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Záznam 1. on-line zasedání  
Předsednictva Rady vysokých škol 

ze dne 14. ledna 2021 a hlavní přijatá usnesení  
 
 

Zasedání probíhalo on-line formou prostřednictvím platformy Zoom, zúčastnilo se 38 členů 
Předsednictva Rady VŠ (ze 43 řádných členů), a 4 hosté z řad Sněmu Rady VŠ. 

 

Průběh jednání 

 

1. Zahájení, volba návrhové komise 

Prof. Čechák, jako nejstarší člen odstupující Rady VŠ, se dle Statutu Rady VŠ ujal řízení zasedání. Přivítal 
přítomné členy Předsednictva Rady VŠ a poblahopřál jim k delegování do Předsednictva Rady vysokých 
škol. Zároveň přivítal 12 nových členů, kterým doporučil se seznámit se Statutem Rady VŠ a  Bilanční a 
hodnotící zprávou, oba dokumenty jsou zveřejněny na webu Rady VŠ. Následně informoval přítomné o 
stavu doručených delegací do Rady vysokých škol. Ke dni 14. 1. 2021 bylo do RVŠ delegováno 151 členů, 
z toho 43 členů do Předsednictva Rady VŠ. Sdělil, že usnášeníschopnost Předsednictva Rady VŠ dle statutu 
činí 2/5 členů Předsednictva Rady VŠ, což pro toto zasedání činí 18 členů.  

Prof. Čechák vzhledem k on-line formě zasedání navrhl způsob hlasování v opačném pořadí. Proti 
tomuto návrhu se nikdo nevyjádřil. 

Prof. Čechák dále představil návrhovou komisi ve složení prof. Čechák, prof. Pospíšil, prof. Skládanka, 
JUDr. Hodulík, RNDr. Popela a JUDr. Valová. 

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

 

2. Zprávy z užšího Předsednictva odstupující Rady VŠ  

Prof. Čechák předal slovo odstupujícímu předsedovi Rady vysokých škol prof. Pospíšilovi, který 
informoval o materiálu shrnujícím události a činnost Rady VŠ v období od 21. zasedání Předsednictva Rady 
VŠ, které se konalo 10. prosince 2020. Tento materiál je zveřejněn v členské sekci webu Rady VŠ. Sdělil, že 
v tomto období se nic zásadního nedělo, zvláště z důvodu covidové situace. Nejsou ani avizované žádné 
zásadní události, které by bylo nutné akutně řešit, je však možné projednávání záležitostí týkajících se 
epidemických opatření, zejména týkajících se distančního vzdělávání. Dále sdělil, že pokud jde o hodnocení 
Metodiky 17+, dá se očekávat ministerské jednání na téma kalibrace v mezinárodních panelech hodnocení 
VŠ, další hodnocení přes RVVI. Zmínil, že jednání tripartity bylo odloženo. Prof. Pospíšil dále uvedl, že JUDr. 
Hodulík doplní informace k novele zákona o VŠ, která leží v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. 
K rozpočtu prof. Pospíšil zmínil, že v prosinci proběhlo jednání Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu 
veřejných vysokých škol (dále reprezentativní komise, RK) a konstatoval, že se nedá nic nového očekávat. 
Dále sdělil, že v dalším programu jednání Předsednictva Rady VŠ se bude jednat o tom, jak bude Rada VŠ 
fungovat v přechodném období.  

JUDr. Hodulík pozdravil všechny přítomné v novém roce. K novele zákona o VŠ sdělil, že MŠMT poslalo 
materiál do PSP ČR, kde je stále před prvním čtením. Schůze Poslanecké sněmovny je plánovaná na 19. 
ledna k prodloužení nouzového stavu, na projednání novely se pravděpodobně nedostane. Nepředpokládá 
se, že by se PSP ČR v lednu dostala ke druhému čtení.  
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JUDr. Valová pozdravila přítomné a sdělila, že od jednání reprezentativní komise, která se konala na 
začátku prosince, se neodehrálo nic nového. MŠMT 13. 1. 2021 rozeslalo kvestorům podklady pro výpočet 
rozpočtu a je třeba prověřit, zda nedošlo k chybám a doladit případné nesrovnalosti. 

