Zápis ze 17. schůze SK RVŠ (stálé zasedání 2015-2017)
9. června 2016, Praha (UK)
Přítomni: 18
Delegáti a delegátky: 15
Anton Evstigneev /ŠAVŠ/, Aneta Hašková /OU/, Marek Hodulík /UPOL/, Bronislav Kolář /UNOB/, Ladislav
Lázňovský /VŠO/, Kateřina Mazánková /PAČR/, Pavel Maxera /VUT/, Martin Papež /UTB/, Filip Příhoda /MU/,
Helena Rajtrová /UPCE/, Hynek Roubík /ČZU/, Václava Sedlmajerová /ČVUT/, Barbora Stuhlová /JČU/, Jan
Vácha /TUL/, Michal Zima /UK/
Náhradníci a náhradnice s hlasovacím právem: 3
Naděžda Glincová /SLU/, Jan Hanus /UHK/, Viktorie Vášová /AMU/
Náhradníci a náhradnice s hlasem poradním: (2)
Eva Hnátková /UTB/, Matej Žitňanský /MU/
Omluveni:
Petr Hermann /UPCE/, Nina Jacques /AMU/, Marek Janalík /VFU/, Ondřej Kasika /UNOB/, Eva Komlossyová
/UPOL/, Olesya Krechun /VŠMVV/, Denisa Madecká /OU/, Martina Mlčochová /VŠB-TUO/, Kateřina
Nováková /VFU/, Milan Oral /VŠB-TUO/, Blanka Pančíková /VŠCHT/, Radim Pekárek /ZČU/, Jakub Polách
/UK/, Kateřina Slámová /PAČR/, Markéta Šestáková /VŠTE/, Jiří Vlach /VŠCHT/
Hosté:
Stanislav Jeřábek (ČVUT), Martin Šanda (UPCE)

Zahájení
Předseda SK RVŠ Hynek Roubík zahájil schůzi, přivítal přítomné, konstatoval usnášeníschopnost, představil
pozměněný návrh programu a otevřel diskuzi k jeho připomínkám. Následně byl program schválen (18-0-0)
jako usnesení č. 16-17-01. Jako skrutátoři pro veřejná hlasování na tomto zasedání byli schváleni (17-0-1)
Stanislav Jeřábek a Helena Rajtrová.

1.

Financování VŠ

Předseda Komise pro vysokoškolskou samosprávu (KVS) Ladislav Lázňovský shrnul aktuální situaci
s ohledem na návrh státního rozpočtu na rok 2017 a představil návrh usnesení k této problematice, který
vzešel z Komise pro vysokoškolskou samosprávu a Komise pro sociální a ekonomické záležitosti (KSEZ) a
který předem projednalo předsednictvo SK RVŠ. Informoval o oslovení akademických senátů společným
dopisem předsedů KVS a KSEZ ve věci této problematiky a jejich aktivizace. Akademické senáty se v případě
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přijetí usnesení můžou tímto inspirovat, případně se k němu připojit. Předseda KSEZ Michal Zima předsedu
KVS Ladislava Lázňovského krátce doplnil a shrnul aktuální situaci ze svého pohledu.
V následné diskuzi delegát VUT Pavel Maxera vznesl podnět, že považuje za vhodné, aby případné takové
usnesení prošlo i celou RVŠ, protože obsahuje hodně věcí, které se týkají zejména akademiků. Ladislav
Lázňovský doplnil, že studenti jsou součástí samosprávy a nyní jde o celkovou podobu vysokého školství, ze
kterého současní studující jako absolventi vyjdou a považuje tedy za důležité, aby SK RVŠ jako reprezentace
vysokoškolských studentek a studentů k této problematice své stanovisko zaujala. Dále doplnil, že v tuto chvíli
již nejde řešit jen aktuální stabilizaci, ale jde o nutnost střednědobého a zejména koncepčního výhledu
směřujícího k rozvoji vysokého školství.
Po proběhlé diskuzi byl tento návrh schválen (18-0-0) jako usnesení č. 16-17-02:
Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) upozorňuje na dlouhodobé podfinancování českého
vysokého školství. Kvalitní vzdělání je jedním ze základních pilířů vyspělé demokratické společnosti
a stagnaci či dokonce pokles ve financování této oblasti, navíc v době ekonomického růstu, považuje SK RVŠ
za nepřijatelné.
S ohledem na tuto skutečnost SK RVŠ vyjadřuje nesouhlas s výchozím návrhem Ministerstva financí
týkajícího se rozpočtu ve střednědobém výhledu pro celou kapitolu školství a podporuje usnesení
Předsednictva SK RVŠ k financování VŠ v této otázce.
SK RVŠ důrazně vyzývá Vládu České republiky, aby zajistila adekvátní navýšení finančních prostředků pro
vysoké školy, které umožní nejen stabilizaci, ale i rozvoj a zvyšování kvality celého systému terciárního
vzdělávání v České republice, zejména pak na:
-

