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Záznam 5. zasedání  
Předsednictva Rady vysokých škol 

dne 10. června 2021 a hlavní přijatá usnesení 
 
 
 
 

Zasedání probíhalo on-line formou prostřednictvím platformy Zoom, zúčastnilo se 39 členů Předsednictva Rady 
VŠ (ze 49 řádných členů), 4 předsedové pracovních komisí, 18 hostů z řad Sněmu Rady VŠ a 5 dalších hostů. 

 
 
1. Zahájení 
Zasedání řídil místopředseda RVŠ PhDr. Just, který zahájil zasedání. Přivítal všechny přítomné členky a členy 
Rady VŠ a hosty, jimiž byli náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu PhDr. Doleček, nově 
nastupující předseda České konference rektorů (dále ČKR) prof. Bareš, místopředseda Národního 
akreditačního úřadu pro vysoké školství (dále NAÚ) a viceprezident Svazu průmyslu a dopravy R. Špicar, 
předseda Grantové agentury ČR (dále GA ČR) prof. Koča a ředitel Centra pro studium vysokého školství (dále 
CSVŠ) Ing. Ryška.  
Poté PhDr. Just představil program zasedání a sdělil, že hlasování budou probíhat v aplikaci Zoom zdvižením 
ruky a požádal o vyjádření případného nesouhlasu s navrženým programem. Žádné námitky nezazněly, 
program zasedání byl tedy poté počtem 28 kladných hlasů jednomyslně schválen. 
Na závěr představil návrhovou komisi ve složení: prof. Pospíšil, doc. Jobertová, doc. Kašparovský, doc. Langer, 
PhDr. Just, JUDr. Valová, RNDr. Popela, JUDr. Hodulík, doc. Radová a za SK RVŠ M. Horváth. Proběhlo hlasování, 
kdy počtem 28 kladných hlasů byla návrhová komise jednomyslně schválena. 
 
 
2. Zprávy z užšího Předsednictva Rady VŠ  
Prof. Pospíšil sdělil, že v členské sekci webu Rady VŠ je zveřejněný materiál, ve kterém je uvedený souhrn 
událostí, které se uskutečnily od posledního řádného zasedání Sněmu Rady. Nastínil podrobněji náplň 
jednotlivých bodů programu. Dále sdělil, že Magistrát statutárního města Ústí nad Labem oslovil Radu VŠ 
s nabídkou o zapojení zástupců Rady VŠ do přípravy Integrované strategie ITI Ústecko-chomutovské 
aglomerace 2021-2027. ITI (Integrovaná územní investice) je jedním z integrovaných nástrojů, které byly 
využívány v programovém období 2014-2020 pro získávání finančních prostředků z operačních programů EU. 
Nástroj ITI je určen pro rozvoj metropolitních oblastí, kam se dle Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020 
řadí také Ústecko-chomutovská aglomerace. Ta je kromě území statutárních měst Ústeckého kraje (Děčín, 
Chomutov, Most, Teplice a Ústí nad Labem) vymezena i jejich funkčním zázemím. Zástupce Rady VŠ bude v roli 
hosta v pracovní skupině Ekonomika. Role zástupce Rady VŠ je vnímána jako expertní a poradní. O účast v této 
skupině projevil na základě výzvy předseda Rady prof. Pospíšil osobně. 
Poté zmínil, že v současné době se jako problém ukazuje financování oblasti VaV na rok 2022, Rada VŠ společné 
s dalšími zainteresovanými stranami se snaží prosadit zvýšení rozpočtu na VaV o 1,4 mld. Kč v souladu 
s konsensuálním návrhem RVVI. 
 
