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Záznam 1. on-line zasedání  
Sněmu Rady vysokých škol 

ze dne 28. ledna 2021 a hlavní přijatá usnesení 
 
 

 
Zasedání probíhalo  on-line  formou  prostřednictvím  platformy  Zoom, zúčastnilo se 203 členů Rady VŠ.  
 

Průběh jednání 
 

 
1. Zahájení 

Řízení ustavujícího Sněmu Rady VŠ se v souladu se Statutem Rady VŠ ujal prof. Vladimír Čechák (VŠFS). 
Přivítal členy Rady VŠ a sdělil, že je třeba odsouhlasit formu konání volby předsedy a místopředsedů Rady 
vysokých škol, zda se uskuteční distančním způsobem či prezenčně. Seznámil přítomné se současným 
počtem členů Rady VŠ a s usnášeníschopností pro toto zasedání. Dále informoval o materiálech týkajících 
se průběhu volebního sněmu, které jsou zveřejněny v členské sekci. Následně bylo zahájeno elektronické 
hlasování o distančním způsobu volby, které proběhlo prostřednictvím elektronického hlasovacího 
systému, který je provozován samostatně a každému členovi RVŠ byly v předstihu zaslány pro přihlášení 
do hlasovacího systému unikátní přístupové údaje. Celkem hlasovalo 184 členů s hlasovacím právem, pro 
distanční volbu bylo 180, proti 2, 2 se zdrželi hlasování. 

Přítomní členové Sněmu Rady VŠ počtem 180 kladných hlasů, 2 byli proti a 2 se zdrželi, schválili  
konání volby předsedy a místopředsedů Rady vysokých škol pro funkční období 2021 – 2023 
DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. 

 

2. Volba mandátové a volební komise 

Prof. Čechák představil návrhy na složení volební a mandátové komise. Předsednictvo Rady VŠ schválilo 
návrh mandátové komise ve složení: předsedkyně JUDr. Valová a členové prof. Plíva a doc. Roupec a návrh 
volební komise pro ustavující Sněm ve složení: předseda JUDr. Sedláček a členové Ing. Macháčková a doc. 
Radová. Následně proběhlo prostřednictvím elektronického hlasovacího systému oddělené hlasování o 
obou návrzích.  

Sněm Rady VŠ schválil mandátovou komisi pro ustavující Sněm počtem 160 kladných hlasů, 
3 se zdrželi, ve složení:  

 
Předsedkyně:  JUDr. Lenka Valová  
Členové:   prof. Ing. Zdeněk Plíva, Ph.D.  

doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D.  
 
 

Sněm Rady VŠ schválil volební komisi pro ustavující Sněm počtem 166 kladných hlasů, 3 se zdrželi, ve 
složení: 

 
Předseda:   JUDr. Miroslav Sedláček, Ph.D., LL.M.  
Členové:   Ing. Alena Macháčková, CSc. 
   doc. Dr. Ing. Vlasta Radová   

   

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2021/01/1p_volebni_mand._komise.docx
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3. Zprávy mandátové a volební komise 

Předsedkyně mandátové komise JUDr. Valová přednesla zprávu mandátové komise. Úkolem 
mandátové komise je prověřit legitimní ustavení Rady VŠ v souladu se Statutem Rady VŠ, který v čl. IV. 
upravuje postup ustavení Rady VŠ delegací členů v odst. 1 a 3. (Zpráva je zveřejněna v členské sekci webu 
Rady VŠ). Dále informovala o celkovém počtu delegátů do Rady VŠ z veřejných vysokých škol, státních  
vysokých škol a soukromých vysokých škol, jakož i zástupců škol delegovaných do Studentské komory RVŠ 
a jejich náhradníků. V závěru svého vystoupení shrnula, které školy dosud nedodaly všechny delegáty, jež 
mohou nominovat a promítla tabulku s přehledem delegací vysokých škol.  

Sněm Rady VŠ počtem 199 kladných hlasů, 1 se zdržel, přijal usnesení:  

Sněm Rady VŠ přijal zprávu mandátové komise a bere na vědomí složení Rady VŠ pro funkční období 
2021 – 2023. 

Prof. Čechák se ujal slova, poděkoval za vystoupení JUDr. Valové a seznámil Sněm s doporučením 
složení návrhové komise: JUDr. Valová, JUDr. Sedláček, JUDr. Hodulík, prof. Pospíšil a prof. Čechák a 
požádal o vyslovení souhlasu s tímto složením návrhové komise. 

Prvotní výsledek hlasování (proti 8 delegátů, nikdo se nezdržel a kladně hlasovalo 192 delegátů), byl 
dle následných informací z chatu dodatečně upraven (2 chybně pochopili hlasování - hlasovali proti, ačkoliv 
se domnívali, že hlasují pro). Konečný výsledek hlasování o návrhové komisi ve složení JUDr. Valová, JUDr. 
Sedláček, JUDr. Hodulík, prof. Pospíšil a prof. Čechák byl následující: proti 6 delegátů, pro 194, nikdo se 
nezdržel. 

