Zápis z 18. schůze SK RVŠ (stálé zasedání 2015-2017)
8. září 2016, Praha (UK)
Přítomni: 20
Delegáti a delegátky: 19
Naděžda Glincová /SLU/, Aneta Hašková /OU/, Marek Hodulík /UPOL/, Nina Jacques /AMU/, Marek Janalík
/VFU/, Tereza Kicková /AAVŠ/, Bronislav Kolář /UNOB/, Jonáš Konývka /JAMU/, Ladislav Lázňovský /VŠO/,
Kateřina Mazánková /PAČR/, Pavel Maxera /VUT/, Jakub Novák /UHK/, Martin Papež /UTB/, Václava
Piorecká /ČVUT/, Blanka Pančíková /VŠCHT/, Helena Rajtrová /UPCE/, Barbora Stuhlová /JČU/, Jan Vácha
/TUL/, Michal Zima /UK/
Náhradníci a náhradnice s hlasovacím právem: 1
Matej Žitňanský /MU/
Náhradníci a náhradnice s hlasem poradním: (5)
Petr Hermann /UPCE/, Bohuslav Holzapfl /SLU/, Jiří Haratek /VUT/, Eva Hnátková /UTB/, Denisa Madecká
/OU/
Omluveni:
Jan Hanus /UHK/, Eva Komlossyová /UPOL/, Hynek Roubík /ČZU/, Kateřina Slámová /PAČR/, Viktorie
Vášová /AMU/, Jiří Vlach /VŠCHT/
Hosté:
Petr Baierl (ext.), Josef Fontana (NAÚ), Dominik Gurín (ext.), František Moulis (ext.), Ondřej Šín (ext.)

Zahájení
Zastupující přesedkyně SK RVŠ Barbora Stuhlová zahájila schůzi, přivítala přítomné, konstatoval
usnášeníschopnost, představila pozměněný návrh programu a otevřela diskuzi k jeho připomínkám. Následně
byl program schválen (18-0-0) jako usnesení č. 16-18-01. Jako skrutátoři pro veřejná hlasování na tomto
zasedání byli schváleni (17-0-1) Petr Hermann a Ladislav Lázňovský.

1.

