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11 ČINNOST STUDENTSKÉ KOMORY
Obsah této části zprávy je koncipován tak, aby poskytl přehled o statutárním rámci fungování
SK RVŠ, vnitřní organizační struktuře, její věcné činnosti ve vymezených tematických okruzích
a finančnímu zajištění této činnosti.
Předkládaná zpráva z povahy věci není vyčerpávající a pro bližší informace je třeba odkázat
čtenáře na internetové stránky SK RVŠ.

11.1 Statutární záležitosti
SK RVŠ se ve své činnosti řídí Statutem RVŠ ze dne 12. května 1994, ve znění pozdějších
změn a doplnění. Na základě čl. XIV. odst. 4 písm. c) tohoto Statutu RVŠ je vydán Jednací řád SK
RVŠ jako její vnitřní předpis.
Jednací řád SK RVŠ přijatý dne 13. prosince 1996 zůstal v platnosti i po dobu stálého zasedání
2003 – 2005, došlo pouze k jeho formálně úpravě v důsledku zvýšení počtu studentských členů
předsednictva RVŠ s účinností od 1. ledna 2006.
V návaznosti na Jednací řád SK RVŠ je vydán Jednací řád pro orgány SK RVŠ (usnesení
předsednictva SK RVŠ ze dne 29. ledna 2003) a podrobnosti o úkolech jednotlivých funkcionářů a
dalších osob pověřených v SK RVŠ zajišťováním dílčích úkolů v rámci její práce jsou rozvedeny
v Organizačním řádu SK RVŠ (rozhodnutí předsedy SK RVŠ ze dne 1. října 2004).

11.2 Organizační struktura
Organizační struktura SK RVŠ je v souladu s čl. XIV. odst. 4 písm. c) Statutu RVŠ věcí autonomní působnosti SK RVŠ a je určena Jednacím řádem SK RVŠ nebo jinými usneseními přijatými
na jeho základě.
Stálými orgány zřízenými přímo Jednacím řádem SK RVŠ jsou:
a) předsednictvo (čl. 7 Jednacího řádu SK RVŠ), které je tvořeno předsedou, dvěma místopředsedy a předsedy orgánů SK RVŠ, tj. předsedou Sekce soukromých vysokých škol a předsedy komisí,
b) sekce soukromých vysokých škol (čl. 7a Jednacího řádu SK RVŠ), která je tvořena všemi členy
SK RVŠ delegovanými do RVŠ soukromými vysokými školami,
c) legislativní komise (čl. 8 odst. 2 Jednacího řádu SK RVŠ), která je mimo jiné pověřena závazným výkladem Jednacího řádu SK RVŠ. Tato komise dále analyzuje návrhy právních předpisů
vztahujících se k vysokému školství připravuje stanoviska SK RVŠ k vysokoškolské legislativě, zajišťuje právní servis pro SK RVŠ, její předsednictvo a ostatní pracovní orgány a na požádání poskytuje studentským zástupcům v akademických senátech jednotlivých vysokých škol
pomoc v procesu tvorby vnitřních předpisů nebo při řešení jiných otázek, které vykazují právní
aspekty.
Na základě Jednacího řádu SK RVŠ jsou zvláštními usneseními pro dané volební období zřízeny tyto další orgány SK RVŠ:
a) komise pro záležitosti spojené se studiem. Tato komise připravuje jednání SK RVŠ
v otázkách týkajících se obecně studia na vysokých školách, postavení studentů v procesu
výuky, studentské odborné a vědecké činnosti.
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b) komise sociální. Zabývá se problematikou sociálního zázemí studentů vysokých škol a v této oblasti připravuje materiály pro jednání SK RVŠ, usiluje o zkvalitnění a standardizaci
podmínek ke studiu, z hlediska sociálního monitoruje situaci na jednotlivých vysokých školách, zejména pokud jde o poplatky spojené se studiem, ubytování, stravování, sociální zabezpečení studentů obecně atd.
c) ekonomická komise (zřízena 12. prosince 2003). Tato komise se zabývá ekonomickými aspekty vysokého školství a studia na vysoké škole a připravuje podklady pro uplatnění návrhů SK RVŠ s Reprezentativní komisi MŠMT.
d) komise pro evropskou vzdělávací politiku (zřízena 11. června 2004). Komise je pověřena
přípravou podkladů v oblasti vzdělávací politiky v působnosti Evropské unie a Rady Evropy, politiky mezinárodních organizací s důsledky pro vzdělávací politiku v působnosti Evropské unie nebo České republiky, a věcné činnosti ESIB – the National Unions of Students
in Europe a dalších mezinárodních studentských struktur, jejichž činnosti se Studentská
komora Rady vysokých škol účastní. Zabývá se rovněž otázkami mobility studentů.
Činnosti SK RVŠ a jejích orgánů dále napomáhají pověřené osoby ve funkcích koordinátorů
pro jednotlivé oblasti přesahující působnost zřízených orgánů:
a) koordinátor reprezentace státních vysokých škol v SK RVŠ
b) koordinátor zahraničních vztahů
c) koordinátor visegrádské spolupráce
d) koordinátor pro záležitosti doktorského studia a tvůrčí činnosti studentů
SK RVŠ zřizuje k řešení jednotlivých specifických otázek, jež náleží do působnosti SK
RVŠ, tzv. pracovní skupiny jako dočasné orgány. Jejich činnost končí schválením závěrečné zprávy, resp. návrhu stanoviska SK RVŠ k vymezené problematice.
V době stálého zasedání 2003 – 2005 působily tyto pracovní skupiny:
a) pracovní skupina pro přípravu pozičního dokumentu „Studium“
b) pracovní skupina pro problematiku strukturovaného studia na právnických fakultách
Sekretariát SK RVŠ je tvořen tajemníkem předsedy a tiskovým mluvčím. Kancelář předsedy
SK RVŠ, která sestává z tajemníka, je umístěna na MU v Brně. Činnost sekretariátu řídí předseda
SK RVŠ, v rámci své působnosti pak místopředsedové vykonávají koordinační funkce.

