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Záznam o 20. on-line zasedání  
Předsednictva Rady vysokých škol 

dne 15. října 2020 a hlavní přijatá usnesení 
 
 

Zasedání se zúčastnilo 35 členů Předsednictva Rady VŠ (ze 49 řádných členů) a 7 hostů.  
Předsednictvo Rady VŠ rovněž umožnilo distanční účast zájemcům z řad členů Sněmu Rady VŠ.  

 

Průběh jednání 
 

1. Zahájení 

Prof. Pospíšil přivítal všechny přítomné a představil náplň programu zasedání: vypořádání novel 
zákonů č. 111/1998 Sb. a č. 130/2002 Sb., ekonomické informace, obsah metodického pokynu NAÚ  k 
problematice distančního vzdělávání, kde budou vzneseny dotazy na prof. Barančíka, dále bude na 
programu studium zahraničních studentů a platnost covidového zákona.  

Prof. Pospíšil následně sdělil smutnou zprávu, že zemřel prof. Netuka a požádal o jeho uctění minutou 
ticha.  

Prof. Pospíšil dále představil návrhovou komisi ve složení prof. Pospíšil, prof. Molková, PhDr. Radok 
Žádná, prof. Skládanka, Mgr. Šulc, doc. Nigrin, JUDr. Valová, RNDr. Popela, JUDr. Hodulík, prof. Stuchlík 
a za SK RVŠ Giancarlo Lamberti. 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 25 kladných hlasů jednomyslně schválilo návrhovou komisi. 

 

2. Zprávy z užšího Předsednictva Rady VŠ 

Prof. Pospíšil sdělil, že v členské sekci webu Rady VŠ je zveřejněný materiál, ve kterém jsou uvedeny 
všechny události od posledního uskutečněného zasedání, včetně jednání uskutečněných i těch, která byla 
z důvodu koronavirové situace zrušená. Obsahem materiálu jsou i žádosti a stanoviska, které Rada VŠ 
obdržela od MŠMT a NAÚ a jimiž se zabývala. Sdělil, že proběhly dvě schůzky ohledně financování vysokých 
škol. Dne 18. 8. 2020 s předsedou vlády ČR Ing. Babišem a ministry školství, mládeže a tělovýchovy 
Ing. Plagou a ministrem průmyslu a obchodu a dopravy doc. Havlíčkem ohledně navýšení rozpočtu nad 
1 mld. Kč, aby reflektovalo propad VŠ. Z tohoto jednání vzešel úkol pro oba ministry, aby zjistili možnosti 
alternativního financování vysokých škol a domluvili se s jednotlivými resorty. Na toto jednání navazovalo 
dne 6. 10. 2020 přeložené jednání s ministryní financí JUDr. Schillerovou, na kterou odkázal premiér. 
Jednání se účastnili prof. Pospíšil, prof. Sklenička, rektor VUT prof. Štěpánek a předseda výboru VOS 
Mgr. Baierl. Jednání bylo korektní, ale striktně a důrazně odmítavé. Z jednání vyplynulo, že ministryně 
garantuje slibované navýšení rozpočtu o 1 mld. Kč. 

Dále se prof. Pospíšil věnoval konferenci s názvem „Dny vzdělávací činnosti vysokých škol“. Zmínil, že 
na této konferenci přednesl příspěvek předseda SK RVŠ Giancarlo Lamberti. Poté sdělil, že bylo zrušeno 
zahájení akademického roku, které se mělo uskutečnit dne 1. 10. 2020. 

Rada VŠ se dne 18. 8. 2020 usnesením užšího Předsednictva Rady VŠ plně připojila k prohlášení České 
konference rektorů k událostem v Bělorusku, kde dochází k perzekuci běloruských občanů usilujících 
o svobodu a demokracii.  

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 

http://www.radavs.cz/soukroma-sekce/materialy-na-predsednictvosmem/
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2020/08/Usnesen%C3%ADUP_Belorusko_18082020.pdf
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2020/08/Prohlaseni-CKR-k-situaci-v-Belorusku-18.8.2020_signed.pdf
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dne 21. září užší Předsednictvo Rady VŠ stanovisko, které bylo zároveň poskytnuto sdělovacím 
prostředkům. V ten samý den reagovala na tuto situaci svým prohlášením i Česká konference rektorů. 

