Zápis z ustavující schůze SK RVŠ (stálé zasedání 2018-2020)
10. ledna 2018, Praha (Univerzita Karlova)

Přítomni: 34 (25 s hlasovacím právem)
Delegáti a delegátky: 23
Christopher James Downs /AAVŠ/, Martina Ševčíková /AMU/, Michal Farník /ČVUT/, Hynek Roubík /ČZU/,
Daniela Zarodňanská /JAMU/, Filip Volf /JČU/, Iveta Kopřivová /MENDELU/, Karel Doleček /MU/, Kateřina
Mazánková /PAČR/, Naděžda Glincová /SLU/, Zuzana Hrubošová /TUL/, Tomáš Dvořák /UHK/, Michal Zima
/UK/, Bronislav Kolář /UNOB/, Michaela Zacharová /UTB/, Ondřej Herman /VŠB-TUO/, Lukáš Hulínský /VŠE/,
Tereza Korejtková /VŠH/, Mariana Hanková /VŠCHT/, Giancarlo Lamberti /VŠO/, Martin Folejtar /VŠPJ/,
Štěpán Doležel /VŠSS/, Anna Kruljacová /VUT/.
Náhradníci a náhradnice s hlasovacím právem: 2
Daniela Vozníková /OU/, Lucie Bártová /VŠTE/.
Náhradníci a náhradnice s hlasem poradním: (9)
Barbora Kultová /ČVUT/, Markéta Drešlová /ČZU/, Damir Solak /MU/, Matěj Urbánek /PAČR/, Štěpán Esterle
/UK/, Tomáš Kučera /UNOB/, Karolína Buchalová /VŠO/, Gabriela Pilchová /VŠSS/, Eliška Jarmerová /VUT/.
Omluveni:
Vít Zeman /JČU/, Eliška Matyášová /MENDELU/, Nelly Kubeczková /OU/, Anna Vystydová /ŠAVŠ/, David
Moravec /UJEP/, Veronika Podhajská /UJEP/, Ondřej Dobeš /UPCE/, Josef Kaštil /UPOL/, Luděk Plachký
/UPOL/, Petra Jílková /UTB/, Karolína Michalčáková /VFU/, Martin Hammerbauer /VŠE/, Eva Bonnová /VŠLG/,
František Stopka /VŠMVV/, Tereza Veberová /VŠTE/.
Neomluveni:
Aldin Johannes Muhovic /AAVŠ/, Gabriela Vojtičková /JAMU/, Tereza Havelková /ŠAVŠ/, Čeněk Jirsák /TUL/,
Barbora Fišerová /UHK/, Helena Rajtrová /UPCE/, Klára Konopáčová /VFU/, Radana Kahánková /VŠB-TUO/,
Miroslav Dragoun /VŠCHT/, Vojtěch Kočí /VŠUP/, Martin Činčár /VŠUP/.
Hosté:
Václava Piorecká /ČVUT/, Matěj Žitňanský /MU/, Jan Vácha /TUL/, Eva Hnátková /UTB/, Jana Kudrnová.
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Zahájení:
Bývalý předseda SK RVŠ Michal Zima, který byl dle organizačního řádu pověřen řízením schůze až do zvolení
nových funkcionářů, zahájil schůzi, přivítal přítomné, konstatoval usnášeníschopnost. Skrutátorem byl pro celou
ustavující schůzi navržen Tomáš Kučera. Plénum odsouhlasilo tento návrh poměrem hlasů 24-0-1 (pro-protizdržel/a se). Michal Zima se dotázal, zda je návrh pro změnu programu. Žádný návrh nebyl navržen. Plénum
usnesením č. 18-01-01 schválilo program jednání (25-0-0).
Program jednání
1. Vzájemné představení členů SK RVŠ
2. Představení SK RVŠ
3. Volba předsedy SK RVŠ
4. Volba místopředsedů SK RVŠ
5. Ustavení komisí
6. Volba předsedů komisí
7. Volba delegátů SK RVŠ do předsednictva Rady vysokých škol
8. Různé

