Jednací Řád
Rady pro reformu vysokoškolského vzdělávání

Část I.
Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Miroslava Kopicová dne 19.11.2009 na tiskové
konferenci oficielně jmenovala Radu pro reformu vysokoškolského vzdělávání. Cílem Rady
je přispět k přípravě reformy terciárního vzdělávání v ČR a také nastavit další směřování
reformy aby bylo možné zavést opatření pro přístupnější vysokoškolské vzdělávání,
hospodárnější nakládání s prostředky a udržitelné financování a také pro snazší přenos
výsledků výzkumu do praxe.
Rada pro reformu vysokoškolského vzdělávání je poradní orgán ministra/ministryně školství,
mládeže a tělovýchovy a její působnost podléhá přímo ministrovi/ministryni.
Článek 2
Působnost Rady pro reformu vysokoškolského vzdělávání (dále jen RRVV)
1. Práce RRVV je řízena tímto Jednacím Řádem.
2. RRVV prověřuje realizaci programu IPn pro oblast terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje
prostřednictvím následujících činností:
a) pravidelně, minimálně jednou za 6 měsíců, vyhodnocuje pokroky jednotlivých projektů
IPn v plnění vytyčených cílů reformy;
b) navrhuje ministrovi/ministryni školství, mládeže a tělovýchovy a hlavním odborným
garantům jednotlivých projektů IPn další směřování reformních kroků.
3. Cílem práce RRVV je nalézt celospolečenský konsensus a překonat obavy z reformy
vzdělávání, které se týkají například výše počátečních nákladů, časové prodlevy mezi
zavedením legislativy a prvními přínosy reformy, a negativní dopady polarizované politické
scény.
4. RRVV se aktivně zapojí do prosazování reformy zákona o terciárním vzdělávání a reformy
zákona o finanční pomoci studentům ve vazbě na reformu daní a důchodů. Bude také
zdůrazňovat dlouhodobé pozitivní efekty reformy, a zdůrazňovat návrhem reforem jako celku
v souladu s komplexností cíle, jehož má být dosaženo.
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Část II
Článek 3
Členové RRVV (dále jen členové)
1. Členové RRVV jsou jmenováni, resp. odvoláváni ministrem/ministryní školství, mládeže a
tělovýchovy z řad renomovaných osobností z akademické obce a dalších sfér veřejného
života.
2. Předsedou RRVV byl ministryní školství, mládeže a tělovýchovy jmenován Prof. Ing. Rudolf
Haňka, M.A. Ph.D. F.Eng.
3. Se souhlasem předsedy RRVV mohou být přizváni k zasedání (či pouze k určitým bodům
zasedání) pracovníci MŠMT a jiní hosté, kteří se zúčastní jako pozorovatelé bez hlasovacího
práva.
4. Ministr/ministryně školství, mládeže a tělovýchovy má právo se zúčastnit jakéhokoliv
zasedání RRVV, předložit materiály k projednání a i jinak se podílet na rozhodnutích RRVV.
5. Členové RRVV
a) se zúčastňují zasedání RRVV osobně; nemůže-li se člen ze závažných důvodů účastnit
zasedání, má právo před zasedáním zaslat své vyjádření k jednotlivým bodům programu
předsedovi RRVV. Takovéto vyjádření bude Radou vzato v úvahu při vlastním zasedání;
b) se aktivně podílejí na práci RRVV a plní úkoly vyplývající z usnesení přijatých na
zasedání RRVV;
c) jsou oprávněni předkládat návrhy k projednání na zasedání RRVV;
d) k určitým bodům nebo k celému zasedání mohou předsedovi navrhnout přizvání dalších
odborných pracovníků
e) nejsou oprávněni bez souhlasu Rady (které v případě nutnosti může udělit předseda
RRVV) vystupovat ve veřejných sdělovacích prostředcích jménem RRVV.
Článek 4
Předseda RRVV
1. Jednání a činnosti RRVV řídí a koordinuje předseda.
2. Předseda:
a) svolává zasedání RRVV, navrhuje program a řídí jeho průběh;
b) odpovídá ministrovi/ministryni školství, mládeže a tělovýchovy za činnost RRVV a
pravidelně ji informuje o závěrech a usneseních RRVV
c) s ohledem na zahraniční působnost některých členů RRVV projednává se členy naléhavé
záležitosti prostřednictvím elektronické komunikace v režimu „per rollam“;
d) rozhoduje o tom, zda na zasedání RRVV budou pozváni hosté či pozorovatelé;
Článek 5
Tajemník RRVV
1. Tajemník je odpovědný za:
a) přípravu písemných materiálů předkládaných na zasedání RRVV (včetně distribuce
členům, která je v převážné míře zajišťována elektronicky);
b) zasedání z hlediska technicko-organizačních a administrativních činností;
c) průběžné shromažďování materiálů a informací potřebných pro činnost RRVV,;
d) přípravu návrhu programu zasedání dle pokynů předsedy;
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e) evidenci veškerých dokumentů souvisejících s činností RRVV, jejich zpracování a
vyřízení;
f) předání zápisů z jednání ministrovi/ministryni školství, mládeže a tělovýchovy;
g) vykonávání další činnosti dle pokynů předsedy.
Článek 6
Rozhodování RRVV
1. RRVV je usnášení schopná, je-li na jejím zasedání přítomna nejméně polovina členů.
2. Rozhodnutí RRVV je přijímáno zpravidla na základě konsensu. V případě, kdy není možno
konsensu dosáhnout, je nástrojem pro dosažení rozhodnutí hlasování. V případě rovného
počtu hlasů rozhodne předseda.
3. Předseda RRVV může kdykoli na základě vlastního uvážení použít proceduru elektronické
konzultace a schválení „per rollam“ v období mimořádné zasedání RRVV.

Část III
Článek 7
Závěrečná ustanovení
1. Tento Jednací Řád nabývá účinnosti dnem jeho schválení RRVV.

Schvaluji:
V Praze dne………………….
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