Předsednictvo Rady VŠ počtem 33 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení: 

Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí Zprávy z užšího předsednictva Rady VŠ. 
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3. Informace ze Studentské komory Rady VŠ 
Místopředseda SK RVŠ Damir Solak v zastoupení předsedy Ing. Farníka seznámil Předsednictvo formou 
prezentace s aktivitami studentské komory. Představil stanovisko k odměňování studentů povolaných během 
boje proti koronaviru. Zdůraznil, že tito studenti byli důležitou silou, která pomáhala nemocnicím zvládat nápor 
pacientů po neefektivních, chaotických a pozdních opatřeních Vlády ČR, resp. Ministerstva zdravotnictví ČR. 
Sdělil, že to, že tito studenti nebyli odměněni je velkým zklamáním a dalším důvodem, proč SK RVŠ bude 
prosazovat zrušení institutu pracovní povinnosti studentů. K této problematice požádal o podporu uvedeného 
stanoviska Předsednictvem Rady VŠ usnesením, jehož návrh dále představil. 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 35 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení  

Předsednictvo Rady VŠ podporuje stanovisko SK RVŠ a požaduje férové odměnění studentů nuceně 
povolaných během boje proti koronaviru. 

Dále sdělil, že v tomto roce bude předávána Cena Jana Opletala a představil Výbor Ceny Jana Opletala, jejímiž 
členy jsou Mgr. Michal Zima, PhDr. Dagmar Rýdlová, prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., Dana Němcová, Ing. arch. 
Martin Laštovička, Emma Hanzlíková, Damir Solak a čeká se na potvrzení jmen studentů z UJEP a AVU. Poté 
informoval o předpokládaných aktivitách SK RVŠ. Ve dnech 18. – 20. 6. 2021 je plánováno výjezdní zasedání 
v Olomouci, kde se bude projednávat místo předávání Ceny Jana Opletala a vizuál ceny a organizace 
konference Eurodoc, která se bude konat ve dnech 15. – 18. 7. 2021. V závěru svého vystoupení informoval o 
nových delegátech, kdy v jednom případě jde o obměnu (ČZU) a v druhém případě o nového delegáta (VŠPJ). 
Následně přečetl seznam škol, které dosud nedelegují své zástupce do SK RVŠ.  
Předsednictvo Rady VŠ počtem 35 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení  

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

 

4. Vystoupení hostů 
PhDr. Just přivítal místopředsedu NAÚ a viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy R. Špicara, předsedu GA ČR 
prof. Koču a ředitele CSVŠ Ing. Ryšku. Později se k jednání připojil náměstek ministra školství, mládeže a 
tělovýchovy pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu PhDr. Doleček a nově zvolený předseda České 
konference rektorů prof. Bareš. 

R. Špicar poděkoval za pozvání, omluvil předsedu JUDr. Barančíka, vyřídil jeho pozdrav členům Rady VŠ 
a vyjádřil jeho připravenost i chuť navázat na spolupráci s Radou VŠ. Sdělil, že JUDr. Barančík bude kontaktovat 
RVŠ s návrhem termínu setkání. R. Špicar dále sdělil, že navzdory situaci kolem koronaviru nebyl chod NAÚ 
ochromen. Pozitivně vnímá, že v tuto chvíli nejsou zavaleni žádostmi o reakreditace a je možné se věnovat 
dalším úkolům NAÚ – vnějším hodnocením a kontrolám.  
Posléze za Svaz průmyslu a dopravy sdělil, že si uvědomují důležitost spolupráce s vědeckými a vzdělávacími 
institucemi. Podporují navýšení rozpočtu na vědu a výzkum v intencích návrhu RVVI.  
PhDr. Just dále přivítal nového předsedu Grantové agentury prof. Koču, kterému poblahopřál ke zvolení. Prof. 
Koča pozdravil přítomné a nabídl svoji účast na podzimním zasedání Sněmu Rady VŠ, na které by připravil 
prezentaci o činnosti GA ČR.  
Prof. Pospíšil v návaznosti na toto vystoupení nabídl organizaci společného semináře na půdě Univerzity 
Karlovy s GAČR i případně s ČKR. 
Dále vystoupil náměstek PhDr. Doleček, který informoval o jednání týkajícího se rozpočtu v kapitole MŠMT na 
rok 2022 a o jednání Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol. V diskusi se 
vyjadřoval k dotazům na téma financování regionálního školství a správních záležitostí ohledně přijímání 
studentů do prvních ročníků studia v covidové době (§ 95 zákona o VŠ).  
V rámci diskuse hosté odpověděli na dotazy z pléna týkající se projednávaných problematik. 
 