Agentura Rady VŠ obdržela 2 návrhy na Cenu Františka Běhounka, které po odsouhlasení užším 
Předsednictvem Rady VŠ odeslala jako nominace Rady VŠ. Nominováni byli prof. RNDr. Jana Klánová, 
Ph.D. a prof. RNDr. Daniel Kráĺ, Ph.D., DSc. Prof. Pospíšil sdělil, že dne 14. 10. 2020 proběhlo vyhodnocení, 
jehož výsledky budou zveřejněny.  

Rada VŠ byly oslovena MŠMT se žádostí o nominaci kandidáta Rady VŠ do pracovní platformy pro 
přípravu implementace iniciativy European Open Science Cloud (dále EOSC). Prof. Pospíšil sdělil, že se 
domlouvá s ČKR na nominaci společného kandidáta a následně vznesl dotaz do pléna na případného 
vhodného kandidáta. Přítomní členové nikoho nenavrhli. Po skončení zasedání prof. Pospíšil po konzultaci 
s ostatními partnery nominoval Ing. Evu Hnátkovou, Ph.D., nominace byla zaslána na MŠMT. 

V závěru svého vystoupení prof. Pospíšil konstatoval, že komunikace s MŠMT na úrovni náměstka 
Dolečka k aktuální situaci je velmi dobrá. 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 30 kladných hlasů jednomyslně schválilo usnesení. 

Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí Zprávy z užšího Předsednictva Rady VŠ.  

 

3. Zpráva o činnosti Studentské komory Rady VŠ   

Předseda SK RVŠ Giancarlo Lamberti představil prezentaci „Distanční výuka a Covid19“, kterou 
přednesl na konferenci „Dny vzdělávací činnosti vysokých škol“. V prezentaci se věnoval situaci ve světě, 
informoval o šetření OECD, jež je výsledkem průzkumu 90 mládežnických organizací ze 48 zemí. Věnoval 
se výsledkům šetření v České republice, které uskutečnila SK RVŠ s 1109 respondenty. Dále představil 
společnou aktivitu s ESU a doporučení ESU. V závěru zmínil i příklady pozitivních vlivů krize COVID-19. 
Následně proběhla diskuse, která se týkala zvláště problémů, které vznikají v souvislosti s opětovným 
uzavřením vysokých škol a přechodu na distanční výuku. Zazněla výzva České asociace doktorandek a 
doktorandů. Diskutovala se problematika uzavření kolejí. Podněty k této problematice zazněly v bodu: 
Problematika činnosti VŠ v podmínkách nouzového COVID-19 režimu, kde bylo přijato usnesení. 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 35 kladných hlasů jednomyslně schválilo usnesení. 

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

 

4. Vystoupení hostů 

Náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu 
PhDr. Doleček se on-line zasedání Předsednictva nemohl účastnit, s členy užšího předsednictva však 
on- line projednal záležitosti týkající se současné krizové situace COVID-19. Prof. Pospíšil informoval 
o prezentaci, kterou PhDr. Doleček představil na 157. zasedání Pléna České konference rektorů dne 2. 10. 
2020. V prezentaci se věnuje stavu legislativního procesu novely zákona o VŠ, možnostem zákona 
č. 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na VŠ v roce 2020 a o posuzování 
doby studia pro účely dalších zákonů. Dále předkládá usnesení vlády ČR č. 958 o přijetí krizového opatření 
ze dne 30. 9. 2020 a doporučení úpravy vnitřních předpisů. Dále se věnuje přípravě návrhu státního 
rozpočtu na rok 2021 ze strany MŠMT. Následně v prezentaci představuje doporučení k realizaci tzv. 
hybridní formy on-site visit a v závěru informuje o podpoře běloruských studentů v akademickém roce 
2020/2021 ze strany MŠMT. 

RNDr. Krejčí, vzhledem k tomu, že se z důvodu účasti na dalším jednání musel omluvit, písemně zaslal 
poděkování za informaci o výzvě České asociace doktorandek a doktorandů. Uvedl, že zváží, jakou formou 
by ji mohla Akademie věd podpořit. Sdělil, že k novele Zákona o podpoře výzkumu a vývoje také mají v 
Akademické radě AV ČR připomínky a je přesvědčen, že se s Radou VŠ ve většině bodů shodnou. 

