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Záznam 4. zasedání  
Předsednictva Rady vysokých škol 

dne 15. dubna 2021 a hlavní přijatá usnesení 
 
 

Zasedání probíhalo on-line formou prostřednictvím platformy Zoom, zúčastnilo se 45 členů Předsednictva Rady 
VŠ (ze 48 řádných členů), 4 předsedové pracovních komisí, 29 hostů z řad Sněmu Rady VŠ a 5 dalších hostů. 

 
 

1. Zahájení 
 

Prof. Pospíšil přivítal všechny přítomné a sdělil, že jednání bude řídit prof. Skládanka, který následně zahájil 
zasedání. Přivítal JUDr. Barančíka, předsedu Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství (NAÚ), dále 
omluvil všechny stálé hosty z České konference rektorů z důvodu jejich souběžného zasedání a za stejného 
důvodu i zástupce Grantové agentury ČR (GAČR). Přivítal Mgr. Baierla, předsedu výboru Vysokoškolského 
odborového svazu (VOS), Ing. Ryšku z Centra pro studium vysokých škol (CSVŠ) a Ing. Šubrtu z Asociace 
knihoven vysokých škol ČR (AKVŠ). 
 
Prof. Skládanka představil program zasedání a navrhl přesunout Ekonomické informace za vystoupení hostů. 
JUDr. Hodulík poté požádal o přesun Legislativních informací před projednávání Programového prohlášení. 
Poté nepodpořil navržený systém hlasování prostřednictvím elektronického hlasovacího systému a vyjádřil 
domněnku, že členové Předsednictva Rady VŠ nedisponují přístupovými údaji. 
(Pozn.: v hlasovacím systému byla připravena všechna hlasování o usneseních a zároveň hlasování o nominacích 
do komise pro Visegrádská stipendia. Všichni členové Předsednictva Rady VŠ obdrželi e-mail s informací o 
připravovaném hlasování s upozorněním, aby si připravili své přístupové údaje, ve dvoudenním předstihu jak 
s pozvánkou, tak i v dalším mailu s odkazem na připojení k jednání. Do začátku zasedání nikdo z členů 
Předsednictva Rady VŠ neoznámil, že mu přístupové údaje chybí.)   
I přesto, že nikdo o nové přístupové údaje nepožádal, bylo rozhodnuto, že hlasování proběhne jako obvykle 
zdvižením ruky v aplikaci Zoom. 
Prof. Skládanka následně požádal o vyjádření případného nesouhlasu s navrženým programem. Program 
zasedání byl poté počtem 39 kladných hlasů jednomyslně schválen. 
 
Poté prof. Skládanka představil návrhovou komisi ve složení prof. Pospíšil, doc. Jobertová, doc. Kašparovský, 
doc. Langer, PhDr. Just, prof. Skládanka, JUDr. Valová, RNDr. Popela, JUDr. Hodulík, doc. Radová a za SK RVŠ 
Ing. Farník. 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 39 kladných hlasů jednomyslně schválilo návrhovou komisi. 

 
 

2. Zprávy z užšího Předsednictva Rady VŠ  

Prof. Pospíšil sdělil, že v členské sekci webu Rady VŠ je zveřejněný materiál, ve kterém jsou zmíněna 
uskutečněná i plánovaná jednání od posledního řádného zasedání Předsednictva Rady, včetně žádostí, 
stanovisek a žádostí o nominace, které Rada vysokých škol, obdržela od různých institucí. 

Dále informoval o problematice návratu studentů do škol, očkování zaměstnanců VŠ a kompenzaci nákladů 
vysokých škol na povinné testování zaměstnanců. Informoval o stanovisku užšího Předsednictva Rady VŠ 
k uvažované výměně na postu ministra školství, mládeže a tělovýchovy. Vyjádření bylo zveřejněno na webu 
Rady VŠ i na twitteru, bylo rozesláno členům Rady VŠ a sdělovacím prostředkům. K problematice očkování 
sdělil, že vysoké školy mají připravenou strategii očkování. Ukazuje se, že během 3 dnů by školy byly schopné 
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všechny proočkovat, ale naráží na nekomunikaci ministerstva zdravotnictví. Další problém je finančního 
charakteru, protože vysoké školy jsou vyjmuty z možnosti nárokovat 60,- Kč za provedený test. Poté  
informoval o přípravě samostatného usnesení k této problematice. 