adekvátní ohodnocení pedagogické činnosti stávajících vyučujících

zabránění rozpouštění stipendijních fondů, které jsou často jediným nástrojem k motivaci a udržení
kvalitních studentů, do fondů provozních prostředků
-

zajištění významných domácích a zahraničních odborníků a udržení konkurenceschopnosti
absolventů

-

zřízení nových pracovních míst pro vyučující v zájmu snížení počtu studentů připadajících na
jednoho vyučujícího, tak jako je tomu v průměru v rámci států OECD
-

naplnění potřeb trhu práce dostatečným počtem kvalitních absolventů

navýšení stipendií pro studující v prezenční formě doktorských studijních programů
-

posílení investičních prostředků k rozvoji zázemí pro studující

SK RVŠ vítá snahy ministryně školství Kateřiny Valachové o navýšení rozpočtu pro kapitolu vysokého školství
na rok 2017, přičemž jí prosazované navýšení ve výši 1 mld. Kč považuje SK RVŠ za nedostatečné a to
s ohledem na kumulovanou ztrátu za minulé roky. Dle analýzy SK RVŠ je pro udržitelnost systému vysokého
školství třeba částka v minimální výši 1,5 mld. Kč. Dále pak podporuje stabilizaci střednědobých výhledů tak,
aby v roce 2019 dosáhl podíl rozpočtu VŠ v rámci MŠMT alespoň 18%.
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SK RVŠ připomíná Vládě ČR, že vzdělání je jednou z jejich hlavních programových priorit, a je přesvědčena,
že snižování finančních prostředků na vysoké školství je v přímém rozporu s touto skutečností.
SK RVŠ deklaruje, že pokud se nepodaří do doby předložení návrhu zákona o rozpočtu do Poslanecké
sněmovny finanční prostředky nalézt, je připravena učinit kroky vedoucí k zahájení protestních akcí
studentstva po celé republice.
Dále předseda KVS Ladislav Lázňovský informoval, že v rámci jednání KVS a KSEZ bylo navrženo ke
zvážení vytvoření obdoby studentského protestního (koordinačního) výboru, který by situaci monitoroval. Po
diskuzi k tomuto návrhu bylo přijato (18-0-0) usnesení č. 16-17-03:
Plénum SK RVŠ pověřuje P SK RVŠ situaci okolo financování českého vysokého školství bedlivě sledovat a
v případě potřeby aktivně řešit.

2.

Poziční dokument KSEZ „Finanční podpora při studiu“

Předseda KSEZ Michal Zima představil příslušný dokument, který předem obdrželo předsednictvo SK RVŠ,
shrnul jeho obsah a účel. Jedná se v podstatě aktualizované stanovisko, navazující na poziční dokument
z roku 2012, kdy komise upozorňuje na důležitost této problematiky.
Následné diskuze, která se týkala zejména koncepčních a jazykových připomínek k předkládanému
dokumentu, se zúčastnili Michal Zima, Hynek Roubík, Marek Hodulík, Martin Papež a Filip Příhoda. Předseda
LK Marek Hodulík navrhl k úvaze, zda v rámci schvalování tohoto dokumentu nepočkat, jak se vyvine celková
situace s financováním. Předseda KSEZ Michal Zima se vyjádřil, že to nevidí jako nutné s ohledem na povahu
tohoto stanoviska.
Následně byl poziční dokument KSEZ schválen (16-0-2).

3.