11.3 Personální záležitosti
V odpovědných funkcích v rámci výše uvedené organizační struktury ve stálém zasedání
2003 – 2005 působili:
a) předseda SK RVŠ
Mgr. Jiří Nantl (MU v Brně)

15. leden 2003 – 31. prosinec 2005

b) místopředsedové SK RVŠ
Ing. Jiří Krátký (Univerzita Pardubice)
Mgr. Karolína Kučerová (UK v Praze)
Michael Kohajda (UP v Olomouci)
Martina Jansta (ZČU v Plzni)
Radek Nikl (UK v Praze)
Savina Finardi (Akademie STING)

15. leden 2003 – 1. duben 2004
15. leden 2003 – 21. říjen 2004
2. duben 2004 – 25. únor 2005
21. říjen 2004 – 20. březen 2005
25. únor 2005 – 31. prosinec 2005
24. březen 2005 – 31. prosinec 2005

c) předsedové Sekce soukromých vysokých škol
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Savina Finardi (Akademie STING)
Martin Kadrman (VŠFS v Praze)

9. říjen 2004 – 24. březen 2005
25. březen 2005 – 31. prosinec 2005

d) předsedové Legislativní komise SK RVŠ
Michael Kohajda (UP v Olomouci)
Jan Doležal (UP v Olomouci)

6. únor 2003 – 25. únor 2005
24. březen 2005 – 31. prosinec 2005

e) předsedové Komise pro záležitosti spojené se studiem SK RVŠ
Petr Kučera (JAMU v Brně)
6. únor 2003 – 1. duben 2004
Dominika Černá (OU v Ostravě)
2. duben 2004 – 31. prosinec 2005
f) předsedové Sociální komise SK RVŠ
Jan Mysliveček (MU v Brně)
Alena Petříková (VFU v Brně)
Klára Poláčková (MU v Brně)

6. únor 2003 – 12. prosinec 2003
12. prosinec 2003 – 21. duben 2005
21. duben 2005 – 31. prosinec 2005

g) předsedové Ekonomické komise SK RVŠ
Jan Mysliveček (MU v Brně)
Ing. Petr Mikel (VŠB-TU v Ostravě)

12. prosinec 2003 – 8. říjen 2004
9. říjen 2004 – 31. prosinec 2005

h) předsedkyně Komise pro evropskou vzdělávací politiku SK RVŠ
Kateřina Kožantová (ČZU v Praze)
9. říjen 2004 – 30. červen 2005
i) tajemnice předsedy SK RVŠ
Zuzana Třeštíková (MU v Brně)
Klára Poláčková (MU v Brně)
Mgr. Karolína Kučerová (UK v Praze)

1. únor 2003 – 30. červen 2003
1. září 2003 – 30. červen 2005
1. říjen 2005 – 31. prosinec 2005

j) tisková mluvčí SK RVŠ
Mgr. Karolína Kučerová (UK v Praze)