1. Vzájemné představení členů SK RVŠ
Proběhlo vzájemné představení přítomných členů SK RVŠ.
2. Představení SK RVŠ
Členové SK RVŠ ve stálém zasedání 2015-2017 Michal Zima, Karel Doleček, Naděžda Glincová a Bronislav
Kolář představili SK RVŠ a dosavadní činnost Komory. V rámci prezentace byla mimo jiné představena vnitřní
struktura, zahraniční spolupráce a aktivity SK RVŠ.
3. Volba předsedy SK RVŠ
Michal Zima vyzval přítomné k nominacím členů volební komise. Navrženi byli Kateřina Mazánková, Štěpán
Esterle, Damir Solak. Přítomní delegáti poté schválili takto složenou volební komisi pro všechny volby v rámci
této schůze usnesením č. 18-01-02 (25-0-0). Následně si volební komise ze svého středu zvolila předsedu,
kterým se stal Štěpán Esterle.
Předseda volební komise vyzval plénum k podání kandidatur na předsedu SK RVŠ.
Delegátka PAČR Kateřina Mazánková navrhla bývalého předsedu SK RVŠ Michala Zimu, který kandidaturu
přijal a následně prostřednictvím prezentace představil sebe a své vize/plány. Předseda volební komise
seznámil přítomné s pravidly průběhu volby.
Výsledky 1. kola volby (kvórum 14):
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Počet vydaných hlasovacích lístků: 25
Počet odevzdaných hlasovacích lístků: 25
Počet platných hlasovacích lístků: 24
Byly odevzdány 2 prázdné hlasovací lístky. 22 hlasů bylo pro.
Předsedou SK RVŠ byl zvolen Michal Zima.

4. Volba místopředsedů SK RVŠ
Jako první byl volen místopředseda pro organizaci a řízení, poté místopředseda pro zahraniční záležitosti.
Předseda volební komise vyzval plénum k podání kandidatur na místopředsedu pro organizaci a řízení SK RVŠ.
V rámci krátké diskuze byl nově zvoleným předsedou SK RVŠ navržen delegát MU Karel Doleček, který
kandidaturu přijal a následně prostřednictvím prezentace představil sebe a své vize/plány. Předseda volební
komise seznámil přítomné s pravidly průběhu volby.
Výsledky 1. kola volby (kvórum 14):
Počet vydaných hlasovacích lístků: 25
Počet odevzdaných hlasovacích lístků: 25
Počet platných hlasovacích lístků: 24
24 hlasů bylo pro.
Karel Doleček byl zvolen místopředsedou SK RVŠ.
Dále předseda volební komise vyzval plénum k podání kandidatur na místopředsedu pro zahraniční záležitosti
SK RVŠ. V rámci krátké diskuze byl předsedou Michalem Zimou navržen bývalý místopředseda pro zahraniční
záležitosti Bronislav Kolář, který kandidaturu přijal, následně prostřednictvím prezentace představil sebe a své
vize/plány a zodpověděl dotazy ohledně plánů na zahraniční spolupráci a svou jazykovou vybavenost.
Předseda volební komise seznámil přítomné s pravidly průběhu volby.

Výsledky 1. kola volby (kvórum 14):
Počet vydaných hlasovacích lístků: 25
Počet odevzdaných hlasovacích lístků: 25
Počet platných hlasovacích lístků: 22
3 volební lístky byly neplatné, 1 lístek byl prázdný, 21 hlasů bylo pro.
Bronislav Kolář byl zvolen místopředsedou SK RVŠ.
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5. Ustavení komisí
Dle článku 17 Organizačního řádu SK RVŠ se zřizuje Legislativní komise SK RVŠ jako stálá.
Předseda SK RVŠ navrhl zřízení dalších dvou komisí - Komise pro doktorské studium (KDS) a Komise pro
vysokoškolskou samosprávu (KVS).
V rámci proběhlé diskuze vznesl delegát ČZU Hynek Roubík dotaz ohledně Komise pro sociální a ekonomické
záležitosti (KSEZ), která existovala po část minulého stálého zasedání. Michal Zima vysvětlil, že agendu KSEZ
pokrývala v roce 2017 KVS a případně je možné tuto věc dále diskutovat na únorovém výjezdním zasedání.
Následně bylo plénem SK RVŠ přijato usnesení č. 18-01-03 (25-0-0) ve znění:
Plénum SK RVŠ zřizuje pro stálé zasedání 2018-2020 Komisi pro doktorské studium.
a usnesení č. 18-01-04 (25-0-0) ve znění:
Plénum SK RVŠ zřizuje pro stálé zasedání 2018-2020 Komisi pro vysokoškolskou samosprávu.

