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Zprávy z užšího předsednictva Rady VŠ 
Souhrnná informace za období od 17. zasedání Předsednictva Rady VŠ, které se konalo 19. 1. 2023. 

Plánovaná a uskutečněná jednání 

• Pozvánka prof. Pospíšila z 25. 1 .2023 na 6. schůzi podvýboru, která se konalo dne 31. 1. 2023.

• Pozvánka prof. Pospíšila z 30. 1. 2023 na 169. zasedání Pléna ČKR, které se bude konat 17. 2. 2023.

• 30. 1. 2023 proběhlo první jednání Pracovní skupiny k přípravě zákona o výzkumu, vývoji, inovacích 

a transferu znalostí  (účastní  prof. Kašparovský a dr. Říha).

• 30. 1. 2023 proběhlo jednání k reformě doktorského studia na Podvýboru pro vědu a vysoké školy 

(účastní prof. Pospíšil a prof. Kašparovský).

• 30. 3. 2023 prof. Milan Pospíšil vystoupí v Ostravě, v rámci panelové diskuse na konferenci Jak se 

vlastně  učí  na  vysoké  škole?,  kterou  pořádá  NAÚ  ve  spolupráci  s  Ostravskou  univerzitou,  

MŠMT  a portálem Po medině.

• Doc. D. Jobertová se dne 7. 2. 2023 zúčastnila výroční konference Vysokoškolského odborového 

svazu, kde informovala zejména o aktivitách RVŠ souvisejících se mzdovou situací akademických 

pracovníků.

Nominace 

• Žádost MŠMT o nominaci tří zástupců Rady VŠ do pracovní skupiny pro řešení mzdové situace

akademických pracovníků a pracovnic v České republice. Za Radu VŠ byli navrženi 6. 2. 2023

prof. Pospíšil, prof. Kašparovský a dr. Valová.

Různé 

• Informace z 1. 2. 2023 o poradě vedení MŠMT, kde byl projednán s kladným závěrem Rozpis rozpočtu

vysokých škol a Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám v roce 2023.

Dále pak byla Rada VŠ vyzvána k vyjádřeni se ke stanovisku v záležitosti podpory ukrajinských

studentů studujících v roce 2023 na veřejných vysokých školách v ČR. Termín byl stanoven do

12. 2. 2023.

• Návrh změn Statutu Rady VŠ navržených Studentskou komorou Rady vysokých škol ze dne

26. 1. 2023.
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