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Předseda Rady vysokých škol 
 

 

V Praze dne 22. září 2017 

Č.j.: UKRUK/23549/2017 

Věc: Ustavení Rady vysokých škol pro funkční období 2018 – 2020 

 

Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo Akademického senátu, 
 
obracím se na Vás v záležitosti ustavení Rady vysokých škol na funkční období 2018-2020. 

Rada vysokých škol je orgánem reprezentace vysokých škol podle § 92 odst. 1 písm. a) zákona  

č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). 

Funkční období současné Rady vysokých škol v souladu s čl. IV. odst. 2 Statutu Rady vysokých škol končí 

31. 12. 2017, a proto je třeba včas zahájit přípravu ustavení Rady na další tříleté funkční období, tj. na 

léta 2018 – 2020. 

Ustavení Rady je upraveno Statutem Rady vysokých škol (čl. XX.), jehož úplné znění je uveřejněno  

na www stránkách Rady vysokých škol: http://www.radavs.cz/wp-

content/uploads/2015/04/Statut_RVS.pdf.  

V souladu s těmito dokumenty žádám akademický senát Vaší vysoké školy, aby delegoval členy Rady 

vysokých škol pro funkční období 2018 - 2020, a to v následující struktuře:  

a) 1 delegáta do sněmu a předsednictva           čl. IV. odst. 1 písm. a) a čl. X. odst. 1 písm. a) Statutu 

b) 1 delegáta do sněmu              čl. IV. odst. 1 písm. a) a čl. IX. odst. 1 Statutu 

c) 1 delegáta za každou fakultu            čl. IV. odst. 1 písm. b) Statutu 

d) 1 delegáta do Studentské komory           čl. IV. odst. 1 písm. c) a čl. XIV. odst. 1 Statutu 

e) 1 náhradníka delegáta do Studentské komory          čl. IV. odst. 1 písm. c) a čl. XIV. odst. 2 Statutu 

K delegaci použijte, prosím, přiložený formulář delegačního lístku a zašlete jej v listinné podobě 

podepsané předsedou Akademického senátu vysoké školy na adresu: Agentura Rady vysokých škol, 

José Martího 31, 162 52 Praha 6 – Veleslavín, a to nejpozději do 24. listopadu 2017. Současně prosím o 

jeho zaslání elektronicky na adresu arvs@ftvs.cuni.cz.  

Prosím rovněž, abyste neopomněli v delegačním lístku zaškrtnout doporučení pro zařazení Vašich 

delegátů do orgánů Rady a poradních odborných orgánů. Dle čl. XIII. odst. 6 Statutu může být člen Rady 

členem nejvýše dvou stálých pracovních komisí Rady. 

Upozorňujeme rovněž, že v rámci Rady vysokých škol působí pracovní komise Fórum předsedů 

akademických senátů. Členy této komise jsou automaticky všichni předsedové akademických senátů 

vysokých škol, které delegovaly do RVŠ členy své akademické obce. Delegační lístky za tyto osoby 

nepožadujeme. 
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Formulář delegačního lístku zasílám v příloze tohoto dopisu a je rovněž k dispozici na www stránkách 
Rady na adrese: http://www.radavs.cz/materialy-rvs/stale-dokumenty/   
  
V souvislosti s přípravou návrhů na členy Rady VŠ pro další funkční období Vám pro informaci zasíláme 
též přehled o účasti zástupců Vaší školy na jednotlivých zasedáních předsednictva a sněmu Rady VŠ ve 
funkčním období 2015 – 2017 (do června 2017). 
  

Důležitá upozornění: 

a) Upozorňujeme, že v souladu se zákonem o vysokých školách a čl. IV. odst. 1 písm. b) Statutu delegují 
i zástupce jednotlivých fakult vysoké školy akademické senáty vysokých škol na návrh akademických 
senátů příslušných fakult. Delegáty a náhradníky Studentské komory mohou být studenti všech typů 
studijních programů: bakalářského, magisterského i doktorského. 

b) Základní charakteristiky delegátů vyžadujeme za účelem delegování odborníka z vysoké školy nebo 
studenta VŠ do orgánů a odborných komisí Rady vysokých škol. V souladu se zákonem č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů v rámci souhlasu dotčených subjektů využíváme tyto údaje pro 
pracovní a evidenční důvody a pro zveřejnění složení orgánu reprezentace vysokých škol. 

c) První zasedání předsednictva Rady vysokých škol ve funkčním období 2018 – 2020 se předpokládá 
začátkem ledna 2018 a první zasedání sněmu v posledním lednovém týdnu 2018. Přesné termíny 
všech zasedání v roce 2018 budou s předstihem zveřejněny na www stránkách Rady. 

d) Prosíme akademické senáty, aby vzhledem k náročným úkolům, které Radu vysokých škol v novém 
funkčním období čekají, věnovaly výběru delegátů potřebnou pozornost a vysílaly do vrcholného 
orgánu reprezentace vysokých škol delegáty, kteří budou připraveni tyto náročné úkoly zvládnout a 
kteří budou schopni kvalifikovaně zastupovat vysoké školy v ČR a obhajovat jejich zájmy. 

e) Do Rady vysokých škol může být delegován pouze člen akademické obce delegující vysoké školy (§ 
92 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb.). Podle čl. IV. odst. 3 Statutu nemůže být delegován člen 
orgánu reprezentace vysokých škol složeného z představitelů vysokých škol (Česká konference 
rektorů). 

 

Děkuji Vám za vyhovění mé žádosti i za péči, kterou bude výběru delegátů akademický senát Vaší 

vysoké školy věnovat. 

 

S pozdravem                                                                                                

 

 

Doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. 

 

 
Vážený pan 
doc. Ing. Šembera Jan, Ph.D. 
předseda  AS TUL 
Technická univerzita v Liberci 
Studentská 2 
461 17 Liberec 1 
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