 

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
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2020/09/prispevek_konferenceMSMT_GL.pdf
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2020/10/20pCKR_02102020.pptx
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5. Stručná informace o znění novel zákonů č. 111/1998 Sb. o VŠ a č. 130/2002 Sb. 
o VaV 

JUDr. Hodulík okomentoval části platného znění dotčených ustanovení novelizovaných zákonů. Jde 
o pasáže, kde úprava navrhovaná MŠMT je odlišná od postoje, názorů zaznívajících v Radě VŠ v průběhu 
projednávání. V následné diskusi JUDr. Hodulík navrhl svolat operativní on-line jednání Předsednictva 
Rady VŠ k pasážím novely zákona, ke kterým by bylo dobré přijmout usnesení. 

Následně vystoupil náměstek pro řízení sekce EU a ESIF PhDr. Velčovský, který formou prezentace 
informoval o 3. jednání Přípravného výboru OP JAK k programovému období 2021 – 2027. Poděkoval 
prof. Pospíšilovi, jako členovi přípravného výboru a všem, kteří se zapojili do diskusí. Přislíbil, že zašlou 
informace, jakmile dojde k novému vývoji. V rámci diskuse odpověděl na dotazy. 

Prof. Pospíšil informoval o vypořádání připomínek k návrhu novely zákona č. 130/2002 Sb. o VaV. 
Tento materiál je zveřejněný v členské sekci webu Rady VŠ. 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 35 kladných hlasů jednomyslně schválilo usnesení: 

Předsednictva Rady VŠ ukládá Legislativní komisi, Komisi pro strategie a rozvoj, Komisi pro 
vzdělávací činnost do 29. 10. 2020 projednat a připravit připomínky k novele zákona o vysokých školách, 
který byl schválen vládou a odeslán do Poslanecké sněmovny k projednání. Současně žádá SK RVŠ o 
stanovisko k materiálu. Ukládá předsedovi RVŠ poté, co obdrží stanoviska komisí, svolat mimořádné 
jednání Předsednictva Rady VŠ k této problematice. 

6. Národní akreditační úřad – problematika distančního vzdělávání 

Prof. Molková sdělila, že 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 účastnila společně s prof. Pospíšilem. 

Poté vystoupil prof. Barančík, který blíže vysvětlil vznik metodického pokynu NAÚ k využívání nástrojů 
distančního vzdělávání. V rámci diskuse odpověděl na vznesené dotazy. 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 35 kladných hlasů jednomyslně schválilo usnesení: 

Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí informace o metodickém pokynu NAÚ k využívání nástrojů 
distančního vzdělávání v prezenční a kombinované formě studia v akademickém roce 2020/2021.  

Předsednictvo Rady VŠ žádá NAÚ o doplnění Metodického pokynu NAÚ k využívání nástrojů 
distančního vzdělávání v prezenční a kombinované formě studia v akademickém roce 2020/2021 
o informaci, které z povinností vysokých škol vyplývajících z tohoto pokynu platí v době, kdy trvá nouzový 
stav, případně kdy nařízení vlády či rozhodnutí hygienických stanic zakáží prezenční přítomnost studentů 
ve výuce. Zejména se jedná o uložené informační povinnosti vysokých škol vůči NAÚ. 

7.  Ekonomické informace  

JUDr. Valová formou prezentace informovala o přípravě rozpočtu 2021 a analyzovala finanční situaci 
v oblasti vysokého školství. Informovala o jednáních předsedů reprezentací VŠ prof. Pospíšila 
a prof. Skleničky s premiérem Ing. Babišem, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Ing. Plagou 
a ministrem průmyslu a obchodu doc. Havlíčkem, dále o schůzce s ministryní financí JUDr. Schillerovou, 
která se v odloženém termínu konala s výsledkem: potvrzení nárůstu rozpočtu o 1 mld. Kč pro rok 2021 
v souladu se střednědobým výhledem a ve střednědobém výhledu pro rok 2022 rovněž nárůst 1 mld. Kč 
a odmítnutí kompenzace nákladů či ztrát spojených s epidemií. Dále JUDr. Valová představila materiál, 
který byl připraven pro jednání s ministryní financí, a který je možno považovat za shrnutí celkové finanční 
situace VVŠ. Poté předložila závěr a návrh řešení. Následně proběhla diskuse, ve které vystoupili zejména 
JUDr. Valová a Ing. Mazouch. V diskusi následně vystoupil RNDr. Popela, který sdělil, že AS VUT po 
seznámení s aktuálními ekonomickými informacemi v úterý dne 13. 10. 2020 přijal následující usnesení: 

