Zápis z 21. schůze SK RVŠ (stálé zasedání 2015-2017)
1. prosince 2016, Praha (ČVUT)
Přítomni: 18
Delegáti a delegátky: 15
Anton Evstigneev /ŠAVŠ/, Naděžda Glincová /SLU/, Marek Hodulík /UPOL/, Lukáš Hulínský /VŠE/, Bronislav
Kolář /UNOB/, Jonáš Konývka /JAMU/, Ladislav Lázňovský /VŠO/, Kateřina Mazánková /PAČR/, Blanka
Pančíková /VŠCHT/, Václava Piorecká /ČVUT/, Veronika Podhajská /UJEP/, Helena Rajtrová /UPCE/, Jan
Straka /ZČU/, Barbora Stuhlová /JČU/, Michal Zima /UK/
Náhradníci a náhradnice s hlasovacím právem: 3
Lukáš Koula /TUL/, Denisa Madecká /OU/, Sandra Vítková /VŠPJ/
Náhradníci a náhradnice s hlasem poradním: (4)
Miroslav Dragoun /VŠCHT/, Petr Hermann /UCPE/
Omluveni:
Jan Hanus /UHK/, Aneta Hašková /OU/, Eva Hnátková /UTB/, Nina Jacques /AMU/, Marek Janalík /VFU/, Jiří
Kinský /VŠE/, Olesya Krechun /VŠMVV/, Eva Komlossyová /UPOL/, Pavel Maxera /VUT/, Hynek Roubík
/ČZU/, Jan Vácha /TUL/, Viktorie Vášová /AMU/, Matej Žitňanský /MU/
Hosté:
Petr Baierl (ext.)

Zahájení
Předseda SK RVŠ Michal Zima zahájil schůzi, přivítal přítomné, konstatoval usnášeníschopnost, představil
návrh programu a otevřel diskuzi k jeho připomínkám. Následně byl program schválen (15-0-0) jako usnesení
č. 16-21-01. Jako skrutátoři pro veřejná hlasování na tomto zasedání byli schváleni (15-0-0) Miroslav Dragoun
a Lukáš Koula.

1.

Informace o činnosti předsednictva

Předseda SK RVŠ Michal Zima informoval o činnosti předsednictva SK RVŠ od minulé schůze. Na Capse
bylo před schůzí zveřejněn draft Memoranda o spolupráci SK RVŠ a ČAD, který schválilo předsednictvo.
Plénum následně přijalo (15-0-0) usnesení č. 16-21-02 ve znění:
Plénum SK RVŠ bere na vědomí návrh Memoranda o spolupráci Studentské komory Rady vysokých škol (SK
RVŠ) a České asociace doktorandek a doktorandů z.s. (ČAD). Plénum SK RVŠ pověřuje předsedu SK RVŠ
vedením jednání s ČAD o tomto návrhu.
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Dne 15.11. proběhlo Slavnostní shromáždění k 75. výročí vyhlášení Mezinárodního dne studentstva, dne
16.11. se uskutečnil slavnostní koncert Unie českých pěveckých sborů k výročí 17. listopadu „Studenti
sametu“, kde předseda SK RVŠ pronesl krátký projev. Unie českých pěveckých sborů má zájem o spolupráci
pro rok 2017, proběhne tedy jednání o spolupráci v rámci předávání Ceny Jana Opletala. V rámci výročí
17. listopadu se již tradičně uskutečnily vzpomínkové akty u Hlávkovy koleje a v Žitné ulici, dále proběhly akce
na Albertově a na Národní třídě. Předseda SK RVŠ zdůraznil, že v Žitné ulici se vzpomínkové shromáždění
pod taktovkou SK RVŠ uskutečnilo již po desáté s doposud rekordní účastí a všem zúčastněným ještě jednou
poděkoval. Dne 16.11. projednala vláda ČR návrh poslanců Raise, Bohdalové, Kořenka a Miholy
na přejmenování státního svátku 17. listopadu. K návrhu nepřijala žádné stanovisko. Návrh je nyní přikázán
k projednání školskému výboru PSP. Předseda SK RVŠ dále vytkl členkám a členům SK RVŠ nízkou účast
na Sněmu RVŠ, který proběhl 24.11.

2.

Volba místopředsedy SK RVŠ pro zahraniční záležitosti

Předseda SK RVŠ Michal Zima vyzval přítomné k nominacím členů volební komise. Navrženi byli Ladislav
Lázňovský, Helena Rajtrová a Marek Hodulík. Přítomní delegáti poté schválili takto složenou volební komisi
pro obě volby usnesením č. 16-21-03 (15-0-0). V zápětí si volební komise ze svého středu zvolila předsedu.
Tím se stal Ladislav Lázňovský, který vyzval k navržení kandidátů. Delegátka UPCE Helena Rajtrová navrhla
jako kandidáta delegáta UNOB Bronislava Koláře, který s návrhem souhlasil. Kandidát poté prostřednictvím
prezentace představil sebe a své vize/plány. Předseda volební komise seznámil přítomné s pravidly průběhu
volby.
Pro první kolo volby bylo vydáno 15 hlasovacích lístků, odevzdáno 15 lístků.
· PRO: 13
· PROTI: 0
· ZDRŽEL SE: 2
· NEPLATNÝ LÍSTEK: 0
V prvním kole nebyl kandidát zvolen (kvórum 14).
Pro druhé kolo volby bylo vydáno 15 hlasovacích lístků, odevzdáno 15 lístků.
· PRO: 14
· PROTI: 0
· ZDRŽEL SE: 1
· NEPLATNÝ LÍSTEK: 0
Ve druhém kole byl kandidát Bronislav Kolář zvolen místopředsedou SK RVŠ pro zahraniční
záležitosti.
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3.

