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Zprávy z užšího Předsednictva Rady VŠ 
souhrn od posledního uskutečněného zasedání 

 

 

8. zasedání Sněmu Rady VŠ bylo po předchozím přesunutí na čtvrtek 17. 9. 2020 zrušeno. 

 

Plánovaná a uskutečněná jednání 

 Ve dnech 30. 6. a  21. 7. 2020 proběhla jednání pracovní skupiny k distančním formám výuky (MŠMT, NAÚ, 
ČKR, RVŠ), která se sešla k obsahu metodického pokynu NAÚ k využívání nástrojů distančního vzdělávání 
v prezenční a kombinované formě studia v akademickém roce 2020/2021. Těchto jednání se účastnili prof. 
Pospíšil a prof. Molková. 

 Dne 2. července 2020 se uskutečnilo slavnostní jmenování nových profesorů. Za RVŠ se tohoto aktu 
zúčastnil předseda Rady prof. Pospíšil. 

 Dne 8. července 2020 se konala 38. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu 
(dále VVVKMT). Na programu jednání byla novela zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.  
 
39. schůze VVVKMT se konala 9. září 2020. Projednávala se znovu novela zákona č. 111/2006, dále zazněla 
informace z Ministerstva financí o stavu příprav metodického výkladu k zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, v souvislosti s dopadem na veřejné vysoké školy; informace MŠMT a MPO o možné 

podpoře science center v souvislosti s dopady pandemie COVID-19; informace vlády ČR o zajištění 
finančních prostředků v oblasti regionálního školství; a nakonec Informace zástupců MŠMT o způsobu 
financování nestátních školských poradenských zařízení. 
 
40. schůze VVVKMT se konala 19. srpna 2020, na programu byla novela zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 
 
41. schůze VVVKMT je plánovaná na 23. září 2020. Na programu jednání je novela zákona č. 111/2006 
Sb., o pomoci v hmotné nouzi a informace zástupců MŠMT a MPO o možné podpoře science center. 

42. schůze VVVKMT, na které se měla projednávat kontrola naplňování doprovodného usnesení k novele 
zákona o státním rozpočtu ČR 2020, byla zrušena. 

 

 Dne 9. července 2020 se v Pardubicích konalo zasedání Fóra předsedů akademických senátů. Zpráva 
z tohoto jednání byla zveřejněna v členské sekci www stránek. 

 Dne 18. srpna 2020 na Úřadu vlády ČR proběhlo jednání s předsedou vlády o rozpočtu vysokých škol. 
Jednání se zúčastnili ministři Plaga a Havlíček, předseda ČKR prof. Sklenička a za RVŠ prof. Pospíšil. Na 
základě této schůzky se mělo návazně konat jednání s ministryní financí  Schillerovou, kvůli 
epidemiologické situaci však bylo zrušeno. Dne 6. října 2020 se uskutečnilo on-line jednání předsedů RVŠ 
a ČKR, místopředsedy ČKR a předsedy VOS s  ministryní Schillerovou o možnosti navýšení rozpočtu VŠ 
pro r. 2021 a 2022. Stanovisko paní ministryně k možnému navýšení rozpočtu bylo důrazně odmítavé. 

 Dne 19. srpna 2020 se na půdě Ministerstva dopravy konalo vypořádání meziresortního připomínkového 
řízení k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního 
vývoje a inovací. Tohoto jednání se účastnil prof. Pospíšil. 

 MŠMT ve dnech 2. a 3. září 2020 pořádala v Národní technické knihovně konferenci s názvem Dny 
vzdělávací činnosti vysokých škol. Jejím cílem bylo nabídnout všem členům akademické obce a zájemcům 
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z řad odborné veřejnosti prostor pro sdílení zkušeností s výukou a diskuzi o budoucnosti vysokoškolského 
vzdělávání a výuky. Konference se bude rovněž věnovat poznatkům z distančního vzdělávání v průběhu 
pandemie covid-19 a jeho využití v standardní prezenční výuce. Jeden z příspěvků měl předseda 
Studentské komory G. Lamberti. 

