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Zprávy z užšího Předsednictva Rady VŠ 

zasedání Předsednictva s rozšířenou účastí Sněmu RVŠ  

dne 19. listopadu 2020 

 

 

 

Plánovaná a uskutečněná jednání 

 

 RVŠ obdržela pozvánku z Magistrátu města Ústí nad Labem do pracovní skupiny Ekonomika pro přípravu 
nástroje ITI a Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace (ISg ÚChA) pro období 2021-2027. 
Role RVŠ v pracovní skupině by měla být expertní a poradní. 

 Dne 16. 11. 2020 se konalo jednání Rady pro spolupráci s vysokými školami a přípravu vědeckých 
pracovníků AV ČR. Za RVŠ se jednání zúčastnila prof. Molková. 

 Z Národního akreditačního úřadu jsme obdrželi pozvání k účasti na on-line semináři National Peer 
Counselling Visit, který proběhne dne 10. prosince 2020 v rámci evropského projektu SEQA-ESGi. Tento 
projekt je zaměřen na rozvoj českého systému zajišťování kvality ve vysokém školství za účelem dosažení 
plného souladu s evropskými standardy ESG. 

 44. schůze výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu (VVVKMT)  je plánovaná na 18. 
listopadu 2020.  Jednání výboru je z důvodu přijatých opatření v souvislosti s onemocněním Covid-19 
veřejnosti nepřístupné. Na programu jednání je návrh rozpočtu pro rok 2021, týkající se kapitol 362, 334, 
361, 377, 321, 333, Státního fondu kultury a Státního fondu kinematografie. Dále zprávy o činnosti GAČR 
a TAČR, a aktuální informace zástupce MŠMT k mimořádným opatřením ve vzdělávání v důsledku COVID-
19. 

45. schůze VVVKMT se konala dne 10. listopadu 2020. Na programu jednání byla novela zákona č. 
111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). 

 

 

 

Žádosti a stanoviska 

 

 Z MŠMT jsme obdrželi informaci o schválení dokumentu Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+, 
na jejímž vzniku  se podílela i RVŠ, ať již svou účastí na některé z konferencí či na kulatých stolech 
zapojením na diskusních fórech, podněty ve veřejných konzultacích nebo emaily či osobními rozhovory. 

 Rada vysokých škol obdržela vyjádření nám. Dolečka k CŽV a stipendiím zahrnutých v novele Zákona o 
vysokých školách: Celoživotní vzdělávání je relevantním typem vzdělávání, které může vysoká škola 
poskytovat na základě ustanovení § 60 zákona o vysokých školách. Vzhledem k plánovanému navýšení 
prostředků na program Erasmus+ o cca 70% na období 2021-2027 není důvod, proč by účastníci tohoto 
typu vzdělávání měli být apriori vyloučeni z okruhu příjemců těchto stipendií, bude-li jim vysoká škola chtít 
zahraniční stáž nabídnout. Jinými slovy, je to vázáno na komunitární programy, jeto správně a je to 
žádoucí. 

https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030
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 Na základě usnesení, které přijalo Předsednictvo Rady vysokých škol na svém zasedání dne 15. října 2020, 
byl náměstkovi P. Dolečkovi zaslán dopis místopředsedy RVŠ prof. Skládanky s otázkami a podněty, které 
se týkají činnosti vysokých škol v současném nouzovém stavu. Pan náměstek na tyto otázky odpověděl 
svým dopisem, který je vč. všech příloh zveřejněný v členské sekci stránek Rady. 

 Dne 18. října 2020 obdržel předseda RVŠ žádost politického analytika Jakuba Černého o formulaci priorit 
vzdělávací politiky. Pan předseda požádal o zpracování podkladů pro odpověď předsedkyni Komise pro 
vzdělávací činnost doc. Smolovou a předsedu Komise pro strategie RNDr. Popelu.  

 Dne 21. 10. 2020 obdržela Rada vysokých škol z MŠMT informace o přijatých krizových opatření vlády, 
ze kterých vyplývá, že pro oblast vysokého školství nebyla na aktuálním jednání vlády žádná krizová 
opatření přijata, a nadále zůstává v platnosti v plném rozsahu usnesení vlády č. 1022 ze dne 12. října 2020. 

 23. 10. 2020 obdržela Rada vysokých škol od náměstků P. Dolečka a D. Prudíkové Metodický dopis 
k aplikaci zákona č. 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých 
školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů. 