Usnesení AS VUT č. 22: “Akademický senát VUT žádá RNDr. Popelu, jako svého delegáta v 
Předsednictvu Rady VŠ, aby na Předsednictvu Rady VŠ předložil návrh žádající předsedu Rady VŠ iniciovat 
jednání předsedy Rady VŠ a ČKR s panem ministrem Plagou k navýšení rozpočtu vysokých škol.” K tomu 

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2020/10/OP_JAK_Pripravny_vybor_9.10.2020.pdf
http://www.radavs.cz/soukroma-sekce/
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2020/10/EIP151020.pptx
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doplnil, že na základě předchozí diskuse k vystoupení předsedkyně ekonomické komise dává ke zvážení, 
zda vhodně nedoplnit návrh usnesení Předsednictva Rady VŠ o žádost adresovanou na předsedu Rady VŠ. 
Po diskusi bylo přijato usnesení.  

Předsednictvo Rady VŠ počtem 35 kladných hlasů jednomyslně schválilo usnesení: 

Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí informace o stavu přípravy rozpočtu VŠ na rok 2021 
a přípravě střednědobého výhledu na léta 2022 a 2023 s tím, že požaduje, aby minimální nárůst 
střednědobého výhledu ve výši 1 mld. Kč navržený pro rok 2022 by přiznán i pro rok 2023, ukládá 
předsedovi Rady VŠ pokračovat v tomto směru v jednáních s MŠMT. 

Předsednictvo Rady VŠ upozorňuje na problém ztrát příjmů z kolejného vznikajících v důsledku 
rozhodnutí vlády o zákazu pobytu studentů na kolejích a žádá ministra školství o podporu zahrnutí těchto 
ztrát vysokoškolských kolejí a menz do kompenzačních opatření Ministerstva průmyslu. 

Předsednictvo Rady VŠ se připojuje k usnesení ČKR v bodě „ČKR důrazně doporučuje, aby byly 
v prioritách ČR při využití evropských zdrojů významně podpořeny intervence do výzkumu a vzdělávání. 
Investice do lidského kapitálu jsou ve všech vyspělých zemích vnímány jako zásadní faktor 
konkurenceschopnosti, a musí být proto dle názoru ČKR jednoznačnou prioritou pro ČR“. 

8. Studium zahraničních studentů v době COVIDové 

Mgr. Šulc informoval o problematice vízových žádostí zahraničních studentů. Zrekapituloval situaci 
v období první vlny COVID-19. Konstatoval, že došlo k drobné změně k lepšímu při získávání nostrifikací. 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 35 kladných hlasů jednomyslně schválilo usnesení: 

Předsednictvo Rady VŠ žádá MŠMT, aby urgovalo MZV, MV a MZ s cílem zefektivnit proces vydávání 
studentských víz na všech zastupitelských úřadech a navýšit jejich kapacitu pro tento proces vyčleněnou. 

Předsednictvo Rady VŠ pověřuje předsedu Rady VŠ, aby ve spolupráci s ČKR inicioval meziresortní 
jednání za účasti reprezentací vysokých škol k vízové problematice.  