Ing. Ryška ředitel Centra pro studium vysokého školství pozdravil přítomné a kladně hodnotil zahájení užší 
spolupráce mezi Radou VŠ a CSVŠ ve věci připomínkování analytických dokumentů týkajících se terciárního 
vzdělávání.   
 

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2021/06/SchuzePRVS5.pptx
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Prof. Bareš, který se připojil k jednání v průběhu dalších bodů programu, poděkoval za pozvání, představil se 
jako nově nastupující předseda ČKR a nastínil program fungování ČKR v dalším období. Těší se na pokračování 
aktivní spolupráce mezi Radou VŠ a ČKR.  

. 
 

5. Výsledek hospodaření Rady VŠ v roce 2020, návrh rozpočtu na rok 2021 
Ředitelka Agentury Rady VŠ M. Štěrbová předložila přehled hospodaření Rady VŠ v roce 2020 a návrh rozpočtu 
na rok 2021, jež projednala na základě usnesení Předsednictva Rady VŠ dne 15. 4. 2021 ekonomická komise 
Rady VŠ. Uvedla, že problematika špatně zaúčtované částky ve výši 152.713,72 Kč již byla s Univerzitou 
Karlovou dořešena a tato částka bude vrácena zpět na účet RVŠ. 

Poté vystoupila předsedkyně ekonomické komise Rady VŠ JUDr. Valová. Sdělila, že ekonomická komise Rady 
VŠ na základě vyhodnocení doplněných podkladů o hospodaření, které byly na vyžádání zpracovány Agenturou 
Rady VŠ, jakož i po provedení vlastních analýz konstatuje, že celkové stanovisko k hospodaření Rady VŠ za rok 
2020 je bez podstatného nálezu, pouze s doporučeními uvedenými u jednotlivých položek stanoviska. Dále 
předložila metodické doporučení ekonomické komise pro formu přípravy zpráv o výsledku hospodaření od 
roku 2021 a k návrhu rozpočtu Rady VŠ na rok 2021. Sdělila, že vzhledem k celkové výši prostředků zůstatku 
hospodaření Rady VŠ doporučuje ekonomická komise sestavovat rozpočet jako vyrovnaný.  
V oblasti mzdových prostředků sdělila, že jsou na úrovni průměrné mzdy v rámci ČR. Dále se podrobněji 
vyjádřila k výsledkům hospodaření, kde konstatovala, že výdaje za rok 2020 jsou vzhledem k pandemii nízké, 
tedy díky tomu je nejvyšší hospodářský výsledek za poslední roky.  K zůstatkům finančních prostředků sdělila, 
že jsou dostačující na krytí různých výpadků příjmů. Nedoporučuje však snižovat výši členského příspěvku. Na 
závěr poděkovala doc. Benešové, která vypracovala analytický přehled a dále doporučila schválit rozpočet tak, 
jak byl předložen M. Štěrbovou. Sdělila, že není pochyb o tom, že by současný zůstatek nebyl dostatečný na 
pokrytí potřeb Rady VŠ i na uvažovaný nový web Rady VŠ.  
V rámci diskuse k problematice týkající se platby příspěvků sdělil JUDr. Hodulík, že legislativní komise připraví 
úpravu Smlouvy o sdružení, která se bude týkat vymahatelnosti platby členských příspěvků. JUDr. Valová 
k tomu podotkla, že by toto mělo být zmíněno i ve Statutu, s čímž JUDr. Hodulík nesouhlasil.  
Mgr. Michálek poděkoval ekonomické komisi za zpětnou vazbu a uvedl, že jeho žádost o neprojednání tohoto 
bodu na minulém zasedání Předsednictva Rady VŠ, byla vnímána jako neférová. Kladně hodnotil posun 
k otevřenosti hospodaření. Poděkoval ekonomické komisi za to, že odhalila chybně zaúčtovanou část 
finančních prostředků Rady VŠ, o kterou by bez tohoto zjištění Rada VŠ přišla. Na toto sdělení však reagovala 
JUDr. Valová nesouhlasně a sdělila, že zaměstnanci Agentury tuto pohledávku řešili již dávno předtím, než se 
dostala k projednávání ekonomické komise a otevřeně tento problém přiznali v podkladových materiálech, 
které komisi zaslali. Na toto sdělení již Mgr. Michálek nijak nereagoval. 
Dále se diskutovalo o zakotvení Rady VŠ v rámci zákona o VŠ a nad právní subjektivitou. JUDr. Hodulík se 
vymezil proti práci a výši platu zaměstnance Agentury Rady VŠ, který má na starosti archivaci dokumentů 
zahrnující i zaniklý Fond rozvoje VŠ, přestože, jak sám uvedl, netuší, co všechno práce kolem archivace 
dokumentů obsahuje. 
Poté JUDr. Valová vystoupila s poděkováním Univerzitě Karlově, která Radu VŠ „vzala pod svá křídla“. Je 
přesvědčená, že osamostatnění Rady VŠ by přineslo spíše problémy než zisk.  
PhDr. Stráský sdělil, že kancléř Univerzity Karlovy byl překvapen, že je někdo se spoluprací s UK nespokojen.  
Prof. Pospíšil informoval o svém jednání s rektorem UK a upozornil na to, že mnohé služby má Rada VŠ od UK 
zdarma a zdůraznil, že pokud by Rada VŠ nebyla pod UK, její finanční náklady by výrazně vzrostly a členské 
příspěvky by byly podstatně vyšší než nyní. Poděkoval pracovníkům Agentury Rady VŠ za jejich práci a 
nadstandardní péči, že se chovají hospodárně a zdůraznil, že takový standard jako má Rada VŠ není běžný.  
Dále M. Štěrbová informovala o aktualizaci dvou interních dokumentů: „Zásady hospodaření SK RVŠ ve vztahu 
k Agentuře Rady VŠ“ a „Zajištění zahraničních cest studentů delegovaných SK RVŠ“. Oba dokumenty byly 
projednány se Studentskou komorou RVŠ a posléze v ekonomické komisi, která neshledala žádné nedostatky. 