Rozpočet, který byl na RK dohodnut, je realizován. V únoru se bude nutné zabývat tím, jak se rozpočet 
vyvíjí. Pro nové členy JUDr. Valová sdělila, že nárůst rozpočtu oproti r. 2020 je o 1 mld. Kč. Specifikovala, 
kolik prostředků kam půjde a konstatovala, že jde o nárůst v tom nejmenším rozsahu a hrozilo, že pro rok 
2021 by nebyl nárůst rozpočtu žádný.  

Prof. Skládanka sdělil, že předsedové akademických senátů se scházejí pravidelně on-line. Jednání 
proběhlo koncem r. 2020. Informoval o tom, že další jednání plánuje svolat na příští pátek.   

Prof. Pospíšil sdělil, že Předsednictvo Rady VŠ je připraveno podpořit akademické senáty. 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 35 kladných hlasů jednomyslně schválilo usnesení: 

Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí Zprávy o činnosti Předsednictva Rady VŠ v prosinci 2020 a 
v období před dnešním jednáním Předsednictva.  

 

3. Příprava voleb předsedy a místopředsedů Rady VŠ ve funkčním 
období 2021-2023 

Prof. Čechák sdělil, že je třeba připravit volby předsedy a místopředsedů Rady VŠ ve funkčním období 
2021-2023, které jsou plánovány na 1. zasedání Sněmu Rady VŠ dne 28. 1. 2021. Sdělil, že na 1. zasedání 
Sněmu Rady VŠ by mělo být zároveň potvrzeno vedení pracovních komisí.  

Následně proběhla dlouhá a podrobná diskuse nad formátem voleb předsedy a místopředsedů Rady 
VŠ.  Předsednictvo konstatovalo, že:  

 omezení občanského a veřejného života vyvolaná pandemií onemocnění COVID-19 zcela vylučují 

v plánovaném lednovém termínu konání řádného volebního sněmu Rady VŠ prezenčním způsobem a 

v horizontu následujících 3 – 5 měsíců neexistuje žádná jistota, že by se prezenční jednání sněmu 

v počtu 250 členů mohlo uskutečnit; 

 nová Rada VŠ by měla mít co nejdříve zvoleno funkční užší předsednictvo, tj. předsedu 

a místopředsedy, neboť lze v souvislosti s vývojem pandemické situace očekávat již v blízké době řadu 

jednání na nejrůznější úrovni, na nichž bude účast statutárního zástupce Rady VŠ, z pozice zákonné 

reprezentace vysokých škol v ČR, velice důležitá. Jiné řešení, např. dočasné pověření vybraných členů 

předsednictva nebo pověření minulého předsedy Rady VŠ k zastupování Rady VŠ, nebylo shledáno 

vhodným; 

 čl. XIX Statutu Rady VŠ explicitně nevylučuje distanční formu volby funkcionářů, pokud jsou současně 

splněny podmínky tajného hlasování (čl. XVIII odst. 4a Statutu) a naplnění kvora počtu členů pro 

usnášeníschopnost volebního sněmu (čl. XVIII odst. 1a Statutu); 

 jsou k dispozici dostatečně ověřené technické možnosti, jak distanční jednání volebního sněmu Rady 

VŠ uskutečnit (prostřednictvím platformy ZOOM) a jak zajistit i regulérní tajné hlasování (např. 

elektronický hlasovací systém Masarykovy univerzity / Karlovy univerzity). 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 36 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení: 
 
Předsednictvo Rady VŠ se, vzhledem k současným okolnostem týkajících se pandemie, usneslo na 

realizaci volebního Sněmu distančním způsobem. Termín zahájení volebního Sněmu je stanoven na 28. 
ledna 2021 a bude probíhat dvoufázovou formou (oddělenou prezentací kandidátů od samotné volby). 
Organizační a technická realizace jednání Sněmu bude obsahem instrukce, kterou obdrží členové Rady 
VŠ do 25. 1. 2021 spolu se seznamem kandidátů navržených akademickými senáty vysokých škol na 
předsedu a místopředsedy Rady VŠ. 
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Poté prof. Čechák sdělil, že nejpozději 25. 1. 2021 všichni členové Sněmu Rady VŠ dostanou realizační 
postup technického zajištění Sněmu. Součástí budou návrhy na předsedu RVŠ, které přišly z akademických 
senátů. Vlastní postup by měl být projednán s volební komisí, která by měla postup vypracovat ve 
spolupráci s Agenturou Rady VŠ.  

