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Zprávy z užšího Předsednictva Rady VŠ 
 

21. zasedání Předsednictva Rady VŠ  
dne 10. prosince 2020 

 

 

Plánovaná a uskutečněná jednání 

 Předseda RVŠ se zúčastnil LVI. zasedání Akademického sněmu AV ČR, které se uskutečnilo on-line 
formou 7. prosince 2020. Na programu zasedání byla zpráva o činnosti Akademické rady AV ČR, 
ekonomická situace či informace o Národním plánu obnovy. 

 46. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu se uskutečnilo 9. prosince 2020. 
Na programu jednání byla problematika studentů lékařských a nelékařských povolání pracujících 
v nemocnicích v návaznosti na probíhající epidemii onemocnění Covid-19, aktuální informace MŠMT k 
mimořádným opatřením ve vzdělávání v důsledku COVID-19, sdělení Komise Evropskému parlamentu, 
Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Nový EVP pro výzkum a 
inovace či informace zástupců 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. Jednání 
výboru je z důvodu přijatých opatření v souvislosti s pandemií Covid-19 veřejnosti nepřístupné. 

 Místopředsedkyně RVŠ Ingeborg Radok Žádná se zúčastnili jednání Fóra předsedů akademických 
senátů, které se uskutečnilo on-line formou 26. listopadu 2020. Na programu jednání byla diskuse nad 
novelou VŠ zákona, otázka týkající se refundace nákladů při on-line výuce v rámci home office, hlášení 
pro NAU při přechodu mezi on-line výukou a kontaktní výukou. Největší pozornost byla věnována 
problematice on-line jednání samosprávných orgánů a hlasování při on-line jednání. V této souvislosti 
se dne 3. prosince 2020 uskutečnil samostatný seminář Fóra předsedů akademických senátů týkající 
se problematiky hlasování při on-line jednáních.  

 

 

 

Žádosti a stanoviska 

 Dne 23. listopadu 2020 byly po vyjednání prodlouženého termínu odeslány na MŠMT připomínky 
k zaslané novele zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), které zpracovaly Legislativní komise a 
Komise pro strategie a rozvoj. 

 Rada vysokých škol obdržela dopis od libanonské ambasády s prosbou o pomoc libanonským 
studentům na českých vysokých školách v jejich těžké ekonomické situaci, nejlépe formou udělení 
stipendií, prominutím školného nebo prodloužením doby splatnosti. 

 Na Radu vysokých škol byl zaslán otevřený dopis České asociace doktorandek a doktorandů, z.s.  ve 
věci zmírnění dopadů současné pandemie na studující v doktorských programech na vysokých školách. 

 Od náměstka ministra pro sekci vysokého školství, vědy a výzkumu P. Dolečka jsme obdrželi informaci 
o tom, že ve Sbírce zákonů byla zveřejněna novela zákona o vysokých školách č. 495/2020 Sb., kterou 
se zavádí zvláštní oprávnění pro vysoké školy při mimořádných situacích. Cílem této novely je 
poskytnout vysokým školám v případech mimořádných zdravotních, přírodních či jiných situacích 
možnost rychlé reakce v oblasti výuky, zkoušek i přijímacího řízení. 

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2020/12/RVS_pripominky_autorsky_zakon.docx
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2020/12/dopis_libanon.pdf
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2020/12/Otevreny-dopis_CAD_3_12.docx
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2020/12/zakon-495_2020.pdf
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Současně nám bylo zasláno i znění usnesení vlády upravující omezení pro výuku na vysokých školách 
od 7. 12. 2020. Toto usnesení bylo vysokým školám zasláno a je zveřejněno na webových stránkách 
ministerstva v sekci vysokého školství. 

 

 

Nominace 

 Z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jsme obdrželi žádost o nominaci zástupce Rady VŠ do 
Rady Národního akreditačního úřadu náhradou za uvolněné místo po prof. PhDr. Martinu Wihodovi, 
Ph.D., do konce jeho funkčního období, tedy do 31. 8. 2026 pro oblasti vzdělávání Historické vědy; 
společenské vědy. RVŠ obdržela návrhy na dva kandidáty, hlasování členů Předsednictva právě 
probíhá. 
 
- prof. PhDr. et Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D., Historický ústav, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity 

-  doc. PhDr. Šárka Cabadová Waisová, Ph.D., Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni 

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2020/12/usneseni-vlady-1263.pdf