 

9. Informace z Fóra předsedů akademických senátů 

Prof. Skládanka předložil zprávu o činnosti Fóra předsedů akademických senátů. Jednání Fóra 
proběhlo dne 9. 7. 2020. Zdůraznil, že samosprávné orgány vysokých škol nepřerušily svou činnost 
a pokračovaly v maximální možné míře ve své práci s využitím nástrojů dálkové komunikace. Akademická 
samospráva prokázala akceschopnost a přispěla k zajištění činnosti VŠ v době nouzového stavu. Bylo 
diskutováno zastoupení studentů v akademických senátech, dále problematika udělování víz zahraničním 
studentům v souvislosti s pandemií COVID-19. Účastníci jednání vyjádřili znepokojení nad tím, že stát chce 
na univerzity přenášet náklady související s případným příjezdem zahraničních studentů, u kterých bude 
prokázáno onemocnění COVID-19. Účastníci se následně věnovali rozpočtu VŠ. Prof. Skládanka dále 
přečetl usnesení Fóra předsedů akademických senátů, které bylo na jednání přijato. Dále představil on-line 
dotazník k připravenosti VŠ na on-line jednání a jeho vyhodnocení. 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 35 kladných hlasů jednomyslně schválilo usnesení: 

Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí Informace z Fóra předsedů akademických senátů. 

 

10. Bilanční a hodnotící zpráva 

Prof. Pospíšil sdělil, že na konci funkčního období Rady VŠ bývá zvykem vypracovat Bilanční a hodnotící 
zprávu o tříletém funkčním období z pohledu jednotlivých oblastí činnosti Rady VŠ. Představil návrh 
jednotlivých kapitol uvedeného materiálu a vyzval předsedy jednotlivých pracovních komisí, aby zpracovali 
krátkou zprávu ze své gesce, která bude v rámci Bilanční a hodnotící zprávy zveřejněna na webu Rady VŠ. 
Termín pro zaslání příspěvků na Agenturu Rady VŠ je 1. 11. 2020. 

 

11.  Problematika činnosti VŠ v podmínkách nouzového COVID-19 režimu 

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2020/10/Zprava_forum_predsedu_rijen_2020.pptx
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2020/10/BHZ18_20obsah.docx
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2020/10/BHZ18_20obsah.docx
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RNDr. Popela na žádost předsedy Rady VŠ doplnil informaci o dopolední diskusi s náměstkem 
Dolečkem týkající se lex specialis (zákon č. 188/2020 Sb. Zákon o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a 
rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů), která 
proběhla na jednání užšího Předsednictva RVŠ. Byly v ní shrnuty předchozí podněty z akademických obcí 
od členů Rady VŠ. Bylo konstatováno, že podle sdělení pana náměstka na ČKR zákon č. 188/2020 platí, bylo 
požádáno o oficiální zveřejnění stanoviska, pan náměstek poskytl předsedovi Rady VŠ další podklad, který 
je zveřejněný v členské sekci webu Rady VŠ. S ohledem na dotazy členů Rady VŠ týkající se akademického 
senátu, vědecké rady aj. RNDr. Popela vznesl na UP RVŠ dotaz, která z variant u paragrafu 7 bod 2 platí:  (a) 
kvůli článku 1 paragraf 1 se vztahuje jen k jaru, proto teď neplatí, b) musí platit i pro tento nouzový stav,  c) 
může platit i pro tento nouzový stav. Pan náměstek dotaz označil za podstatný a prověří jej s právníky 
MŠMT,  bezprostředně po dotazu při rychlé reakci orientačně sdělil, že  by se osobně přiklonil k (a). Bylo 
doplněno, že pokud by platilo (c), může to řešit některé složité případy na VŠ. Po navazující diskusi, ve které 
zejména vystoupili doc. Radová, Ing. Svoboda, Mgr. Michálek, JUDr. Říha, byli diskutující požádáni k 
zaslání námětů pro usnesení  a byli přizváni návrhovou komisí k účasti na formulaci usnesení, které bylo 
následně přijato. 

JUDr. Říha vystoupil s následujícími podněty: 

1) výzva MŠMT k vymezení účinnosti jednotlivých ustanovení 188/2020 a jejich použitelnosti v 
současné době 

2) výzva k předložení komplexního nového krizového zákona pro VŠ, který by měl obecnou úpravu a 
nikoli  ad hoc (zde přichází v úvahu i možnost úpravy vyhlašování výjimečných stavů na VŠ nebo její 
součásti a kontrolní mechanismy - doba určitá, souhlas senátu, sistace obecných předpisů) 

3) Výzva příslušným orgánům ke komunikaci s VŠ v souvislosti s přijímáním protiepidemických opatření 
v oblasti VŠ. 