Následně proběhla široká diskuse: 

RNDr. Popela uvedl, že v médiích se objevují stanoviska Rady VŠ, které užší Předsednictvo vydává jménem celé 
Rady VŠ, což bylo diskutováno i na minulém zasedání. Nerozporuje obsah usnesení, ale doporučuje vždy 
uvádět, které orgány Rady VŠ stanovisko přijaly, případně uvést stanoviska slovy např.: "Užší Předsednictvo 
Rady VŠ jménem Rady VŠ ...". 

Prof. Pospíšil sdělil, že usnesení bylo formulováno tak, aby z něho vyznělo, že uvažovaná změna na postu 
ministra školství je nesystémová. 

JUDr. Hodulík se vyjádřil k návrhu usnesení ohledně návratu studentů do škol, že nezná očkovací strategii 
MŠMT. 

Doc. Brom sdělil, že plán MŠMT k očkování viděl, a nemá problém o usnesení hlasovat.  

Během diskuze byla očkovací strategie MŠMT všem členům Rady VŠ rozeslána a zveřejněna na webu Rady VŠ. 

Dále zazněly diskusní příspěvky týkající se covidu: 

Doc. Brom v chatu sdělil, že diskuse ke covidu není o tom, zda na vysokých školách buď covid není vůbec, nebo 
jsou naopak jeho největším semeništěm, ale existuje mnoho poloh mezi tím. Je třeba na jednu stranu 
pamatovat na riziko šíření a otevírat školy opatrně za režimových opatření, a na druhou stranu tlačit na to, že 
tuto situaci školy opatrně a za příslušných režimových opatření zvládnou. 
Dále doc. Brom v chatu sdělil, že akademičtí pracovníci na VŠ jsou z hlediska očkování stále v prioritní skupině 
1B, priorita 1 (zde je ten známý problém, že tam jsou jen akademičtí pracovníci). To, co se teď děje, resp. dělo 
v březnu, je, že školství předbíhá chronicky nemocné pacienty, věkovou skupinu 70+ (resp. 65-69) a 
zaměstnance kritické infrastruktury. (https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/03/Dodatek-1-
P%C5%99%C3%ADlohy-1-%E2%80%93-Prioritizace-c%C3%ADlov%C3%BDch-skupin.pdf) 

Při diskusi k problematice covid-19 RNDr. Popela doporučil vzít do úvahy věcná stanoviska doc. Broma 
vyjádřená v chatu.  

Prof. Pospíšil sdělil, že Rada VŠ obdržela z MŠMT žádost o nominaci zástupců Rady VŠ do Výběrové komise pro 
Visegrádská stipendia pro rok 2021. Dle informací od Visegrádského fondu je letos zvýšený počet přihlášek 
k hodnocení, proto je možné zvýšit počet nominací. Pro rok 2021 jsou navrženi: Mgr. Lucie Cviklová, M.A., 
Ph.D. (Univerzita Hradec Králové, FF), JUDr. Ing. Mgr. Marek Hodulík (Policejní akademie ČR), PhDr. Petr Just, 
Ph.D. (Metropolitní univerzita Praha), doc. PhDr. Eva Křížová, Ph.D. (Univerzita Karlova, ETF) a doc. Ing. 
Ľubomír Sklenka, Ph.D. (České vysoké učení technické v Praze, FJFI). Nově navržení členové byli osloveni z řad 
členů pracovní komise pro vnější a zahraniční styky. V diskusi zazněl dotaz D. Solaka, kteří členové zahraniční 
komise byli osloveni s žádostí o nominace, jelikož jeho nikdo v této záležitosti nekontaktoval. PhDr. Just sdělil, 
že byli osloveni pouze členové akademické části komise, protože v komisi pro Visegrádská stipendia jde o 
posuzování stipendií studentům.  
Námitky ani další návrhy nezazněly. Následně proběhlo hlasování o tom, zda se bude hlasovat o všech 
nominovaných současně en bloc. 
Členové Předsednictva počtem 43 kladných hlasů jednomyslně odhlasovali, že se bude o nominovaných 
hlasovat hromadně. Následně proběhlo hlasování o tom, zda se bude hlasovat veřejně. Taktéž toto hlasování 
skončilo počtem 43 kladných hlasů pro veřejné hlasování. 
 
