v programovém prohlášení vlády ze dne 8. 1. 
2018.  

V rámci aktivit SK RVŠ proběhla i jednání s ministry zdravotnictví a školství. Studenti se zaměřili  
na aktuálně platné hrazení zdravotního pojištění doktorandům a na problematiku financování 
doktorandů i VŠ.  

V následujícím roce plánuje SK RVŠ mj. uspořádat konferenci pro studentské představitele včetně 
doktorandů. 

V rámci diskuse na dotaz Mgr. Michálka na roli České asociace doktorandek a doktorandů 
v zastupování studentů DSP v jednání s MŠMT, odpověděl Mgr. Zima, že s asociací má SK RVŠ podepsané 
memorandum o spolupráci a pověřený náměstek ministra PhDr. Doleček sdělil, že partnerem pro jednání 
je pouze SK RVŠ. 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 41 kladných hlasů, 1 se zdržel, přijalo usnesení: 

Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí Zprávy ze Studentské komory Rady VŠ a potvrzuje 
Mgr. Michala Zimu jako místopředsedu Rady VŠ.  

4. Vystoupení hostů 

V úvodu vystoupil pověřený náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu 
PhDr. Doleček, který sdělil informace z oblasti VaV. Informoval o jednání k návrhu rozpočtu na RVVI  
a posílení kapitoly RVO. Zmínil se o stavu přípravy Metodiky hodnocení výzkumných organizací. Poté 
informoval o rozpisu rozpočtu vysokých škol, který byl zveřejněn včetně pravidel 31. 1. 2018. Požádal  
o předběžné informace o konkrétním rozpočtování navýšené části normativního příspěvku VVŠ do oblastí 
osobních nákladů v letošním roce, jako podklad pro jednání s MF o dalším navyšování rozpočtu. V rámci 
diskuse odpověděl na dotazy členů P RVŠ. Zazněl dotaz týkající se novely zákona o NKÚ, ve které se 
ukázalo, že by vysoké školy coby správci veřejného majetku byly pod kuratelou Národního kontrolního 
úřadu. PhDr. Doleček sdělil, že sekce vysokého školství, vědy a výzkumu má proti tomuto zásadní 
připomínky a snaží se o to, aby VVŠ měly výjimku a toto nařízení se na ně nevztahovalo. 

Místopředseda České konference rektorů doc. Hančil informoval především o Slavnostním zasedání 
ČKR k 25. výročí jejího vzniku. Sdělil, že se tohoto zasedání účastnili současní rektoři, emeritní rektoři, 
členové užšího Předsednictva Rady VŠ, emeritní předsedové Rady VŠ, zahraniční hosté, zástupci politické 
reprezentace, jakož i další hosté. Taktéž se věnoval společnému dopisu ČKR, RVŠ a AV ČR k problematice 
GDPR, zaslanému ministrovi vnitra ČR. ČKR bude věnovat velkou pozornost zajištění finančních zdrojů, 
které by mohly být negativně ovlivněny snížením prostředků z EU v souvislosti s Brexitem. 

Dále vystoupil předseda NAÚ prof. Labík, jež informoval o činnosti NAÚ. Sdělil, že se spolu s MŠMT 
intenzivně zabývají problematikou dostudování studentů v končících studijních oborech. Uvažují o svolání 
schůzky reprezentací VŠ, NAU a MŠMT k tomuto tématu. Dále informoval o průběhu schvalování 
institucionálních akreditací a akreditací studijních programů, především z časového hlediska. NAÚ má 
snahu o co největší úspěšnost škol. V rámci diskuse odpověděl na vznesené dotazy.  

Následně vystoupil zástupce Akademie věd ČR RNDr. Krejčí, který informoval o postupném uzavírání 
dohod o uskutečňování doktorských studijních programů. Dále sdělil, že z iniciativy MU je podepsána 
dohoda o výměnných pobytech akademiků na VŠ a v ústavech AV ČR. Přislíbil informaci o zveřejnění této 
dohody na webu AV ČR.  

