
Zápis z plenárního zasedání Rady vědeckých společností ČR, 
která se konalo online na platformě ZOOM ve středu 24. února 2021 . 

 
Přítomni: dle výpisu počtu přihlášených 
Hosté: prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc., PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D., MBA  
 
Program 
 

1) Zahájení (předsedající zasedání doc. Buriánek) 
2) Pozdrav předsedkyně AV ČR prof. E. Zažímalové 
3) Pozdrav předsedkyně Komise pro spolupráci s vědeckými společnostmi Dr. M. 

Pravdové 
4) Stručná zpráva o činnosti RVS ČR za roky 2019 a 2020 (L. Hrouda) 

V diskuzi zazněly připomínky k selektivitě informací, výbor se bude zabývat možností 
lepšího výběru z priorit při zachování celistvého formátu zprávy. Počet přihlášených 
hlasujících byl 63. 
Pro        40 
Proti      22 
Zdržel se 1 
Zpráva byla hlasováním schválena. 
 
Pro účely organizace hlasování o změně stanov byla ustavena mandátová a volební 
komise ve složení I. Bičík, V. Spiwok. 
 

5) Návrh změn Stanov RVS ČR (uvedl L. Hrouda) 
V diskuzi zazněly dvě připomínky: jedna navrhla odlišení skrutinií pro přijímaní členů a 
pro změny stanov, druhá navrhla upřesnění lhůty mezi rozesláním podkladů a 
hlasováním per rollam. Obě připomínky byly zapracovány do návrhu ještě před 
hlasováním. Následovalo tajné hlasování. Počet přihlášených k hlasování byl 54. 
Pro   52 
Proti  2 
Zdržel se  0 
Změna stanov byla schválena. Nové Stanovy tímto krokem vstoupily v platnost. 
 

6) Přijetí nových kandidátů: 
Česká společnost pro vlastnosti vody a vodní páry, z. s. (uvedl Dr. Němec) 
Počet přihlášených k tajnému hlasování byl 53. K prezentacím nebyly dotazy, proto 
bylo přistoupeno k hlasování. 
Pro    43 
Proti   7 
Zdržel se 2 
Česká společnost pro vlastnosti vody a vodní páry, z. s. byla přijata do RVS ČR. 
 
Společnost pro technologie ochrany památek (STOP), z. s. (prezentovala prof.     
Rovnaníková) 
Počet přihlášených k tajnému hlasování byl 52. 
Pro   40 

http://www.avcr.cz/cs/o-nas/struktura/predsedkyne-av-cr/
http://www.avcr.cz/cs/o-nas/struktura/akademicka-rada-av-cr/seznam-clenu-akademicke-rady-av-cr/phdr-marketa-pravdova-phd-mba/


Proti  10 
Zdržel se  2 
Společnost pro technologie ochrany památek (STOP), z. s. byla přijata do RVS ČR. 
 

7) Do položky Různé se nikdo nepřihlásil se sdělením, předseda doc. Hrouda navrhl 
konat další zasedání v roce 2021 jen v případě mimořádné situace a v závěru 
poděkoval přítomným za účast, doc. Buriánek pak schůzi ukončil. 
 
Usnesení 
Plenární zasedání RVS ČR:  

• schválilo Zprávu o činnosti za roky 2019 a 2020 

• schválilo změnu Stanov RVS ČR 

• přijalo do RVS ČR Českou společnost pro vlastnosti vody a vodní páry, z. s. 

• přijalo do RVS ČR Společnost pro technologie ochrany památek (STOP), z. s. 
 

 
 
Zapsal: doc. Buriánek, D. Kalistová 
Schválil: doc. Hrouda 