1. únor 2003 – 31. prosinec 2005

k) koordinátor zahraničních vztahů SK RVŠ
MUDr. Jan Pokorný (UK v Praze)
Mgr. Roman Chytilek (MU v Brně)
Michael Kohajda (UP v Olomouci)

6. únor 2003 – 9. duben 2003
10. duben 2003 – 24. únor 2005
25. únor 2005 – 31. prosinec 2005

l) koordinátor visegrádské spolupráce
Martin Jansta (ZČU v Plzni)
Vladimír Langer (UHK)

11. červen 2004 – 24. únor 2005
25. únor 2005 – 31. prosinec 2005

m) koordinátor pro záležitosti doktorského studia a tvůrčí činnosti studentů
Ing. Petr Mikel (VŠB-TU v Ostravě)
11. červen 2004 – 31. prosinec 2005

11.4 Věcná činnost SK RVŠ
11.4.1 Legislativa
SK RVŠ ve stálém zasedání 2003 – 2005 věnovala obvyklou vysokou pozornost právním
předpisům dopadajícím na vysoké školství, vysokoškolské studium a sociální postavení studentů.
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SK RVŠ zpracovala a poskytla veřejnosti i příslušným státním a samosprávným orgánům řadu
stanovisek k návrhům nové legislativy, zejména trvale podporovala vynětí stipendií z příjmu rodiny
rozhodného pro vznik nároku na dávky státní sociální podpory a zabývala se právní úpravou postavení studentů v pracovních vztazích.
SK RVŠ trvale usiluje o odstranění rozlišování mezi studenty z hlediska věku pro účely práva
sociálního zabezpečení a daňového práva, avšak cíle v této oblasti zůstávají k uskutečnění v příštím
stálém zasedání.
SK RVŠ vystoupila s podrobným stanoviskem též při přípravě úprav zákona o vysokých školách v roce 2005, kdy zejména nepodpořila prodloužení funkčního období akademických funkcionářů a odstranění omezení jejich opětovné volby.
11.4.2 Sociální dimenze studia a její ekonomické podmínky
SK RVŠ ve stálém zasedání 2003 – 2005 přijala poziční dokument „Sociální dimenze studia“,
v němž vymezila obsah tohoto pojmu jako společnou odpovědnost státu, vysokých škol i studentů
za účelné využití zdrojů dostupných ve společnosti pro vysoké školství a rozvoj podmínek pro studium na vysoké škole.
SK RVŠ v oblasti financování vysokých škol vždy podporovala snahy celé RVŠ (zpravidla
koordinované s ČKR) směřující k navýšení hmotných zdrojů pro vysoké školství. SK RVŠ ve
vztahu k problematice financování VŠ využívala možností, jež jí poskytovalo zastoupení
v Reprezentativní komisi MŠMT; postup byl koordinován s ostatními orgány reprezentace vysokých škol. Členem Reprezentativní komise za SK RVŠ byl v roce 2003 místopředseda Ing. Jiří
Krátký (Univerzita Pardubice) a v letech 2004 a 2005 předseda Mgr. Jiří Nantl (MU v Brně).
Nejvýznamnějším projevem politiky SK RVŠ v oblasti sociální dimenze studia byla iniciace
a účast na přípravě reformy financování podpory ubytování studentů vysokých škol. Cílem této
změny, která je zavedena od 1. října 2005, bylo odstranit závislost přístupu vysokoškolských studentů k veřejné podpoře ubytování na kapacitách ubytovacích zařízení jednotlivých vysokých škol.
Tím byla současně sledována podpora svobodné volby uchazečů o studium při výběru vysoké školy a studované disciplíny.
SK RVŠ usilovala též o pravidelné navyšování státní dotace na stipendia studentů doktorských
studijních programů.
SK RVŠ se účastnila přípravy a realizace rozsáhlého výzkumu postojů studentů vysokých škol
(ve spolupráci se Sociologickým ústavem Akademie věd ČR), v jehož rámci byly mimo jiné zjišťovány reprezentativní názory studentské obce na financování studia a služeb pro studenty (ubytování a stravování).
11.4.3 Vzdělávací politika
SK RVŠ upevnila ve stálém zasedání 2003 - 2005 zakotvení svých postojů v oblasti vzdělávací
politiky přijetím pozičního dokumentu „Studium“.
SK RVŠ se v tomto stálém zasedání též aktivně zabývala implementací výsledků Boloňského
procesu, zejména v oblasti kreditového systému a podpory ekvivalence dokladů o vysokoškolském
vzdělání (dodatek k diplomu).