Předsednictvo Rady VŠ počtem 43 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení: 

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

Předsednictvo Rady VŠ počtem 43 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení: 

Předsednictvo Rady VŠ požaduje, aby Vláda ČR co nejdříve umožnila návrat studentů VŠ pro realizaci jejich 
praktické výuky dle plánu připraveného MŠMT. 

 
Předsednictvo Rady VŠ počtem 43 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení: 

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/03/Dodatek-1-P%C5%99%C3%ADlohy-1-%E2%80%93-Prioritizace-c%C3%ADlov%C3%BDch-skupin.pdf
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Předsednictvo Rady VŠ důrazně žádá ministerstvo zdravotnictví, aby co nejdříve umožnilo očkování 
zaměstnanců vysokých škol pro bezpečné zajištění nezbytné výuky obdobně, jak je tomu v případě 
regionálního školství.  

 
Předsednictvo Rady VŠ počtem 43 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení: 

Předsednictvo Rady VŠ požaduje, aby Vláda ČR uplatňovala rovný přístup při kompenzaci nákladů VŠ na 
povinné testování zaměstnanců a bylo možné hradit toto testování v rámci zdravotního pojištění. Vzhledem 
k tomu, že v současné době dochází ke ztrátám ve výnosech VŠ a propadu ve financích VŠ při nesnížených 
nákladech na realizaci výuky, Předsednictvo Rady VŠ žádá také o dostatečnou kompenzaci nákladů na 
plánované povinné testování studentů.  
 
Předsednictvo Rady VŠ počtem 36 kladných hlasů, 2 se zdrželi, přijalo usnesení: 

Předsednictvo Rady VŠ nominuje do schvalovací komise pro Visegrádská stipendia 2021:  Mgr. Lucii 
Cviklovou, M.A., Ph.D., JUDr. Ing. Mgr. Marka Hodulíka, PhDr. Petra Justa, Ph.D., doc. PhDr. Evu Křížovou, 
Ph.D. a doc. Ing. Ľubomíra Sklenku, Ph.D.  

 
 

3. Informace ze Studentské komory Rady VŠ 

Ing. Farník formou prezentace seznámil Předsednictvo s aktivitami komory. V úvodu svého vystoupení sdělil, 
že ve výběrovém řízení na PR managera byla vybrána Ing. et Ing. Mariana Tesařová, MSc. Dále podal zprávu o 
schválení hospodaření SK RVŠ v roce 2020 a rozpočtu na rok 2021. Sdělil, že SK RVŠ vypracovala pracovní 
dokument k návratu studentů do škol, který byl odeslán předsedovi Rady VŠ. Následně informoval o reformě 
pregraduální přípravy učitelů a sdělil, že se do pracovní skupiny zapojila Mgr. Říhová a do participativní skupiny 
Ing. Farník. Následně informoval o tom, že MŠMT delegovalo do pracovní skupiny Bologna Follow-up Group 
„Implementace boloňského procesu“ zástupkyni SK RVŠ externí členku R. Kahánkovou. Dále sdělil, že byl zaslán 
dotazník o parametrech doktorského studia na jednotlivých fakultách a požádal o informování na 
akademických senátech či na kolegiích děkanů (proděkanů pro vědu) o možnosti vyplnění. V závěru svého 
vystoupení sdělil, že SK RVŠ přijala usnesení o Radě ČT, kterým vyjadřuje podporu Akademickému senátu 
Divadelní fakulty JAMU, která vyslovuje své znepokojení nad sílícími snahami o oslabení nezávislosti a 
životaschopnosti veřejnoprávních médií, jež jsou nenahraditelnou součástí demokratické společnosti. 
Současně SK RVŠ apeluje na PSP ČR, aby při výběru členů Rady České televize zohlednila schopnosti a 
kompetence jednotlivých kandidátů a zachovala tak nezávislost České televize. Poté Ing. Farník požádal Radu 
VŠ o podporu tohoto usnesení. Proběhla diskuse a byla přijata usnesení. 

RNDr. Popela při diskusi o usnesení k Radě ČT varoval, že se tímto otevírá cesta k navrhování a přijímání 
usnesení Rady VŠ k dalším politickým tématům. 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 41 kladných hlasů, 2 se zdrželi, přijalo usnesení: 

Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí informace ze Studentské komory Rady VŠ. 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 22 kladných hlasů, 11 se zdrželo a 5 bylo proti, přijalo usnesení: 

Předsednictvo Rady VŠ podporuje usnesení Studentské komory Rady VŠ k výběru členů Rady České televize. 