Dále vystoupil předseda VOS Mgr. Baierl, který se věnoval problematice financování VŠ, zdůraznil 
nutnost společného postupu vůči ministerstvu financí, jako prioritu uvedl navyšování osobních nákladů.  
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Poté vystoupil zástupce Centra pro studium VŠ Ing. Ryška, který poděkoval za možnost vystoupit. 
Sdělil, že chtějí navázat na dřívější spolupráci s RVŠ a podpořit odbornou spolupráci v rámci pracovních 
komisí.  

Prof. Pospíšil postupně poděkoval všem partnerům a jejich představitelům za konstruktivní 
a otevřenou spolupráci s Radou vysokých škol. 

5. Stálé pracovní komise – potvrzení volby předsedů a místopředů 
komisí – matice 

Prof. Pospíšil představil seznam členů Rady VŠ navrhovaných na předsedy a místopředsedy 
pracovních komisí Rady VŠ. O návrzích nechal veřejně hlasovat. Navrhovaní předsedové 
a místopředsedové pracovních komisí byli jednomyslně potvrzeni ve své funkci. Pracovní komise pro 
umělecké VŠ byla přejmenována na komisi pro umělecké studijní programy.  

Doc. Smolová sdělila, že komise pro vzdělávací činnosti se sešla, ale předsedu ani místopředsedu 
zatím nezvolila. Korespondenčně řeší návrhy na vedení komise a poté prostřednictvím ARVŠ rozešlou 
návrhy k hlasování. 

Prof. Pospíšil navrhl, aby se jednotlivé pracovní komise představily na březnovém a dubnovém 
zasedání Předsednictva Rady VŠ v počtu 6 a 6. Předsedové pracovních komisí budou obesláni Agenturou, 
aby sdělili své časové možnosti. 

Poté vystoupil RNDr. Popela a představil tzv. matici prolínání činností a spolupráce pracovních 
komisí, kterou lze využít při přípravě Programu Rady VŠ.  

Předsednictvo Rady VŠ počtem 42 kladných hlasů přijalo usnesení: 

Předsednictvo Rady VŠ jmenuje předsedy a místopředsedy pracovních komisí Rady VŠ podle 
tabulky uvedené v příloze. 

Název pracovní 
komise  

Předseda 
  

Místopředseda 
  

LEGISLATIVNÍ JUDr. Ing. Mgr. Marek Hodulík (PAČR) 
  Ing. Alena Macháčková, CSc. (UTB) 

  Ing. Jan Roupec, Ph.D. (VUT) 

        

EKONOMICKÁ JUDr. Lenka Valová (JAMU) 
  Ing. Irena Benešová, Ph. D. (ČZU) 

  doc. Ing.  František Zahálka, Ph. D. (UK) 

  
 

  
 PRO VZDĚLÁVACÍ 

ČINNOST 
      

      
 PRO VĚDECKOU 

ČINNOST 
prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc. (SLU)   doc. Dr. Ing. Vlasta Radová (ZČU) 

      
 PRO STRATEGII A 

ROZVOJ VE 
VYSOKÉM 
ŠKOLSTVÍ 

RNDr. Pavel Popela, Ph.D. (VUT)     

      
 PRO KVALITU 

VYSOKÝCH ŠKOL 
A JEJÍ 
HODNOCENÍ 

prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.  (UK)   Ing. Miroslav Svoboda, Ph. D. (AAVŠ) 

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2018/02/komise_navrhy_predesedu-1.xlsx
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2018/02/komise_navrhy_predesedu-1.xlsx
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2018/02/2p5_Temata-Komise-matice.xlsx
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6. Nominace zástupců Rady VŠ do komisí a pracovních skupin MŠMT, 
Rady vlády a AV ČR 

Prof. Pospíšil informoval o nutnosti nominovat členy Rady VŠ do různých komisí a pracovních skupin 
MŠMT, Rady vlády a AV ČR.  