 Z Národního akreditačního úřadu jsme obdrželi přehled osob, které na svém říjnovém zasedání vybrala 
Rada NAÚ k zapsání do Seznamu hodnotitelů na základě výzvy č. 2/2020. Rada vysokých škol k tomuto 
seznamu nevznesla žádné připomínky. 

 RVŠ požádala o možné zpřístupnění maximálního množství elektronických zdrojů skrze vzdálený přístup 
knihoven, které jsou v gesci příslušných resortů. Dopis předsedy Rady byl zaslán ministru školství, mládeže 
a tělovýchovy, ministru kultury, řediteli Unie vydatelů předsedovi Svazu českých knihkupců. Na tuto 
žádost jsme obdrželi vstřícnou reakci od SČK a MŠMT. Elektronické časopisy stejně jako elektronické knihy, 
které NTK pořizuje, jsou trvale dostupné dálkovým přístupem pro všechny registrované zákazníky NTK 
prostřednictvím titulní stránky webu NTK. Kromě toho je od 2. 11. po dobu pandemie rovněž 
registrovaným zákazníkům otevřena knihovna digitalizovaných děl za normálních okolností dostupná 
pouze ve studovnách NTK (https://kramerius-vs.techlib.cz/podminky-zpristupneni). I registraci lze zařídit 
bez nutnosti do NTK docházet (https://www.techlib.cz/cs/2691-registrace-a-volny-vstup#vzdalena). 

 2. listopadu 2020 obdržel předseda RVŠ od náměstka P. Dolečka žádost o zaslání stanoviska RVŠ k návrhu 
novely zákona o vysokých školách. Vzhledem k extrémně krátkému termínu na reakci bylo toto 
stanovisko konzultováno s předsedy komisí Legislativní a Pro Strategii a zasláno zpět na MŠMT. 

 Odbor vysokých škol MŠMT se obrátil na RVŠ se žádostí o připomínky k novele zákona č. 121/2000 Sb., o 
právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 
zákon). Termín pro zaslání připomínek je 20. listopadu, novela byla předána předsedovi legislativní komise 
RVŠ. 

 Z Technologické agentury ČR jsme obdrželi přehled ERA-NET cofundových výzev, do kterých je možné se 
zapojit v období listopadu 2020 – ledna 2021. Přehled výzev je zveřejněný v členské sekci webu RVŠ. 

 Na webu RVŠ jsou též zveřejněny informace o aktuálních workshopech CSVŠ. 

 Radě vysokých škol byla zaslána tisková zpráva iniciativy Svobodný listopad, která se věnuje pořádání oslav 
Mezinárodního dne studentstva a Dne boje za svobodu a demokracii 17. 11. na pražském Albertově. 

 

 

 

Nominace 

 

 19. 10. 2020 byla na MŠMT zaslána nominace RVŠ 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. RVŠ do této platformy 
nominovalo Ing. Eva Hnátkovou, Ph.D. 

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2020/11/567_dopis_nmDolecek21102020.pdf
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2020/11/Dopis-NM_-RVS_02112020.pdf
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2020/10/usnesen%C3%AD-vl%C3%A1dy-%C4%8CR_8.10.2020_%C4%8D.-997.pdf
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2020/10/Dopis-NM-III-a-NM-VI-k-aplikaci-188-2020.pdf
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2020/10/Dopis-NM-III-a-NM-VI-k-aplikaci-188-2020.pdf
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2020/11/navrh_novely_-ZVS_pandemicky_-plan_k_-projednani02112020_komentarRVS.docx
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2020/11/pz_internet.docx
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2020/11/pz_internet.docx
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2020/11/ERA-NET_cofundove_vyzvy_201109.pdf
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2020/10/workshopyCSVS30102020.docx
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2020/11/TZ-2020_11_16.docx
https://svobodnylistopad.cz/
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 Z MŠMT jsme obdrželi žádost o zaslání návrhu na nominaci člena Rady Národního akreditačního úřadu 
pro vysoké školství (dále jen „Akreditační úřad“) na uvolněné místo po prof. RNDr. Ivanu Netukovi, DrSc. 
pro oblasti vzdělávání Fyzika, Matematika a Vědy o Zemi. RVŠ obdržela návrhy na dva kandidáty, následné 
hlasování členů Předsednictva bylo vyrovnané. Na MŠMT byly v termínu odeslány obě nominace vč. 
výsledků hlasování: 

prof. RNDr. Viktor Beneš, DrSc., MFF UK  - hlasovalo 17 členů (51,52 %), 

prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc., PřF MU - hlasovalo 16 členů (48,48%) 