 
 

4. Vystoupení hostů 

Prof. Skládanka omluvil náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro řízení sekce vysokého školství, 
vědy a výzkumu PhDr. Dolečka z důvodu účasti na jednání PSP ČR týkající se fondu obnovy z evropských fondů. 

 
Předseda Rady NAÚ JUDr. Barančík se účastnil části jednání, ale kvůli rozsáhlé diskusi k předchozím bodům 
se musel omluvit z důvodu účasti na dalším jednání. 

 

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2021/04/SchuzePRVS4.pptx
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Ing. Ryška, ředitel Centra pro studium vysokého školství, pozdravil členy RVŠ a pozval přítomné na workshop 
Absolvent. Sdělil, že v současnosti jednají o aktivním způsobu spolupráce s Radou VŠ a zpracovávají výstupy, 
které mají vztah k problematikám, jež projednávají i komise Rady VŠ. Navrhl způsob spolupráce a bude jednat 
v tomto směru s některým z místopředsedů Rady VŠ.  

 
Mgr. Baierl poděkoval za pozvání. Uvedl, že vítá usnesení Rady VŠ týkající se problematiky covidu na vysokých 
školách. Popřál hodně úspěchů a sdělil, že bude uvedená usnesení předávat dál. Pozitivně hodnotil zprávu, že 
MŠMT navrhuje 150,- Kč za test pro vysoké školy. 

 
Jednatel Asociace knihoven VŠ Ing. Šubrta sdělil, že knihovny by mohly být relativně záhy otevřené pro 
studenty. Zaměstnanci knihoven přicházejí do styku se studenty a je třeba na ně myslet s očkováním, a proto 
vítá usnesení Předsednictva Rady VŠ v této věci. 
 
 

5. Ekonomické informace 

JUDr. Valová informovala formou prezentace o mzdách ve školství. Porovnala průměrnou měsíční mzdu ze 
státního rozpočtu včetně ESF ve školství s průměrnou mzdou v ČR. Konstatovala, že v r. 2020 byla nominální 
mzda VŠ zaměstnanců oproti průměrné mzdě v ČR o 1,4 procentního bodu nižší a reálná mzda poklesla o 1,3 
procentního bodu. Dále v prezentaci předložila tabulku dynamiky růstu nominálních a reálných mezd/platů od 
roku 2015 do roku 2020. Dále porovnala průměrnou měsíční mzdu VŠ zaměstnanců s průměrnou měsíční 
mzdou v regionálním školství. Konstatovala, že nominální mzdy i reálné mzdy byly v roce 2020 vyšší u pedagogů 
SŠ. Následně se věnovala rozpětí mezd v roce 2020 na jednotlivých VŠ. Poté v rámci diskuse odpověděla na 
dotazy z pléna. V závěru diskuse zazněl návrh prof. Pospíšila, aby Sněm Rady VŠ připravil 3 až 4 otázky na 
politické strany, jak se k problematice financování VŠ postaví, jaké řešení navrhují.  

Předsednictvo Rady VŠ počtem 42 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení: 

Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí informaci o vývoji mezd ve školství za rok 2020 a ukládá užšímu 
Předsednictvu Rady VŠ využít těchto podkladů k informování veřejnosti. 

 
 

6. Legislativní informace 

JUDr. Hodulík informoval o společném jednání pracovních komisí legislativní a pro vědeckou činnost, které 
se uskutečnilo dne 9. 4. 2021 on-line formou a věnovalo se problematice vládní novely zákona 130/2002 Sb., 
o podpoře vědy a výzkumu v.z.p.p. (sněmovní tisk č. 1118). Komise společně označily za problematické čtyři 
pasáže předložené novely, u kterých doporučily hlasováním předložit pozměňovací návrhy. Jednalo se o body: 

1)      Ponechání možnosti organizačním složkám ministerstev být samostatnými příjemci prostředků ve vědě a 

výzkumu – týká se postavení Univerzity obrany. 

2)      Ponechání zákonné definice smluvního výzkumu v zákoně. 

3)      Ponechání dosavadního ukotvení specifického vysokoškolského výzkumu v zákoně, které umožnuje všem 

školám včetně škol státních na tyto prostředky dosáhnout.  