Následně proběhlo tajnou volbou hlasování o nominacích do Výběrové komise pro Visegrádská 
stipendia 2018. Nejvyšší počet hlasů získali: JUDr. Ing. Mgr. Marek Hodulík, PhDr. Ingeborg Radok 
Žádná, Ing. Bohuslava Boučková CSc. a PhDr. Petr Just, Ph.D. 

Ostatní nominace byly odsouhlaseny veřejným hlasováním. 

Do Rady programu Erasmus+ byla nominována: PhDr. Ingeborg Radok Žádná. 

Do Monitorovacího výboru Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání byla potvrzena 
nominace prof. Ing. Milan Pospíšila, CSc. a jako náhradníka prof. Ing. Jiřího Skládanky, Ph.D. 

Do Rady programů byli nominováni: PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. a JUDr. Lenka Valová. 

Do Reprezentativní komise byli nominováni: prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc., prof. Ing. Tatiana 
Molková, Ph.D., JUDr. Lenka Valová, prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. a Mgr. Michal Zima. 

Do Výboru pro indikátory udržitelného rozvoje Rady vlády pro udržitelný rozvoj byl nominován 
prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc. 

Do Rady vlády pro udržitelný rozvoj byl nominován prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc. 

Do Rady pro spolupráci s vysokými školami a přípravu vědeckých pracovníků AV ČR byl nominována 
prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D. 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 39 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení: 

Předsednictvo Rady VŠ schvaluje nominace zástupců Rady VŠ do Výběrové komise pro Visegrádská 
stipendia 2018, do Rady programu Erasmus+, do Monitorovacího výboru OP VVV, do Rady programů 

PRO VNĚJŠÍ A 
ZAHRANIČNÍ 
STYKY 

PhDr. Petr Just, Ph.D. (MUP)     

      
 PRO PŘÍPRAVU 

UČITELŮ 
doc. PhDr. Viléma Novotná (UK)   doc. PaedDr. Jana Coufalová, CSc. (ZČU) 

      
 PRO UMĚLECKÉ 

STUDIJNÍ 
PROGRAMY 

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

      
 PRO ETIKU VE 

VĚDECKÉ A 
PEDAGOGICKÉ 
PRÁCI 

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, 
Ph.D.  (PALESTRA) 

    

      
 PRO SOUKROMÉ 

VYSOKÉ ŠKOLY 
prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. (VŠFS)     

      
 PRO VYSOKÉ 

ŠKOLY VOJENSKÉ 
A POLICEJNÍ 

plk. doc. RNDr. Zuzana Kročová, Ph.D. 
(UNOB) 

  JUDr. Mgr. Jan Bajura, Ph.D. (PA ČR) 

 

pplk. Doc. Ing. Pavel Otřísal, Ph.D., MBA 
(UNOB) 

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2018/02/2p4_nominace2018-1.xlsx
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MŠMT, do Reprezentativní komise MŠMT, do Rady vlády pro udržitelný rozvoj, do Výboru pro 
indikátory udržitelného rozvoje a do Rady pro spolupráci s vysokými školami a přípravu vědeckých 
pracovníků AV ČR dle přiložené tabulky. 

 

7. Příprava Programu Rady VŠ, volba programové komise 

Předseda Rady VŠ prof. Pospíšil představil harmonogram přípravy Programu Rady VŠ. Navrhl 
Programovou komisi, o které dále hlasovali členové Předsednictva Rady VŠ a předložil tabulku členů 
UP RVŠ s garancí jednotlivých oblastí činností. V původním návrhu harmonogramu byl termín rozeslání 
finálního návrhu Programu Rady VŠ členům Sněmu RVŠ 15. května 2018. Na základě návrhu 
RNDr. Popely a Mgr. Michálka Předsednictvo Rady VŠ počtem 38 kladných hlasů jednomyslně 
odsouhlasilo posunutí termínu rozeslání na 14. května 2018.  