Informace z předsednictva

Zastupující předsedkyně Barbora Stuhlová prostřednictvím prezentace informovala o činnosti předsednictva
SK RVŠ od posledního zasedání pléna. Dne 15. června proběhlo v prostorách Karolina jednání aktérů
českého vysokého školství k financování. SK RVŠ zde zastupovali předseda Hynek Roubík a předseda
Komise pro sociální a ekonomické záležitosti Michal Zima. Dne 13. července se uskutečnila na půdě
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR schůzka předsedů koaličních stran, ministryně školství a zástupců
českých vzdělávacích institucí i zástupců SK RVŠ (Barbora Stuhlová, Michal Zima) k problematice
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financování českého školství v souvislosti s připravovaným návrhem rozpočtu veřejných financí na rok 2017.
Dne 26. července proběhlo v prostorách Karolina setkání předsednictva SK RVŠ s ministryní školství,
mládeže a tělovýchovy Kateřinou Valachovou. Diskutována byly zejména problematika doktorandských
stipendií, financování VŠ a studentských zájmových aktivit a přejmenování státního svátku 17. listopadu
(Mezinárodní den studentstva). Dne 15. srpna proběhlo v prostorách Karolina za účasti studentského
zástupce v Radě NAÚ Josefa Fontany setkání členů předsednictva SK RVŠ (Barbora Stuhlová, Ladislav
Lázňovský, Marek Hodulík) s nastupujícím předsedou Rady Národního akreditačního úřadu prof. Stanislavem
Labíkem. Tématem byla zejména budoucí spolupráce SK RVŠ a NAU a nastavení systému fungování
studentů v rámci hodnocení kvality. Dne 23. srpna se zástupci SK RVŠ Ladislav Lázňovský, Václava Piorecká
a Marek Hodulík zúčastnili porady ministryně školství, mládeže a tělovýchovy se zástupci školských asociací
a odborů. Ze strany zástupců SK RVŠ zde bylo mimo jiné znovu poukázáno na problematiku zdravotního
pojištění a daňových úlev pro studující v prezenční formě DSP (prvostudium). Dne 1. září se na Ministerstvu
vnitra ČR uskutečnila schůzka členů předsednictva SK RVŠ (Barbora Stuhlová, Marek Hodulík, Ladislav
Lázňovský, Michal Zima) s ředitelem odboru koncepce, architektury a projektů informačních a komunikačních
technologií MV ČR Ing. Jiřím Koldou ohledně možnosti vydávání Potvrzení o studiu prostřednictvím Czech
POINTů. Této otázce se bude SK RVŠ nadále věnovat prostřednictvím průzkumu na VŠ ohledně zájmu
studentů Komise pro vysokoškolskou samosprávu. Dne 5. září proběhlo na Ministerstvu financí ČR setkání
členů předsednictva SK RVŠ (Barbora Stuhlová, Marek Hodulík, Tereza Kicková, Michal Zima) s ministrem
financí Andrejem Babišem. Diskutováno bylo zejména přejmenování státního svátku 17. listopadu,
problematika financování VŠ a doktorandská stipendia a zdravotní pojištění a daňové úlevy pro prezenční
studenty v DSP.
V návaznosti na tuto schůzku bylo iniciováno podání návrhu změny zákona v rámci přejmenování státního
svátku 17. listopadu napříč politickým spektrem za podpory a spolupráce pana poslance prof. Raise.
Dne 22. července přijalo předsednictvo SK RVŠ usnesení k perzekucím v akademickém prostředí v Turecku.
Zastupující předsedkyně Barbora Stuhlová obdržela prostřednictvím bývalého předsedy Hynka Roubíka
žádost Sdružení profesního terciárního vzdělávání o nominaci svého zástupce do Národní komise pro
excelenci profesně zaměřeného terciárního vzdělávání v rámci projektu PROCSEE. Předsednictvem SK RVŠ
byl navržen delegát VUT Pavel Maxera. Plénum jej svým hlasováním (20-0-0) zastupující předsedkyni či nově
zvolenému předsedovi/předsedkyni doporučilo.
Dále zastupující předsedkyně Barbora Stuhlová informovala o účasti zástupců SK RVŠ na setkání
studentských organizací v Opavě, setkání studentských senátorů pedagogických fakult na půdě Pedagogické
fakulty Univerzity Hradec Králové a na zasedání Studentské rady Univerzity Pardubice, o mediálních
výstupech v období od minulého jednání pléna SK RVŠ a vyslání zástupce SK RVŠ Mateje Žitňanského na
zahraniční cestu (32th European Students' Convention, která proběhne ve dnech 30. září - 2. října
v Bratislavě).
Závěrem tohoto bodu zastupující předsedkyně Barbora Stuhlová informovala o přípravách říjnového
výjezdního zasedání, jehož místo konání je stále v řešení a o konání listopadového jednání pléna SK RVŠ
v Brně, po jehož skončení s ohledem na navazující akci (Kulatý stůl 1.0) proběhne přesun účastníků z řad SK
RVŠ do místa konání (areál rekreačního střediska Prudká). Komorou bude hrazeno ubytování a stravování
(večeře, snídaně) pro delegáty, náhradníky a maximálně jednoho externího člena každé komise/pracovní
skupiny (17-0-0).
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2.