 

4. Schválení návrhů na složení volební a mandátové komise pro 1. 
Zasedání Sněmu Rady VŠ 

 Prof. Čechák představil návrhy na složení volební a mandátové komise. Do volební komise je jako 
předseda navržen JUDr. Miroslav Sedláček a za členky jsou navrženy Ing. Alena Macháčková, a doc. 
Radová a do mandátové komise je na předsedkyni navržena JUDr. Valová a na členy prof. Plíva a doc. 
Roupec. Následně proběhlo hlasování o návrzích. Návrhy na složení obou komisí byly Předsednictvem 
Rady VŠ schváleny.  

Předsednictvo Rady VŠ počtem 36 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení: 

 Předsednictvo Rady VŠ schválilo návrh volební komise pro ustavující sněm ve složení:  
Předseda: JUDr. Miroslav Sedláček, Ph.D., LL.M. a členky:  Ing. Alena Macháčková, CSc. a doc. Dr. Ing. 
Vlasta Radová  
 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 36 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení: 

Předsednictvo Rady VŠ schválilo mandátovou komisi ve složení:   
Předsedkyně: JUDr. Lenka Valová, členové: prof. Ing. Zdeněk Plíva, Ph.D. a doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D.  

 
Oba návrhy budou předloženy ke konečnému schválení Sněmu RVŠ dne 28. 1. 2021 

 

Následně byl představen návrh na předsedy a místopředsedy pracovních komisí. Předsednictvo 
následně počtem 36 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení: 

Předsednictvo Rady VŠ souhlasí s pověřením předsedů a místopředsedů pracovních komisí organizací 
činnosti pracovních komisí do jejich řádného zvolení Sněmem Rady VŠ. 
 

LEGISLATIVNÍ   

předseda JUDr. Ing. Mgr. Marek Hodulík 

místopředseda Ing. Alena Macháčková, CSc. 

místopředseda Doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. 

  

EKONOMICKÁ   

předseda JUDr. Lenka Valová 

místopředseda doc. Ing. Irena Benešová, Ph.D. 

místopředseda prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. 

  

PRO VĚDECKOU ČINNOST 

předseda prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.  

místopředseda doc. Dr. Ing. Vlasta Radová 

  

PRO VZDĚLÁVACÍ ČINNOST 

předseda doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D. 

   

  

PRO STRATEGIE A ROZVOJ ve vysokém školství 

předseda RNDr. Pavel Popela, Ph.D. 
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PRO KVALITU vysokých škol a její hodnocení 

předseda prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. 

místopředseda Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D. 

  

PRO ETIKU ve vědecké a pedagogické práci 

předseda doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.  

   

  

PRO UMĚLECKÉ VŠ 

předseda doc. MgA. Blanka Chládková 

místopředseda Bc. Eva Ellingerová  

  

PRO VNĚJŠÍ A ZAHRANIČNÍ STYKY 

předseda PhDr. Petr Just, Ph.D.  

   

  

PRO SOUKROMÉ VŠ 

předseda prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. 

   

  

PRO VŠ VOJENSKÉ A POLICEJNÍ 

předseda doc. JUDr. Mgr. Jan Bajura, Ph.D. 

   

 

5. Různé 

JUDr. Hodulík navrhl, aby legislativní komise Rady VŠ začala připravovat pozměňovací návrhy 
k legislativním záležitostem z minulého období. K tomu JUDr. Valová požádala, aby se legislativní komise 
věnovala poslední koronavirové novele, která zakazuje jakoukoliv výuku kromě on-line formy. JUDr. 
Hodulík požádal o upřesnění problému. Dále proběhla diskuse nad výkladem zákona lex specialis.  

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

 

 

Příští řádné zasedání Sněmu Rady vysokých škol se bude konat dne 28. ledna 2021. 

Termíny zasedání Rady VŠ pro rok 2021 jsou zveřejněny na webu radavs.cz 

 

 

 

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