6. Volba předsedů komisí
Nejprve bylo přistoupeno k volbě předsedy Legislativní komise (LK).
Předseda volební komise vyzval plénum k podání kandidatur na předsedu LK. Delegátka SLU Naděžda
Glincová navrhla delegáta VŠE Lukáše Hulínského, který kandidaturu přijal a následně prostřednictvím
prezentace představil sebe a své vize/plány. Předseda volební komise seznámil přítomné s pravidly průběhu
volby.
Výsledky 1. kola volby (kvórum 14):
Počet vydaných hlasovacích lístků: 25
Počet odevzdaných hlasovacích lístků: 25
Počet platných hlasovacích lístků: 24
1 lístek byl prázdný, 23 hlasů bylo pro.
Lukáš Hulínský byl zvolen předsedou LK SK RVŠ.
Dále proběhla volba předsedy Komise pro doktorské studium (KDS).
Předseda volební komise vyzval plénum k podání kandidatur na předsedu KDS. Delegát ČZU Hynek Roubík
navrhl delegátku MENDELU Ivetu Kopřivovou, která kandidaturu přijala a následně představila sebe a své
vize/plány. Předseda volební komise seznámil přítomné s pravidly průběhu volby.
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Výsledky 1. kola volby (kvórum 14):
Počet vydaných hlasovacích lístků: 25
Počet odevzdaných hlasovacích lístků: 25
Počet platných hlasovacích lístků: 25
1 lístek byl prázdný, 24 hlasů bylo pro.
Iveta Kopřivová byla zvolena předsedkyní KDS SK RVŠ.

Následně proběhla volba předsedy Komise pro vysokoškolské studium (KVS).
Předseda volební komise vyzval plénum k podání kandidatur na předsedu KVS. Místopředseda pro organizaci
a řízení Karel Doleček navrhl delegátku SLU Naděždu Glincovou, která kandidaturu přijala a následně
prostřednictvím prezentace představila sebe a své vize/plány. Předseda volební komise seznámil přítomné
s pravidly průběhu volby.
Výsledky 1. kola volby (kvórum 14):
Počet vydaných hlasovacích lístků: 25
Počet odevzdaných hlasovacích lístků: 24
Počet platných hlasovacích lístků: 23
23 hlasů bylo pro.
Naděžda Glincová byla zvolena předsedkyní KVS SK RVŠ.

7. Volba delegátů SK RVŠ do předsednictva Rady vysokých škol
Předseda SK RVŠ vysvětlil, že je třeba zvolit ještě 2 delegáty do Předsednictva Rady vysokých škol (P RVŠ).
Předseda volební komise vyzval plénum k podání kandidatur na delegáty do P RVŠ.
Místopředseda pro zahraniční záležitosti Bronislav Kolář navrhl delegáta ČVUT Michala Farníka, který nominaci
přijal. Předseda volební komise Štěpán Esterle navrhl nově zvoleného předsedu LK SK RVŠ Lukáše
Hulínského, který nominaci rovněž přijal. Delegát ČZU Hynek Roubík následně navrhl jako třetího kandidáta
delegátku VŠCHT Marianu Hankovou, která kandidaturu také přijala. Michal Farník a Mariana Hanková se v
krátkosti představili přítomným členům SK RVŠ.

Poté předseda volební komise seznámil přítomné s pravidly průběhu volby, kdy hlasující mohou na hlasovací
lístek uvést maximálně dva preferované kandidáty.
Výsledky 1. kola volby (kvórum 14):
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Počet vydaných hlasovacích lístků: 25
Počet odevzdaných hlasovacích lístků: 25
Počet platných hlasovacích lístků: 25
Michal Farník získal 21 hlasů.
Lukáš Hulínský získal 17 hlasů.
Mariana Hanková získala 11 hlasů.
Michal Farník a Lukáš Hulínský byli zvoleni delegáty SK RVŠ do P RVŠ.

8. Různé
V rámci tohoto bodu proběhlo sdělení aktuálních informací z akademických obcí.

Zapsal:

Marcel Ladka

Za správnost:

Michal Zima, předseda
Karel Doleček, místopředseda pro organizaci a řízení
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