Volba předsedy SK RVŠ

Zastupující předsedkyně SK RVŠ Barbora Stuhlová vyzvala přítomné k nominacím členů volební komise.
Navrženi byli Pavel Maxera, Marek Hodulík a Matej Žitňanský. Přítomní delegáti poté schválili takto složenou
volební komisi pro obě dvě volby usnesením č. 16-18-02 (19-0-0). V zápětí si volební komise ze svého
středu zvolila předsedu. Tím se stal Marek Hodulík, který sdělil, že písemně byl Václavou Pioreckou navržen
kandidát Michal Zima, který nominaci přijal. Dále vyzval k případnému navržení dalších kandidátů, což se
nestalo. Kandidát poté prostřednictvím prezentace představila sebe a své vize/plány. Předseda volební
komise seznámil přítomné s pravidly průběhu volby.
Pro první kolo volby bylo vydáno 20 hlasovacích lístků, odevzdáno 20 lístků.
•

PRO: 11

•

PROTI: 6

•

ZDRŽEL SE: 3

•

NEPLATNÝ LÍSTEK: 0

Kandidát nebyl v prvním kole zvolen (kvórum 15). Bylo proto přistoupeno k druhému kolu volby.
Pro druhé kolo volby bylo vydáno 20 hlasovacích lístků, odevzdáno 20 lístků.
•

PRO: 15

•

PROTI: 4

•

ZDRŽEL SE: 1

•

NEPLATNÝ LÍSTEK: 0

V druhém kole byla kandidát Michal Zima zvolen předsedou SK RVŠ, který zároveň okamžikem zvolení
rezignoval na post předsedy KSEZ.

3.

Volba místopředsedy pro zahraniční záležitosti

Pro tuto volbu nebyl navržen žádný kandidát, proto volební komise volbu ukončila. Znovu bude volba
místopředsedy pro zahraniční záležitosti vyhlášena na příští zasedání.

4.

Problematika financování VŠ

Nově zvolený předseda SK RVŠ Michal Zima se ujal řízení schůze, uvedl problematiku a představil návrh
usnesení.
Po proběhlé diskuzi, které se zúčastnili zejména Michal Zima, Ladislav Lázňovský, Pavel Maxera, Martin
Papež, Marek Hodulík a Helena Rajtrová byl návrh schválen (17-0-1) jako usnesení č. 16-18-03:
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Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) apeluje na vedení českých VŠ, aby doplatek pro letošní
rok ve výši zhruba 260 milionů Kč z rozpočtu MŠMT byl promítnut do mezd akademických pracovníků.
SK RVŠ oceňuje dlouhodobou snahu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové o
stabilizaci rozpočtu veřejných vysokých škol. Přes určitý posun aktuálně dojednaná částka neodpovídá
původnímu požadavku SK RVŠ a potřebám veřejných vysokých škol. SK RVŠ v tomto ohledu důrazně
apeluje na vládu ČR, aby při svém nejbližším jednání o rozpočtu zodpovědně zvážila a zohlednila současnou
situaci veřejného vysokého školství. Jedná se o jedinou část veřejného sektoru, která dlouhodobě stagnuje a
nereflektuje současnou hospodářskou situaci. Pro zabezpečení trvalého růstu a rozvoje je nutné situaci
neprodleně řešit.
SK RVŠ považuje za nezbytné koncepční řešení v rámci střednědobého výhledu na další dva roky tak, aby
vroce 2019 dosáhl podíl rozpočtu VŠ v rámci MŠMT alespoň 18 %.

5.