4)     Změna textace pojmů zákona tak, aby nebyl přejímán z nařízení Komise (EU) č. 651/2014 chybný překlad 

Článku 2 bodu 85 – „industry research“ coby „průmyslový výzkum“ – jedná se o bod 2. vládní novely - a jeho 

nahrazení pouhým odkazem na Nařízení. 

JUDr. Hodulík podrobněji popsal doporučení komisí k jednotlivým bodům.  
 
Proběhla diskuse, v níž zazněl návrh poslat usnesení i na RVVI. JUDr. Macková upřesnila, že je třeba usnesení 
zaslat na Úřad vlády – odbor kompatibility. Usnesení bylo po ukončení zasedání na tento odbor zasláno. 
Následovalo hlasování o jednotlivých návrzích komisí, kde Předsednictvo Rady VŠ přijalo následující usnesení: 
 
Předsednictvo Rady VŠ počtem 37 kladných hlasů, 2 se zdrželi, přijalo usnesení: 

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2021/04/EIP150421.pptx
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Předsednictvo Rady VŠ podporuje stanovisko odborných komisí legislativní a pro vědeckou činnost týkající 
se vhodnosti úprav vládního návrhu novely zákona 130/2002 Sb., o podpoře vědy a výzkumu (ST 1118). Jedná 
se o úpravy návrhu směřující k zachování organizační složky ministerstva jako samostatného příjemce 
podpor ve vědě a výzkumu, zachování zákonné definice smluvního výzkumu, ponechání zákonného ukotvení 
specifického vysokoškolského výzkumu a adresné alokace těchto prostředků, a dále změny textace vládní 
novely směřující k vynechání chybného překladu čl. 2 bodu 85 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 "industry 
research" coby "průmyslového výzkumu" a jeho nahrazení pouhým odkazem na Nařízení. V posledním 
zmíněném bodě Předsednictvo Rady VŠ požaduje opravu českého překladu příslušného Nařízení a jeho 
uvedení do souladu s významy vyplývajícími z anglické a německé jazykové verze tohoto Nařízení.  
  
JUDr. Hodulík dále upozornil na nutnost vrátit se k zákonu o místních poplatcích a poplatku z pobytu, který je 
od roku 2020 vyměřován i na vysokoškolských kolejích při ubytování studentů kratším než 60 dnů a může činit 
až 50 Kč denně. Zejména s plánovaným návratem studentů k prezenční výuce v závěru semestru se tento 
problém stává aktuálním. Zařazení vysokoškolských kolejí mezi subjekty povinné poplatek vybírat považuje za 
nesystematické a sociálně necitlivé ve vztahu ke studentům. V této souvislosti zmínil ST 777, který je ve 
Sněmovně před prvním čtením a který problém řeší. Vyzval členy k podpoře tohoto návrhu. Předsednictvo 
Rady VŠ po proběhlé diskusi přijalo následující usnesení: 
 
Předsednictvo Rady VŠ počtem 38 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení: 

Předsednictvo Rady VŠ nesouhlasí se zařazením vysokoškolských kolejí mezi subjekty povinné vybírat 
a obci odvádět poplatek z pobytu u krátkodobého ubytování studentů kratšího 60 dnů. V této souvislosti 
podporuje poslaneckou iniciativu poslanců Feriho, Raise, Valachové, Gazdíka, Rakušana, Baxy, Miholy, R. 
Fialy, Aulické Jírovcové a dalších na úpravu tohoto stavu (ST 777) a žádá členy zákonodárných sborů o 
podporu a urychlené projednání tohoto návrhu. 

 
 
7. Příprava Programového prohlášení 

Prof. Pospíšil představil Program Rady VŠ ve verzi, která prošla připomínkami a doplněními ze strany předsedů 
pracovních komisí. Následně zmínil data harmonogramu přípravy Programového prohlášení. Proběhla diskuse 
k jednotlivým oblastem Programu a následně bylo přijato usnesení. 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 31 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení: 
 

Předsednictvo Rady VŠ projednalo teze Programu Rady VŠ, vyzývá členy Rady VŠ, aby do 3. května uplatnili 
své připomínky, a ukládá programové komisi zapracovat připomínky a do 17. května připravit konečnou 
podobu Programu Rady VŠ pro rozeslání Sněmu Rady VŠ. 

Program upravený dle diskuse byl dne 23. 4. 2021 rozeslán s žádostí o připomínky členům Rady VŠ včetně 
odkazu na google formulář, do kterého je třeba připomínky vkládat. 