Uvedené dokumenty jsou zveřejněny v členské sekci webu Rady VŠ.  

Předsednictvo Rady VŠ počtem 32 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení: 

http://www.radavs.cz/soukroma-sekce/materialy-na-predsednictvosmem/
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Předsednictvo Rady VŠ schvaluje „výsledky hospodaření Rady VŠ za rok 2020 a rozpočet Rady VŠ na rok 
2021“. 

Předsednictvo Rady VŠ schvaluje metodiku zpracování obou materiálů pro příští léta, připravenou 
ekonomickou komisí Rady VŠ. 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 32 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení: 

Předsednictvo Rady VŠ schvaluje aktualizované materiály: „Zásady hospodaření SK RVŠ ve vztahu 
k Agentuře Rady VŠ“ a „Zajištění zahraničních cest studentů delegovaných SK RVŠ“. 

 

Předseda Rady VŠ prof. Pospíšil informoval o skutečnosti, že všichni zaměstnanci Agentury Rady VŠ rozvázali 
pracovní poměr k 31. 7. 2021. Po dohodě s vedoucí personálního oddělení rektorátu UK bude vypsáno 
výběrové řízení na nové zaměstnance Agentury Rady VŠ v rozsahu dvou pracovních úvazků. Předseda Rady VŠ 
poděkoval končícím zaměstnancům za jejich dlouholetou obětavou činnost pro Radu VŠ. Sdělil, že sám za sebe 
byl s prací Agentury Rady VŠ velmi spokojen. Konstatoval, že servis, který byl členům Rady VŠ poskytován, byl 
velice dobrý až nadstandardní (vyřizování agendy v nočních hodinách, o svátcích a víkendech) a je přesvědčen, 
že pracovnice přepláceny nebyly. Konstatoval, že činnosti pro Radu VŠ jsou nárazové. Jsou období, kdy je 
volněji, ale v jiných obdobích, zejména před zasedáními orgánů Rady, je práce více. Zdůraznil, že záruka stálých 
zaměstnanců je potřebná a důležitá. Sdělil, že celá situace ho velmi mrzí a vyjádřil obrovský dík i jménem prof. 
Fischera, bývalého předsedy Rady VŠ. Ujistil, že kontinuita práce Agentury bude zajištěna, pokud přijde nový 
zaměstnanec během července, bude zaměstnán na DPP a přebírat agendu, pokud by nastoupil od srpna, 
současná ředitelka Agentury by byla ochotná předávat agendu novému řediteli Agentury Rady VŠ stejným 
způsobem, tedy na DPP.  