Předsednictvo Rady VŠ počtem 38 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení: 

Předsednictvo Rady VŠ zvolilo předsedou Programové komise prof. Pospíšila a za členy zvolilo: 
prof. Molkovou, PhDr. Nigrina, PhDr. Radok Žádnou, prof. Skládanku, Mgr. Šulce, Mgr. Zimu, 
JUDr. Hodulíka, JUDr. Valovou, prof. Stuchlíka, RNDr. Popelu, prof. Černého, PhDr. Justa, 
doc. Novotnou, doc. Chládkovou, doc. Švamberk Šauerovou, prof. Čecháka a plk. doc. Kročovou. 

Předsednictvo Rady VŠ schvaluje harmonogram přípravy Programu Rady VŠ pro období 2018 - 
2020. 

 

8. Legislativní informace 

JUDr. Hodulík informoval o průběhu projednání návrhu zákona o přístupnosti internetových stránek 
a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy 
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů na společném jednání  pracovních 
komisi legislativní a pro strategie a rozvoj. Seznámil přítomné s připomínkami k navrhované legislativě, 
které byly odeslány na MŠMT. Rada VŠ zejména zásadně odmítla rozšíření rozsahu povinností pro vysoké 
školy nad rámec rozsahu činností vyžadovaných směrnicí EU. V této souvislosti žádá zúžení pojmu 

   MŠMT Rada programu Erasmus+ PhDr. Ingeborg Radok Žádná 

MŠMT 
Monitorovací výbor Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání (VVV) 

prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc. 
náhradník Prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. 

MŠMT Rada programů PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.  
JUDr. Lenka Valová 

MŠMT Reprezentativní komise 

Prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D. 
prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc. 
Prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. 
JUDr. Lenka Valová 
Mgr. Michal Zima  

ÚV 
Výbor pro indikátory udržitelného rozvoje Rady 
vlády pro udržitelný rozvoj 

Prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc.  

ÚV Rada vlády pro udržitelný rozvoj Prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc.  

MŠMT 
Výběrová komise pro Visegrádská stipendia pro 
rok 2018 

JUDr. Ing. Mgr. Marek Hodulík 
PhDr. Ingeborg Radok Žádná 
Ing. Bohuslava Boučková, CSc. 
PhDr. Petr Just, Ph.D. 

AVČR 
Rada pro spolupráci s vysokými školami a 
přípravu vědeckých pracovníků AV ČR 

Prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D. 

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2018/02/2p_priprava_programu_RVS.doc
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2018/02/UP-RV%C5%A0-garance-oblast%C3%AD.pptx
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2018/02/RV%C5%A0_zakon_o_pristupnosti_internet_stranek_a_mobil_aplikaci_pripominky_15022018.pdf
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působnost toliko na správní činnosti vykonávané online v souladu s pojmem „základní správní služby on-
line“ použitým ve Směrnici.  

Předsednictvo Rady VŠ počtem 39 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení: 

Rada VŠ odmítá rozšíření povinností pro vysoké školy, ke kterému došlo při transpozici SMĚRNICE 
EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových 
stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru do návrhu zákona o přístupnosti internetových 
stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné 
správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti žádá zúžení 
pojmu „působnost“ u vysokých škol toliko na správní činnosti vykonávané on-line v souladu s pojmem 
„základní správní služby on-line“ použitým ve Směrnici. Přijetí nepřesné transpozice směrnice  
a rozšíření povinností pro vysoké školy by dle odhadů RVŠ vyvolalo u vysokých škol dodatečné 
vícenáklady v řádech desítek až nižších stovek milionů korun, což při již tak napjatém 
a podfinancovaném rozpočtu vysokých škol nelze akceptovat. 