Věda a výzkum

Předseda KDS Martin Papež stručně shrnul aktuální situaci týkající se zejména nefunkčnosti Informačního
systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a představil připravený návrh usnesení, které předem
projednalo předsednictvo SK RVŠ. V současné době je podle dostupných informací plánováno
znovuobnovení systému v řádu týdnů, měsíců.
V následné diskuzi, která se týkala zejména věcného obsahu návrhu usnesení, vystoupili Marek Hodulík,
Pavel Maxera, Ladislav Lázňovský, Martin Papež a Hynek Roubík.
Po proběhlé diskuzi byl návrh schválen (18-0-0) jako usnesení č. 16-17-04:
Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) považuje za skandální, že pracovníci úřadu místopředsedy
vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavla Bělobrádka stále nedokázali zajistit funkčnost Informačního
systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (IS VaVaI), u kterého byl ukončen provoz ke dni 31. 5.
2016. Došlo k vážnému výpadku v přístupu k informacím a využívání údajů o výzkumu, vývoji a inovacích
podporovaných z veřejných prostředků, což vážným způsobem zkomplikovalo činnost nejenom akademickým
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pracovníkům, ale i studujícím vysokých škol. Ohrozilo se tím čerpání finančních prostředků pro vědu a
výzkum v dalším období.
SK RVŠ vyzývá místopředsedu vlády pro vědu, výzkum a inovace, ať neprodleně zajistí přístup k databázi
údajů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a z vyvstalé situace vyvodí adekvátní personální důsledky.

4.

Informace z akademických obcí

PAČR – Po schůzce pana rektora s ministrem vnitra bylo přislíbeno stažení návrhu zákona o vzdělávání na
PA ČR z legislativního plánu vlády.
ČVUT – Stále řeší rozpočet na tento rok.
UK – Podařilo se učinit zábor v prostorách Albertova na 17. listopad. Aktuálně probíhá komunikace o podobě
programu, budou přizvány i další subjekty včetně SK RVŠ.
OU – Proběhne setkání studentských zástupců OU, VŠB – TUO a SLU.
UHK – Byl jmenován nový děkan pedagogické fakulty a stávající děkanka filozofické fakulty do svého
druhého funkčního období. Od 1.7. nastoupí nový rektor.

5.

Informace z předsednictva

Předseda Komory Hynek Roubík prostřednictvím prezentace informoval o činnosti předsednictva SK RVŠ od
dubnové schůze. Zejména o usneseních přijatých předsednictvem SK RVŠ, která se týkala zakotvení
Mezinárodního dne studentstva v názvu státního svátku dne 17. listopadu a financování VŠ. Dále informoval
o spolupráci s Iniciativou OA AKVŠ ČR, kdy se členka KDS Aneta Hašková za SK RVŠ zúčastnila panelové
diskuze v rámci konference Otevřené repozitáře 2016, o zprávě ze šetření EUROSTUDENT V a aktuálním
průběhu příprav šetření EUROSTUDENT VI. Poděkoval zapojeným do finálního virtuálního kulatého stolu
k EUROSTUDENT VI (Matej Žitňanský, Aneta Hašková) a informoval, že výsledky šetření EUROSTUDENT
VI budou zveřejněny 4. 10. 2016.

Místopředsedkyně Barbora Stuhlová informovala ohledně vývoje příprav letošního programu v rámci uctění
státního svátku 17. listopadu v prostorách Albertova a možné spolupráci s dalšími subjekty. Aktuálně probíhají
diskuze ohledně náplně, jeví se možnost pietního aktu a studentských koncertů. Dále probíhá komunikace
s Díky, že můžem - přála by si tyto akce propojit. Bude nadále komunikovat především s UK a v rámci komory
s KVS.
Předseda KVS Ladislav Lázňovský v reakci na sdělení místopředsedkyně Barbory Stuhlové navrhl ještě za
SK RVŠ zvážit účast v rámci pietního aktu v ruzyňských kasárnách, kde byli v roce 1939 popraveni studentští
vůdci.
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6.

Informace z P RVŠ

Delegátka SK RVŠ v předsednictvu RVŠ Václava Sedlmajerová informovala o proběhlém sněmu RVŠ a
pozvala přítomné na nadcházející zasedání předsednictva, které se koná 16. 6.

7.