 Dne 1. října 2020 se na České zemědělské univerzitě v Praze mělo konat slavnostní zahájení 
akademického roku 2020/2021. Vzhledem k epidemiologické situaci bylo bez náhrady zrušeno. 

 

 

Žádosti a stanoviska 

 Rada vysokých škol obdržela vypořádání připomínek k novele zákona č. 130/2002 Sb., které jsme 
zasílali v polovině června na RVVI. K tomuto vypořádání bylo možné, byť ve velice krátkém termínu, 
uplatnit připomínky. Ze strany RVŠ nebyly žádné připomínky vzneseny. 

 Rada vysokých škol byla z MŠMT požádána o vyjádření k návrhu poslanců za Piráty na novelu 
zákona o vysokých školách spočívající v odnímání titulů. Legislativní komise k tomuto návrhu 
připravila stanovisko, které bylo odesláno na Ministerstvo školství. 

 Z Národního akreditačního úřadu jsme obdrželi přehled osob, které na svém červencovém 
zasedání vybrala Rada NAÚ k zapsání do Seznamu hodnotitelů na základě výzvy č. 1/2020. Rada 
vysokých škol k tomuto seznamu neměla žádné připomínky. 

 Dne 18. srpna vydala Česká konference rektorů prohlášení k posledním událostem v Bělorusku, 
kde dochází k perzekuci běloruských občanů usilujících o svobodu a demokracii. Rada vysokých 
škol se k tomuto prohlášení plně připojila usnesením užšího Předsednictva, které bylo zveřejněno 
tentýž den. 

 V souvislosti s omezením výuky na pražských vysokých školách kvůli nepříznivému 
epidemiologickému vývoji situace kvůli nákaze COVID-19, které bylo učiněno bez předchozí 
konzultace s jejich rektory, vydalo dne 21. září užší Předsednictvo stanovisko, které bylo zároveň 
poskytnuto sdělovacím prostředkům. V ten samý den reagovala na tuto situaci svým prohlášením 
i Česká konference rektorů. 

 

Nominace 

 Do 2. září bylo možné na Agenturu RVŠ zasílat návrhy na Cenu Františka Běhounka za propagaci 
a popularizaci české vědy a šíření dobrého jména České republiky v Evropském výzkumném 
prostoru (ERA) za rok 2020. Agentura obdržela dva návrhy, které po odsouhlasení užším 
Předsednictvem zaslala jako nominace Rady vysokých škol na MŠMT.  
 
Nominováni byli: 

prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D., profesorka environmentální chemie na Masarykově 
univerzitě a ředitelkou výzkumného centra RECETOX na Přírodovědecké fakultě MU, 

a prof. RNDr. Daniel Kráľ, Ph.D., DSc., matematik a teoretický informatik na Fakultě 
informatiky MU. 

 

 Z MŠMT jsme obdrželi žádost o nominaci delegátů do pracovní platformy pro přípravu 
implementace iniciativy European Open Science Cloud (dále jen „EOSC“) v ČR. Účelem výše 
uvedené pracovní platformy bude připravit konkrétní intervence, které povedou k podpoře 
budování datové infrastruktury a k rozvoji lidských zdrojů nezbytných pro úspěšnou implementaci 
iniciativy EOSC v ČR. Příslušné intervence budou přitom realizovány primárně prostřednictvím 
Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK). Termín na zaslání nominace je 16. října 2020. 

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2020/09/prispevek_konferenceMSMT_GL.pdf
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2020/08/RVS_formular_na_pripominky_navrh_Piratu.rtf
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2020/08/Prohlaseni-CKR-k-situaci-v-Belorusku-18.8.2020_signed.pdf
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2020/08/Usnesen%C3%ADUP_Belorusko_18082020.pdf
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2020/09/prohlaseniRVScovid21092020.pdf
https://www.crc.muni.cz/dokumenty/usneseni/prohlaseni-ckr-k-odpovednosti-vysokych-skol-za-kvalitu-vzdelavani-v-dobe-epidemiologicke-krize