JUDr. Valová sdělila, že ji velmi mrzí, že tato situace nastává a nemůže si ji nespojovat s jednáním v ekonomické 
komisi. Zdůraznila, že se snažili být vysoce objektivní a rozhodně nic nebylo osobně zaměřeno. Sdělila, že sama 
osobně se všemi pracovníky Agentury Rady VŠ měla ty nejlepší zkušenosti. Sdělila, že i při doplňování informací 
k hospodaření reagovali řádově v hodinách. 

V reakci na informace předsedy Rady VŠ k rozhodnutí pracovníků Agentury Rady VŠ podat výpověď vystoupil 
RNDr. Popela, který poděkoval paní Míčkové a ocenil zejména její úsilí, které dlouhodobě věnovala záznamům 
ze zasedání Rady VŠ tak, aby byly co nejvýstižnější, a aby byly zohledněny návrhy na jejich doplnění od členů 
Rady VŠ. Rovněž upozornil  na možné budoucí riziko spočívající v situaci, kdy komise Rady VŠ nebudou moci 
využívat podpory a servisu Agentury Rady VŠ a budou si muset poradit svépomocí. 
Prof. Pospíšil poté sdělil, že bude třeba vytvořit komisi, která bude posuzovat kandidáty. Navrhl složení komise: 
členové užšího Předsednictva Rady VŠ, JUDr. Valová a RNDr. Popela. 
JUDr. Valová k tomu podotkla, že by bylo vhodné, aby inzerát zveřejnily VŠ na svých webových stránkách. 
 
Poté prof. Pospíšil předložil návrh usnesení, o kterém přítomní členové Předsednictva Rady VŠ hlasovali. 
 
Předsednictvo Rady VŠ počtem 34 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení: 

Předsednictvo Rady VŠ pověřuje užší předsednictvo, předsedkyni ekonomické komise a předsedu komise pro 
strategie a rozvoj VŠ zpracovat kvalifikační požadavky pro výběrové řízení na nové zaměstnance Agentury 
Rady VŠ v rozsahu dvou úvazků a následně výběrové řízení realizovat.  

 

6. Ekonomické informace – informace z Reprezentativní komise 
JUDr. Valová informovala formou prezentace o jednání Reprezentativní komise. Na programu jednání byl stav 
přípravy rozpočtu vysokých škol na rok 2022, financování VŠ s ohledem na přetrvávající epidemiologickou 
situaci a různé. Sdělila, že příprava probíhá v souladu s harmonogramem přípravy rozpočtu na rok 2022 
a střednědobým výhledem na roky 2023 a 2024 s výjimkou neočekávaného snížení prostředků na vědu celkem 
o 2,6 mld., proti čemuž je třeba důrazně protestovat.  Konstatovala, že se prohloubily dopady přetrvávající 
epidemiologické situace na vstupní údaje pro rozpis rozpočtu na rok 2022 (ovlivnění vstupních dat za rok 2021 
a naběhnutí o rok zpožděných údajů za rok 2020). Poté zmínila vliv epidemie na indikátory rozpočtu a 

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2021/06/Prezentace_RK_2_6_2021_final.pptx
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představila návrh úpravy některých indikátorů pro rok 2022. Sdělila, že v rámci bodu různé se projednávala 
plánovaná revize podílů fixní části – příprava metodiky v průběhu roku 2022 a nasazení nových dat od rozpočtu 
2023. Zazněla informace k podpoře běloruských studentů, dále se probírala NPO-komponenta „3.2 Adaptace 
kapacity a zaměření školních programů“, kde lze očekávat financování prostřednictvím nikoliv soutěžních 
projektů, ale cestu přes příspěvek. Následně proběhla diskuse k problematice studentského stravování, k níž 
RNDr. Popela doporučil podpořit návrh studentů, kteří se uvedenou situací zabývají, a pokud mají obavy z 
navržených změn, věří jejich úsudku. 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 33 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení: 

Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí informace z Reprezentativní komise. 
 