Informace studentského zástupce v Radě NAÚ

Studentský zástupce v Radě NAÚ Josef Fontana informoval přítomné o stavu příprav Statutu Národního
akreditačního úřadu (první, neoficiální připomínkové řízení do 13. září ) a formou prezentace informoval o
problematice nastavení systému výběru studentských hodnotitelů do seznamu hodnotitelů a do hodnotících
komisí, kde oblastmi k řešení jsou zejména procesy a parametry samotného výběru studentů do seznamu
hodnotitelů, seznámení osob zapsaných na seznamech hodnotitelů s metodikou hodnocení a dalšími
žádoucími tématy, výběr jednoho studenta ze seznamu hodnotitelů do konkrétní hodnotící komise a dále
zajištění reprezentativnosti výběru studentů, zapojení hodnotitelů z řadu studentů do dlouhodobé diskuze a
definování pojmu „kvalita VŠ“ a komunikace se zahraničím.
V následné diskuzi poukázal Matej Žitňanský na možný jazykový problém u zahraničních hodnotitelů.
Předseda LK Marek Hodulík upozornil na vhodnost zdůraznění pozice člena Rady NAÚ z řad studentů
v rámci Statutu NAÚ a dále navrhl požádat o prodloužení termínu k připomínkování Statutu NAÚ do 15. září,
s čímž ostatní přítomní souhlasili a předseda SK RVŠ tak následně učiní.
Náhradník delegáta MU Matej Žitňanský pak v návaznosti na tuto problematiku představil ideu podání CRP
k trénovaní hodnocení kvality odborníky skrze Evropskou studentskou unii (možnost podání do 31. října t.r.) a
vyzval případné zájemce z dalších vysokých škol, aby ho kontaktovali.

6.

Informace z akademických obcí

VUT – Byl zvolen nový předseda SKASu, probíhají přípravy studentského plesu.
TUL – Vznikla nová fakulta, která se transformovala z Ústavu zdravotnických studií.
UPCE – Proběhnou volby do fakultních senátů a tím pádem se obmění Studentská rada.
OU – Proběhla změna názvu, uskuteční se volba nové předsedkyně SKASu.
AAVŠ – Škola má akreditace nového oboru, zaznamenala více zájemců o studium, pravděpodobně se zvýší
školné. Uskuteční se volby do studentské rady.
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VŠO – Bylo zvoleno nové vedení studentské rady. Akademický holding se stále rozšiřuje.
JU – Proběhly letní školy, v kampusu byla otevřena MŠ pro děti zaměstnanců. Rovněž byla založena dětská
univerzita pro zvídavé žáky ZŠ.
ČVUT – Do funkce nastoupil nový kvestor. Dětská univerzita zde funguje již několik let.
MU – Řeší Radu pro vnitřní hodnocení. Zmenšil se počet členů na 15. Původně se jednalo o zastoupení
studentů v počtu dvou členů, ale nakonec bude členem zřejmě jen jeden.

7.

Informace z P RVŠ

Delegátka SK RVŠ v předsednictvu RVŠ Václava Sedlmajerová informovala o proběhlém červnovém
zasedání P RVŠ a pozvala přítomné na nadcházející zasedání předsednictva, které se koná 15. září.

8.

Informace o činnosti komisí, sekce a pracovních skupin

KDS – Předseda Martin Papež informoval, že v rámci jednání komise bylo řešeny zejména přípravy fóra
Doktorandi 2.0 a problematika financování (doktorandská stipendia a zdravotní pojištění pro studující v DSP).
KSEZ – V tuto chvíli již bývalý předseda Michal Zima informoval, že v rámci svého jednání se komise
zabývala možným zapojením SK RVŠ v hodnocení kvality, problematikou financování VŠ a byl řešen formát
jednodenního semináře k finančnímu managementu studentských organizací.
KVS – Předseda Ladislav Lázňovský formou prezentace informoval o připravovaných akcích - Kulatém stolu,
Týdnu studentstva a Oslavách 75. výročí Mezinárodního dne studentstva. Dále představil připravované
šetření v rámci zjištění zájmu studentů o možnost vydávání potvrzení o studiu přes Czech POINT a přípravě
odůvodnění v rámci návrhu přejmenování státního svátku dne 17. listopadu. Předseda KVS dále oznámil
chystanou rezignaci na tento post s ohledem na pracovní vytížení.
LK – Předseda Marek Hodulík informoval o společném jednání Legislativní komise a Komise pro strategie a
rozvij RVŠ ke Statutu NAU, které proběhne v pátek 9. září, a plánované schůzi školského výboru PSP ČR.

Zapsala:

Jana Kudrnová

Za správnost:

Michal Zima, předseda
Barbora Stuhlová, místopředsedkyně pro organizaci a řízení
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