JUDr. Hodulík sdělil, že na zasedání pracovních komisí dne 9. 2. 2018 byla přijata následující 
usnesení: 

Počtem 11 kladných hlasů pracovní komise jednomyslně přijaly usnesení: 

Komise doporučují předsednictvu RVŠ, aby UPRVŠ za aktivní spolupráce s MV ČR a MŠMT 
nejpozději do konce března 2018 zorganizovalo edukačně-diskusní seminář týkající se GDPR přístupný 
členům RVŠ i široké akademické veřejnosti. 

Počtem 16 kladných hlasů, 1 záporného, pracovní komise přijaly usnesení: 

Komise doporučují v rámci urychlení procesu řešení problematiky GDPR jednat za RVŠ 
s participujícími ministerstvy i samostatně a o výsledcích jednání ČKR a AV ČR informovat.  

 

9. Ekonomické informace    

JUDr. Valová ve svém vystoupení podala krátkou informaci o tom, že Pravidla pro rozdělování 
příspěvků a dotací veřejným vysokým školám pro rok 2018 byla v ohlášeném termínu zveřejněna na 
webu MŠMT, kde je rovněž uveřejněn rozpis jednotlivých příspěvků vysokým školám – stále chybí 
vyhlášení výsledků CRP na rok 2018. Zdůraznila, že Rada VŠ se musí společně s ČKR důrazně prosazovat 
s požadavkem nárůstu rozpočtu VŠ pro rok 2019 a následující neboť střednědobý výhled pro rok 2019 je 
na stejné výši prostředků VŠ jako pro rok 2018. 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 39 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení: 

Předsednictvo Rady VŠ se připojuje k usnesení ČKR z 16. 2. 2018 a podporuje úsilí ministerstva 
o navýšení rozpočtu VŠ pro období 2019-2021 v minimální dynamice růstu 3 mld. Kč ročně.  

Předsednictvo Rady VŠ ukládá  ekonomické komisi shromáždit ve spolupráci s ČKR a klubem 
kvestorů informace o konkrétním rozpočtování navýšené části normativního příspěvku VVŠ do oblasti 
osobních nákladů v letošním roce.     

 

10. Informace o průběhu OP VVV 

Prof. Pospíšil se ve svém vystoupení informoval o připravovaných výzvách OP VVV Mobility MSCA II 
a Smart Akcelerátor II, o průběhu hodnocení projektů ve výzvě Podpora rozvoje studijního prostředí  
na VŠ a harmonogramu výzev do konce r. 2018. 

 

11. Organizační záležitosti nové Rady VŠ 

Prof. Pospíšil se ve svém vystoupení věnoval organizačním záležitostem nové Rady VŠ. Představil 
nové podmínky pro svolávání a jednání pracovních komisí Rady VŠ, jež budou zveřejněny pro všechny 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/pravidla-pro-poskytovani-prispevku-a-dotaci-verejnym-vysokym-5?source=rss
http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/pravidla-pro-poskytovani-prispevku-a-dotaci-verejnym-vysokym-5?source=rss
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2018/02/Informace-o-pr%C5%AFb%C4%9Bhu-OP-VVV.pptx
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členy Rady VŠ v členské sekci webu Rady VŠ. Dále informoval o předávání informací médiím a o konání 
tiskových konferencí.  

Prof. Pospíšil oznámil zahájení prací na aktualizaci Statutu Rady VŠ tak, aby mohla být předložena 
k projednání a schválení na květnovém zasedání Sněmu Rady VŠ. Do 14 dnů zašle Agentura verzi Statutu 
s připomínkami a úpravami členů užšího předsednictva Rady VŠ všem členům Rady VŠ k doplnění  
a úpravám tak, aby první verze aktualizace Statutu byla předložena na jednání březnového předsednictva 
Rady VŠ. 

 

Prof. Pospíšil poděkoval za aktivní účast a popřál hodně úspěchů do další práce a ukončil zasedání. 
 
 

Příští řádné zasedání Předsednictva Rady vysokých škol proběhne dne 15. března 2018. 

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

 

 

 

 

 

 

 
Zapsala: L. Míčková, redigovali M. Štěrbová, prof. Pospíšil 

 

 

 

 

 

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

