
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY RUV 

30. 6. 2021 

 

Přítomní (bez titulů): I. Armutidisová, P. Doleček, K. Gondková, M. Houser, L. Lábus, M. Němeček,  

P. Oslzlý, I. Radok Žádná, T. Vaněk, J. Vybíral, A. Krejčová 

Omluvení (bez titulů): I. Mathé 

 

Program: 

1. Schválení harmonogramu RUV na období září 2021/červen 2022  

2. Schválení zadání analýzy sběrů výstupů RUV za rok 2020  

3. Předložení Metodiky RUV  

4. Předložení Statutu Pracovní skupiny RUV  

5. Diskuze k nominacím a jmenování garantů a členů segmentů 

6. Různé  

Pan náměstek Doleček přivítal členy Rady RUV a stručně všechny přítomné seznámil s programem.  

Ad 1 

Přítomní členové Rady RUV byli seznámeni s harmonogramem sběru a certifikace pro rok  

2021-2022. Harmonogram RUV na období září 2021 až červen 2022, který je přílohou tohoto zápisu, 

byl schválen všemi přítomnými členy rady RUV. 

Ad 2 

Zadání analýzy výsledků tvůrčí umělecké činnosti a jejich hodnocení za rok 2020, které je přílohou 

tohoto zápisu, bylo schváleno všemi přítomnými členy Rady RUV. V analýze bude uveden dopad 

pandemie Covid-19 a dále se analýza bude podrobněji věnovat jednotlivým segmentům a jejich 

specifikům s důrazem na nové formáty související s pandemií Covid-19. 

Doc. Talašová analýzu výsledků tvůrčí umělecké činnosti a jejich hodnocení za rok 2020 představí na 

podzimním jednání Rady RUV.  

Ad 3 

Členům Rady RUV byla zaslána Metodika RUV, která vymezuje základní pojmy a procesy sběru a 

certifikace v Registru uměleckých výstupů (Metodika dále obsahuje 7 příloh – Metodik jednotlivých 

segmentů).  

Členové Rady RUV se shodli na tom, že Metodika by měla být ještě diskutována napříč všemi segmenty. 

Do 31. srpna 2021 mohou členové Rady RUV na e-mailovou adresu marcela.markova@msmt.cz zasílat 

případné návrhy na změny v Metodice, tyto návrhy budou předány předsedovi Pracovní skupiny. Finální 

verze Metodiky bude Radou RUV projednána na jejím podzimním jednání.  
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Ad 4 

Členové Rady RUV diskutovali o návrhu Statutu Pracovní skupiny navrhli několik změn a doplnění:  

• Detailnější popsání nominačního procesu (garanti, členové Rad segmentů), docházení na 

jednání PS RUV ve formátu 1+1 (garant + 1 člen Rady segmentu). 

• Zvážení změny názvu materiálu z nynějšího „Statut Pracovní skupiny Registru uměleckých 

výstupů“ na „Statut Pracovní skupiny Registru uměleckých výstupů a Rad segmentů“, a s tím i 

spojená otázka, zda má Statut upravovat pouze činnost Pracovní skupiny nebo i Rad segmentů. 

• Návrh na vypuštění následující části věty z článku 2 „Členství v Pracovní skupině RUV“ odst. 1 

„… dalších odborníků nezbytných pro zajištění Aplikace RUV a dalších analytických činností 

spojených s provozem RUV v Pracovní skupině RUV.“ 

• Vynechání článku 3 „Certifikátoři“ ve Statutu PS RUV, protože je jejich činnost popsána  

i v Metodice RUV. 

Další návrhy a připomínky mohou členové Rady RUV zasílat do 31. srpna 2021 na e-mailovou adresu  
marcela.markova@msmt.cz. Statut PS RUV bude Rada RUV projednávat na svém podzimním 

zasedání. 

Ad 5 

K 1. červenci 2021 se rozhodly již dále nepokračovat jako garantky segmentů Hudba a Scénická umění  

PhDr. Ingeborg Radok Žádná a doc. MgA. Blanka Chládková. Nominace na nové garanty lze předkládat 

do 31. července 2021, na e-mailoovu adresu marcela.markova@msmt.cz, součástí návrhu by měl být i 

stručný profesní životopis nominované osoby. 

K 1. lednu 2022 budou jmenováni noví členové Rad segmentů, kteří budou předtím schváleni Radou 

RUV.  

Zapsala: Adéla Krejčová 

Podepsal: PhDr. Pavel Doleček, Ph.D. v. r.  
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