 
 
8. Výsledek hospodaření Rady VŠ a SK RVŠ v roce 2020 návrh rozpočtu na rok 2021 

PhDr. Just otevřel bod ekonomiky a hospodaření Rady VŠ a SK RVŠ. 

Mgr. Michálek vystoupil se žádostí o odložení projednávání tohoto bodu na další jednání Předsednictva Rady 
VŠ. Byl upozorněn, že měl možnost se vyjádřit již při schvalování Programu zasedání v úvodu jednání 
Předsednictva Rady VŠ a neučinil tak. JUDr. Hodulík se taktéž přiklonil k návrhu Mgr. Michálka, ač také při 
schvalování programu jednání přesunutí tohoto bodu nenavrhoval. Požádal o projednání rozpočtu Rady VŠ 
ekonomickou komisí.  

JUDr. Valová sdělila, že problematika hospodaření Rady VŠ ani SK RVŠ se v ekonomické komisi neprojednávala 
nikdy. Pouze v jednom případě se projednávalo navýšení členského příspěvku na delegáta. Zdůraznila, že nemá 
kapacitu svolávat ekonomickou komisi každý týden jen proto, aby projednala hospodaření SK RVŠ. Pokud jde 
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o celkový rozpočet Rady VŠ sdělila, že se podřídí, jak rozhodne Předsednictvo Rady VŠ. Zdůraznila, že je třeba 
do budoucna zpřesnit metodiku zveřejňování výsledku hospodaření.  

Ing. Farník požádal o projednání aspoň výsledku hospodaření SK RVŠ v roce 2020 a návrhu rozpočtu na rok 
2021. D. Solak sdělil, že SK RVŠ potřebuje mít toto schváleno, aby mohli vyplnit žádosti do ESU. Tyto dokumenty 
je třeba vyplnit během května, ale další zasedání Předsednictva Rady VŠ se uskuteční až v červnu. 

Prof. Pospíšil navrhl hlasovat o rozpočtu Studentské komory RVŠ. 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 27 kladných hlasů jednomyslně odsouhlasilo postup projednání. Výsledky 
hospodaření SK RVŠ za rok 2020 a rozpočet SK RVŠ na rok 2021 následně Ing. Farník představil a vysvětlil 
jednotlivé položky rozpočtu. 

Přehledy jsou zveřejněny v členské sekci webu Rady VŠ.  

Předsednictvo Rady VŠ počtem 28 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení: 
 

Předsednictvo Rady VŠ schvaluje „výsledky hospodaření Studentské komory Rady VŠ za rok 2020 a rozpočet 
Studentské komory Rady VŠ na rok 2021“. 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 28 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení: 

Předsednictvo Rady VŠ ukládá ekonomické komisi připravit pro příští jednání Předsednictva Rady VŠ 
stanovisko k hospodaření Rady VŠ za rok 2020 a návrhu finančního plánu na rok 2021, současně předložit i 
návrh podrobnější metodiky zpracování obou těchto materiálů pro příští léta. 

 

  

9. Různé 

Zástupci SK RVŠ přednesli návrh na zvážení možnosti využití jiné platformy pro organizaci on-line zasedání Rady 
VŠ a nabídli pomoc při přechodu na platformu MS Teams.  

Mgr. Michálek požádal o součinnost při zpracování průzkumu týkajícího se dopadu pandemie covidu na činnost 
vysokých škol a akademických pracovníků a studentů. V den zasedání Předsednictva Rady VŠ Mgr. Michálek 
zaslal na ARVŠ text zprávy s odkazem na on-line formulář a žádostí o rozeslání členům Předsednictva Rady VŠ. 
E-mail byl rozeslán následující den ráno.  

Prof. Pospíšil poděkoval za účast a za trpělivost a popřál všem hodně zdraví. Společně s PhDr. Justem 
poděkovali Agentuře Rady VŠ za servis, který poskytuje členům Rady VŠ téměř nepřetržitě.  

 

Nejbližší řádné zasedání Sněmu Rady vysokých škol se bude konat dne 20. května 2021 
Nejbližší řádné zasedání Předsednictva Rady VŠ se bude konat dne 10. června 2021. 
 

 
Zapsala: L. Míčková, redigovali M. Štěrbová, PhDr. Just 

http://www.radavs.cz/soukroma-sekce/materialy-na-predsednictvosmem/
http://www.radavs.cz/terminy/
http://www.radavs.cz/terminy/