Obecnou podporu Boloňského procesu v České republice vykonávala SK RVŠ i prostřednictvím Národního týmu Bologna Promoters, jehož členem byl v období 2003 – 2005 místopředseda
Michael Kohajda (UP v Olomouci). V období 2005 – 2006 bude v této oblasti působit Mgr. Jiří
Nantl (MU v Brně).
SK RVŠ pokračovala v podpoře mezinárodní mobility studentů a účastnila se rovněž práce
Odborné komise programu ERASMUS, kde ji zastupovali v roce 2003 David Musil (ČVUT
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v Praze) a Lenka Jahodová (SU v Opavě), v letech 2004 a 2005 pak Alena Petříková (VFU v Brně)
a Radek Nikl (UK v Praze).
11.4.4 Podpora akademické samosprávy
SK RVŠ vytvořila ve stálém zasedání 2003 – 2005 podmínky pro morální ocenění akademické
samosprávy zřízením Ceny Jana Opletala, která je udělována u příležitosti státního svátku 17. listopadu. Cena Jana Opletala byla poprvé udělena v roce 2004, kdy se jejími laureáty stali Ing. arch.
Zdeněk Hirnšál, Ing. arch. Martin Laštovička a Ing. arch. Jiří Slezák, absolventi VUT v Brně, kteří
se aktivně podíleli na prosazování demokratických změn na vysokých školách v roce 1989.
11.4.5 Reprezentace studentů na mezinárodním fóru
SK RVŠ udržovala ve stálém zasedání 2003 – 2005 tradiční aktivní postoj k reprezentaci studentů českých vysokých škol na mezinárodním fóru. SK RVŠ zejména pokračovala v aktivním
členství v ESIB – the National Unions of Students in Europe. Předseda Mgr. Jiří Nantl (MU
v Brně) v letech 2003 a 2004 a Ing. Jana Outratová (VŠE v Praze) v roce 2005 vykonávali funkci
vnitřního auditora této evropské studentské organizace.
SK RVŠ přijala v roce 2005 též rozhodnutí naplnit svoji úlohu reprezentace studentů doktorských studijních programů a požádala o členství v organizaci EURODOC (Evropská rada doktorských studentů a mladých pracovníků výzkumu).
Udržovány jsou SK RVŠ především se ŠRVŠ SR, s níž probíhá neustálá pracovní komunikace
jak v rámci tzv. Společného výboru, který pravidelně zasedá dvakrát ročně, tak i na úrovni jednotlivých funkcionářů a zodpovědných osob. Výměna zkušeností a poznatků z vysokoškolských systémů ČR a Slovenska je – vzhledem podobnosti jejich institucionální struktury a legislativního
podkladu, jakož i společného historického vývoje – důležitým zdrojem podnětů pro práci SK RVŠ.
Ve stálém zasedání 2003 – 2005 byla rozvinuta rovněž spolupráce národních studentských organizací zemí tzv. Visegrádu. V této skupině vykonávala SK RVŠ v první polovině roku 2004
předsednictví, během něhož iniciovala zásadní programovou diskusi o politikách studentských organizací v oblasti financování studia na vysoké škole.
11.4.6 Vztahy s veřejností
SK RVŠ ve stálém zasedání 2003 – 2005 dosáhla toho, že je veřejností a sdělovacími prostředky vnímána jako nezpochybnitelná a jediná celostátní reprezentace studentů všech vysokých
škol v České republice. SK RVŠ v tomto stálém zasedání vydala 22 tiskových zpráv a její představitelé byli i mimo tato sdělení médii hojně citováni.

11.5 Závěrečné doporučení pro stálé zasedání 2006 – 2008
SK RVŠ ve stálém zasedání 2003 – 2005 doporučila pro následující stálé zasedání v letech
2006 – 2008:
a) v oblasti vnitřní organizace: uvážit optimalizaci počtu a vymezení působnosti komisí SK
RVŠ podle struktury naznačené v bodech 4.1 – 4.3 této zprávy;
b) v oblasti obecné vzdělávací politiky: zaměřit se na vytváření národního rámce pro vysokoškolské kvalifikace a v jeho kontextu na úpravy a sjednocování metodik kreditového systému na vysokých školách; věnovat neustálou pozornost agendě celoživotního vzdělávání a
jeho vztahu ke studijním programům na vysokých školách včetně problematiky uznávání
formálního i neformálního vzdělávání a částečného studia;
c) v oblasti sociální dimenze studia a jejích ekonomických podmínek: zaměřit se na problematiku optimalizace stipendijních systémů vysokých škol.
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