Termíny schůzí SK RVŠ na rok 2017

Předseda SK RVŠ Michal Zima informoval, že na Capse byl před schůzí zveřejněn dokument s termíny
schůzí SK RVŠ na rok 2017 a návrhem míst konání, který schválilo předsednictvo SK RVŠ. Následně plénum
SK RVŠ schválilo termíny schůzí na rok 2017 (13-0-1).

4.

Informace z akademických obcí

UPCE – Aktuálně probíhají volby do AS a některých fakultních senátů.
UO – Proběhly doplňující volby studenta do předsednictva AS. Byl zvolen delegát UNOB Bronislav Kolář.
PA ČR – Řeší projekt týkající se darování krve.
SLU – Budou zavedena nová stipendia pro talentované studenty, rektor bude pořádat dialogy se studenty.
UK – Proběhlo 1. zasedání Rady pro vnitřní hodnocení, připomínkoval se Řád rady pro vnitřní hodnocení,
který bude předložen AS. V rámci schvalování akademickým senátem neprošel Stipendijní řád.
ČVUT – Probíhají volby do AS.
JAMU – Uskutečnily se volby do velkého i malého senátu, probíhají přípravy oslav 70. let JAMU.
VŠCHT – Proběhl Den otevřených dveří a uskutečnilo se výjezdní zasedání SK AS VŠCHT.
ZČU – Proběhly volby do fakultních senátů.
VŠPJ – Pořádají charitativní akci pro denní a týdenní stacionář. Proběhla akce k 17. listopadu, příští týden
Týden dobrovolnictví.
UJEP – Proběhly volby do AS i do většiny fakultních senátů.

5.

Informace z předsednictva RVŠ

Delegátka SK RVŠ v P RVŠ Václava Piorecká v krátkosti shrnula informace z listopadového sněmu
a připomněla, že následující zasedání předsednictva RVŠ se uskuteční 15.12.

6.

Tělesná výchova na VŠ

Předseda SK RVŠ Michal Zima informoval o situaci, týkající se problematiky tělesné výchovy na VŠ a žádosti
delegátky UPCE Heleny Rajtrové a náhradnice delegáta UTB Evy Hnátkové, aby se SK RVŠ touto
problematikou zabývala.
Po následné diskuzi, které se zúčastnili zejména Jonáš Konývka, Jan Straka, Ladislav Lázňovský a Michal
Zima bylo přijato (12-0-2) usnesení č. 16-21-04 v následujícím znění:

Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1, Česká republika | mail: skrvs@skrvs.cz | www.skrvs.cz | facebook.com/skrvs

Studentská komora Rady vysokých škol si uvědomuje důležitost zahrnutí tělesné výchovy ve studijních
programech. Z tohoto důvodu podporuje její zachování a další začleňování do procesu vysokoškolského
vzdělávání.

7.

Informace o činnosti komisí, sekce a pracovních skupin

KDS – Předsedkyně komise Blanka Pančíková informovala, že komise se na svém jednání zabývala
pokračováním doktorandského šetření. Záměrem je posbírat informace z vnitřních předpisů, týkající se DSP,
na jednotlivých VŠ. Dále komise diskutovala aktuální situaci ohledně návrhu úhrady zdravotního pojištění
pro studenty DSP státem a navýšení stipendií pro studenty DSP. Komise připomínkovala Memorandum
o spolupráci SK RVŠ a ČAD. Diskutovali zapojení SK RVŠ do akcí, např. Krekon a dále problematiku
neuznávání doktorských stipendií jako příjmu v žádostí o hypotéku. Je třeba řešit s bankovní asociací a ČNB.
Za KDS byl do PRASK PR nominován Miroslav Dragoun.
KVS – Předseda komise Ladislav Lázňovský informoval, že hlavním tématem schůze komise byl plán činnosti
na příští rok, kdy byla kladně hodnocena myšlenka Konventu studentstva (předběžné datum 17. - 20.11.).
Dále proběhla diskuze nad problematikou výuky tělesné výchovy na VŠ. Ladislav Lázňovský oznámil, že se
koncem roku chystá rezignovat na post předsedy KVS.
PRASK PR – Ladislav Lázňovský informoval, že byl předsednictvem schválen vnitřní předpis týkající se
PRASK PR a vyzval k nominaci zástupců komisí, sekce a pracovních skupin do PRASK PR.
KSEZ – Předsedkyně Naděžda Glincová informovala, že komise se zabývá především řešením dotazníku
k poradenství na VŠ a přípravou plánu činnosti na rok 2017.

8.

Různé

Místopředsedkyně Barbora Stuhlová oznámila ke dni schůze rezignaci na funkci místopředsedkyně i post
delegátky JČU. Předseda Michal Zima Barboře Stuhlové poděkoval za její působení a velké množství práce,
kterou pro SK RVŠ vykonala. Přítomní se k tomuto poděkování připojili potleskem.
Dále předseda SK RVŠ poděkoval všem členům SK RVŠ za jejich práci v roce 2016, popřál hezké svátky
a pozval je na připravené předvánoční posezení.

Zapsala:

Jana Kudrnová

Za správnost:

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