Ing. Svoboda v rámci diskuse požádal o to, aby v usnesení k problematice zákona 188/2020 Rada VŠ 
žádala vyřešení studentů, kteří absolvovali zahraniční vzdělání v zahraničí, a kteří mají podle tohoto zákona 
45 dní na předložení všech dokumentů, včetně případného nostrifikačního osvědčení. To je v současné 
době (vzhledem k mnohaměsíčním lhůtám vyřizování na krajských úřadech) nemožné.  

Navrhuje to vyřešit kombinací dvou způsobů:  
1) Potvrdit, že vysoká škola smí jako ověření dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou použít 

potvrzení z institucionálně akreditované vysoké školy, která podmínku středního vzdělání ověřila podle § 
48 odst. 4 písm. d) vysokoškolského zákona.  

2) Prodloužit lhůtu podle § 4 odst. 2 zákona č. 188/2020 do konce akademického roku 2020/2021. 
 
Předsednictvo Rady VŠ počtem 35 kladných hlasů jednomyslně schválilo usnesení: 

Usnesení 1: 

Předsednictvo Rady VŠ na základě intenzivní diskuse členů RVŠ a dotazů z akademické obce VŠ 
naléhavě žádá ministra Plagu, aby nejpozději do 25. 10. 2020 vydal oficiální stanovisko MŠMT k platnosti 
nebo neplatnosti zákona č.188/2020 jako celku a k vymezení účinnosti jednotlivých ustanovení zákona 
č. 188/2020 a jejich použitelnosti v současné době.  

Předsednictvo Rady VŠ ve stejném termínu žádá, aby stanovisko k platnosti nebo neplatnosti bylo 
cíleno na všechny části zákona, zejména pak zda platí § 7, odst. 2 nejen pro nouzový stav vyhlášený 12. 3. 
2020, ale i pro nouzové stavy následující, a to i s ohledem na reálné nebezpečí vyhlášení úplné karantény 
ČR v nejbližších dnech. Je třeba vyjasnit, zda tento odstavec se v nouzovém stavu použít musí, může nebo 
nesmí. Situace je naléhavá a pro řadu VŠ kritická.  

Předsednictvo Rady VŠ upozorňuje, že i v případě, že ministr vydá stanovisko o platnosti zákona 
č.188/2020, ten upravuje oblast vysokého školství pouze pro kalendářní rok 2020. Problémy způsobené 
pandemií budou nutně přetrvávat. Rada VŠ plně podporuje záměr MŠMT o legislativní ošetření této 
situace a nabízí i aktivní odbornou pomoc členů Rady VŠ. Předsednictvo Rady VŠ podporuje nejen 
případnou nutnou zákonnou úpravu pro rok 2021, ale zejména předložení komplexního nového 
krizového zákona pro VŠ. 

 

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2020/10/20pCKR_02102020.pptx
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Usnesení 2: 

Předsednictvo Rady VŠ pověřuje místopředsedu Skládanku, aby toto usnesení doplněné o další 
požadavky a náměty související s fungováním VŠ v době epidemie COVID od zástupců Fóra předsedů AS 
a členů Předsednictva Rady VŠ prostřednictvím náměstka Dolečka předal k řešení ministru školství, 
mládeže a tělovýchovy.  

Předsednictvo Rady VŠ se na základě zkušeností obrací s apelem na všechny příslušné orgány, aby 
věnovaly velkou pozornost včasné komunikaci s VŠ v souvislosti s přijímáním protiepidemických opatření 
v oblasti VŠ. 

 

12.  Různé 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 35 kladných hlasů jednomyslně schválilo usnesení: 

Předsednictvo Rady VŠ žádá MŠMT o maximální součinnost a urychlení registrace vnitřních předpisů 
vysokých škol. 

 

Prof. Pospíšil poděkoval za aktivní účast a popřál hlavně hodně zdraví do dalších dní. 

 

Příští řádné zasedání Sněmu Rady vysokých škol se bude konat dne 19. listopadu 2020 

Příští řádné zasedání Předsednictva Rady vysokých škol proběhne dne 10. prosince 2020 

Zapsala: L. Míčková, redigovali M. Štěrbová, prof. Molková 

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