Informace o činnosti komisí, sekce a pracovních skupin

KVS – Předseda Ladislav Lázňovský informoval o přípravě návrhu usnesení spolu s KSEZ. Dále komise řeší
spolupráci s ACSA, kdy proběhla jedna schůzka již v květnu a 15. 6. proběhne další; vyzval k účasti či
dalšímu zapojení případných zájemců. Jednodenní akce KVS proběhne v listopadu (11. 11.) v rámci POSEDu
(Tišnov u Brna). Jsou ke zvážení tři možnosti s ohledem na předcházející listopadové zasedání, bude
předloženo plénu. Téma: aktuální dopady novely VŠ zákona (dopoledne přednáška, odpoledne workshopy vnitřní předpisy). Týden studentstva proběhne 7. - 17. 11., dále jsou v řešení oslavy 75. výročí vyhlášení
Mezinárodního dne studentstva (nutnost vytvoření pracovního týmu, předseda KVS vyzval zájemce
k zapojení. K projektu FAQ bude úkolem zkusit získat co nejvíce otázek z akademických obcí i z komisí
KSEZ – Předseda Michal Zima informoval, že komise se zabývala finalizací koncepce jednodenního
semináře, který by měl proběhnout v příštím akademickém roce na téma finanční koncepce studentských
organizací (daňová přiznání, granty apod. a fundraising). Byl schválen poziční dokument, komise dále řeší
financování VŠ ve spolupráci s KVS.
LK – Předseda Marek Hodulík informoval, že 10., 13. a 14. 6. se sejdou komise legislativní a pro strategie a
rozvoj k problematice akreditačních standardů a oblastí vzdělávání. Dále informoval, že proběhl sněmovní
školský výbor, kde byla řešena problematika autorského zákona a upozornil na nutnost úpravy vnitřních
předpisů, resp. Statutu v souvislosti s účinností novely VŠ zákona a nutnost věnování náležité pozornosti této
problematice.
KDS – Předseda Martin Papež informoval o aktuální situaci v tzv. kauze Syková. Komise se dále zabývá
sdílením sdílení informací do AO, mimo jiné i o proběhlých konferencích k tzv. predátorským publikacím.
V rámci konference Otevřené repozitáře 2016 KDS, resp. SK RVŠ zastupovala Aneta Hašková. Probíhá
příprava fóra Doktorandi 2.0, téma Budoucnost doktoranda - co dělat pro to, aby se po dokončení DSP co
nejlépe uplatnili (panelová diskuze), manuál pro doktoranda (přehled, jak by studium mělo vypadat). Komise
dále řeší i možnosti organizace konference EURODOC v roce 2018.

8.

Různé

Místopředseda pro zahraniční záležitosti předložil návrh usnesení týkající se úpravy možností per rollam
hlasování v organizačním řádu SK RVŠ a přípravy a dostupnosti materiálů na jednání pléna.
V rámci následující diskuze, které se zúčastnili především Marek Hodulík, Ladislav Lázňovský, Michal Zima,
Filip Příhoda, Václava Sedlmajerová, Hynek Roubík, Pavel Maxera a Jan Vácha byla diskutována zejména
otázka per rollam hlasování.
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Po dohodě byla tato problematika přenechána k diskuzi a dalšímu řešení v rámci předsednictva SK RVŠ,
které by se jí mělo mimo jiné zabývat i na svém plánovaném letním výjezdním zasedání.

9.

Závěrečné slovo předsedy

Předseda Komory Hynek Roubík zrekapituloval počiny studentské komory a poděkoval všem za jejich
dosavadní působení a aktivitu v SK RVŠ. Ocenil odvedenou práci a dosažené úspěchy a popřál všem hezké
prázdniny. Zároveň oznámil, že se po důkladném zvážení rozhodl s ohledem na svou studijní a pracovní
vytíženost nejpozději k 31. 8. 2016 rezignovat na funkci předsedy SK RVŠ, tak aby mohla v září proběhnout
volba navazující. Přítomní ocenili jeho působení na postu předsedy potleskem a poděkovali mu za jeho
činnost.

Zapsala:

Jana Kudrnová

Za správnost:

Hynek Roubík, předseda
Barbora Stuhlová, místopředsedkyně pro organizaci a řízení
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