Předsednictvo Rady VŠ počtem 33 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení: 

Předsednictvo Rady VŠ  nepodporuje snahy o zrušení ukazatele J rozpočtu VŠ a současně žádá MŠMT 
o otevření diskuze o zajištění udržitelného modelu financování studentského stravování. 

 
Předsednictvo Rady VŠ počtem 29 kladných hlasů, 4 se zdrželi, přijalo usnesení: 
  
Předsednictvo Rady VŠ se jednoznačně připojuje k usnesení ČKR ze dne 3. 6. 2022: “ČKR je přesvědčena o tom, 
že investice do vědy jsou účinným nástrojem k eliminování dopadů pandemické krize a nezbytným 
předpokladem pro stimulaci ekonomického růstu. ČKR proto zásadně nesouhlasí s návrhem Ministerstva financí 
uplatněným v rámci mezirezortního připomínkového řízení při přípravě státního rozpočtu, který by ve svém 
důsledku vedl ke snížení prostředků na vědu, výzkum a inovace o 3,6 % oproti roku 2021. ČKR pokládá návrh 
Ministerstva financí za nekoncepční, krátkozraký a ohrožující budoucí rozvoj ČR. ČKR zdůrazňuje, že návrh 
Ministerstva financí je v rozporu s Memorandem o podpoře VaVaI v ČR ze dne 19. 12. 2019 podepsaným 
předsedou Vlády ČR. ČKR podporuje návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace na zvýšení výdajů státního 
rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2022 s výhledem na léta 2023 a 2024 o 1,4 mld. 
Kč.“   
Předsednictvo Rady VŠ považuje usnesení  Vlády ČR ze dne 7. 6. 2021 ke státnímu rozpočtu na rok 2022 s 
výhledem na léta 2023 a 2024, kterým výdaje na výzkum, experimentální vývoj a inovace krátí o 1,4 mld. Kč, 
z hlediska budoucího financování oblasti VaV za nepřijatelné. 
 
 

7. Různé 

JUDr. Hodulík informoval o vývoji schvalování zákona č. 130/2002 Sb. a zákona o VŠ v PSP ČR.  Sdělil, že 15. 6. 
nebo 16. 6. 2021 se bude projednávat valorizace mezd pedagogických pracovníků regionálního školství. 
Následně krátce komentoval problematiku zákona o VŠ (§ 95 b).  

V diskusi věnované problematice námětů a otázek pro zástupce kandidujících subjektů do podzimních voleb v 
souladu s usnesením Sněmu Rady VŠ ze dne 20. 5. 2021 RNDr. Popela na výzvu předsedy Rady VŠ informoval 
o přípravě jednání komise pro strategie a rozvoj VŠ na přelomu června a července věnovanému této 
problematice a požádal členy Rady VŠ zajímající se o tuto problematiku o spolupráci. 

Doc. Radová, předsedkyně komise pro vědeckou činnost, informovala o vytvoření formuláře pro získání zpětné 
vazby ohledně hodnocení dle M17+. Formulář je dostupný na adrese https://forms.gle/XmrseZh4Ng8wj3677. 
Doc. Radová se domluvila s Agenturou Rady VŠ na opakovaném připomenutí vyplnění uvedeného formuláře.  
 

 

Prof. Pospíšil poděkoval za aktivní účast na jednání Předsednictva Rady VŠ, poděkoval za činnost Agentury Rady 
VŠ, za jejich dosavadní činnost a popřál pěkný a klidný zbytek akademického semestru a pěkné léto. Vyzval 
k medializaci problému financování VaV ve veřejnosti. 

 

Nejbližší řádné zasedání Předsednictva Rady VŠ se bude konat dne 16. září 2021. 

https://forms.gle/XmrseZh4Ng8wj3677
http://www.radavs.cz/terminy/
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Nejbližší řádné zasedání Sněmu Rady vysokých škol se bude konat dne 18. listopadu 2021 
 
 
Zapsala: L. Míčková, redigovali M. Štěrbová, PhDr. Just 

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