 

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

Předseda volební komise JUDr. Sedláček představil návrh postupu volby předsedy a místopředsedů 
Rady VŠ. Konstatoval, že průběh volby předsedy a místopředsedů RVŠ je upraven v materiálu „Organizace 
volebního sněmu – návrh postupu volby předsedy a místopředsedů Rady VŠ pro funkční období 2021 – 
2023“. Upozornil současně na důležité body zmíněného materiálu. Ing. Michálek vznesl dotaz, zda je 
opravdu zajištěna tajná volba. Členka volební komise doc. Radová odpověděla, že z hlediska běžného 
uživatele vypadají tajná i veřejná volba stejně, ale při tajné volbě je vidět pouze informace, zda konkrétní 
člověk odhlasoval, ale nelze zjistit, jak hlasoval. 

V chatu zazněly dotazy, zda se budou představovat kandidáti na předsedu. Dle materiálu je toto 
uvedeno v bodě 8 - 10.  

Sněm Rady VŠ počtem 173 kladných hlasů, 5 se zdrželo a 1 byl proti, schválil navržený postup 

hlasování, který představila volební komise, a který je jako ucelený dokument s názvem “Organizace 
volebního sněmu Rady vysokých škol – návrh postupu volby předsedy a místopředsedů Rady VŠ pro funkční 
období 2021 – 2023” zveřejněn v členské sekci www stránek Rady VŠ. 

Poté JUDr. Sedláček podrobně informoval o pravidlech elektronického hlasování. 

Následně představil návrhy na předsedu, které zaslaly akademické senáty. Dále vyzval členy Sněmu 
k případným dalším návrhům kandidátů na předsedu. Žádný další návrh nebyl vznesen. Vyzval navržené 
kandidáty na předsedu Rady VŠ, aby v termínu do 4. 2. 2021 vyslovili souhlas s kandidaturou, vypracovali 
teze koncepce činnosti RVŠ pro následující funkční období RVŠ, připravili seznam místopředsedů, 
zdůvodnili své návrhy a zaslali vše požadované do 14,00 hod. na Agenturu RVŠ. Agentura následně tyto 
matriály zveřejní v členské sekci www stránek Rady. 

V závěru svého vystoupení JUDr. Sedláček informoval, že do 7. 2. 2021 do 22,00 hod. mohou být na 
Agenturu Rady VŠ zaslány dotazy na kandidáty na předsedu a k jejich zveřejněným tezím. Obdržené dotazy 
či připomínky Agentura Rady VŠ zveřejní v členské sekci. Kandidáti budou mít prostor v termínu do 10. 2. 
2021 do 22:00 hod. na položené otázky písemně reagovat a odpovědi Agentura Rady VŠ zveřejní v členské 
sekci.   

http://www.radavs.cz/soukroma-sekce/materialy-ve-funkcnim-obdobi-2021-2023/
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2021/01/Volba_RVS_navrh_postupu.pdf
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2021/01/Volba_RVS_navrh_postupu.pdf
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2021/01/Volba_RVS_navrh_postupu.pdf
http://www.radavs.cz/soukroma-sekce/materialy-ve-funkcnim-obdobi-2021-2023/
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2021/01/Pravidla_elektronickeho_hlasovani-1.pdf
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2021/01/kandidatiP2021.xlsx
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Dále navrhl termín 2. fáze zasedání sněmu Rady VŠ a to dne 11. 2. 2021 v 10,00 hod.  

Následně proběhlo prostřednictvím elektronického hlasovacího systému hlasování o termínu  
pokračování volebního Sněmu (2. fáze) dne 11. 2. 2021, navrženém volební komisí. 

K předloženému návrhu se ze 179 hlasujících delegátů, 163 vyslovilo kladně, 8 se zdrželo hlasování a 8 
delegátů hlasovalo proti. 

Následně bylo přijato usnesení počtem 186 kladných hlasů, 1 byl proti a 7 se zdrželo: 

Sněm Rady VŠ souhlasí s termínem 2. fáze jednání Sněmu Rady VŠ dne 11. 2. 2021 v 10,00 hod.  

 
Prof. Čechák poděkoval za aktivní účast, omluvil se za technické komplikace, popřál hodně úspěchů do 

další práce a pozval všechny přítomné ke 2. fázi volby předsedy a místopředsedů Rady VŠ, která se 
uskuteční dne 11. 2. 2021 a popřál hodně zdraví a sil do dalších dní. 

 

2. fáze zasedání volebního Sněmu Rady vysokých škol se bude konat dne 11. února 2021 od 10,00 
hod. 

Mimořádné zasedání Předsednictva Rady VŠ se bude konat dne 11. února 2021 po skončení 
zasedání Sněmu Rady VŠ. 

Termíny předpokládaných zasedání Předsednictva a plánované termíny zasedání Sněmu Rady VŠ 
pro rok 2021 jsou zveřejněny na webu radavs.cz 

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

http://www.radavs.cz/terminy/
http://www.radavs.cz/terminy/
http://www.radavs.cz/terminy/

