Zápis z 2. schůze SK RVŠ (stálé zasedání 2018-2020)
24. ledna 2018, Praha (Univerzita Karlova)

Přítomni: 25 (21 s hlasovacím právem)
Delegáti a delegátky: 16
Martina Ševčíková /AMU/, Daniela Zarodňanská /JAMU/, Filip Volf /JČU/, Iveta Kopřivová /MENDELU/, Karel
Doleček /MU/, Kateřina Mazánková /PAČR/, Tomáš Dvořák /UHK/, Michal Zima /UK/, Bronislav Kolář /UNOB/,
Josef Kaštil /UPOL/, Michaela Zacharová /UTB/, Ondřej Herman /VŠB-TUO/, Lukáš Hulínský /VŠE/, Tereza
Korejtková /VŠH/, Mariana Hanková /VŠCHT/, Anna Kruljacová /VUT/
Náhradníci a náhradnice s hlasovacím právem: 5
Barbora Kultová /ČVUT/, Markéta Drešlová /ČZU/, Ondřej Dobeš /UPCE/, Karolína Buchalová /VŠO/, Martin
Činčár /VŠUP/.
Náhradníci a náhradnice s hlasem poradním: (4)
Damir Solak /MU/, Matěj Urbánek /PAČR/, Štěpán Esterle /UK/, Petra Jílková /UTB/.

Jana Kudrnová, Marcel Ladka

Omluveni:
Christopher James Downs /AAVŠ/, Aldin Johannes Muhovic /AAVŠ/, Michal Farník /ČVUT/, Hynek Roubík
/ČZU/, Vít Zeman /JČU/, Eliška Matyášová /MENDELU/, Nelly Kubeczková /OU/, Daniela Vozníková /OU/, Anna
Vystydová /ŠAVŠ/, David Moravec /UJEP/, Veronika Podhajská /UJEP/, Tomáš Kučera /UNOB/, Luděk Plachký
/UPOL/, Karolína Michalčáková /VFU/, Martin Hammerbauer /VŠE/, Miroslav Dragoun /VŠCHT/, Eva Bonnová
/VŠLG/, František Stopka /VŠMVV/, Giancarlo Lamberti /VŠO/, Martin Folejtar /VŠPJ/, Štěpán Doležel /VŠSS/,
Gabriela Pilchová /VŠSS/, Tereza Veberová /VŠTE/, Lucie Bártová /VŠTE/, Naděžda Glincová /SLU/, Zuzana
Hrubošová /TUL/, Eliška Jarmerová /VUT/, Jan Pokorný /ZČU/.
Neomluveni:
Gabriela Vojtičková /JAMU/, Tereza Havelková /ŠAVŠ/, Čeněk Jirsák /TUL/, Barbora Fišerová /UHK/, Helena
Rajtrová /UPCE/, Klára Konopáčová /VFU/, Radana Kahánková /VŠB-TUO/, Vojtěch Kočí /VŠUP/.
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Zahájení:
Předseda SK RVŠ Michal Zima zahájil schůzi, přivítal přítomné, konstatoval usnášeníschopnost. Skrutátory byli
pro celou schůzi navrženi Kateřina Mazánková a Filip Volf. Plénum odsouhlasilo tento návrh poměrem hlasů
20-0-0 (pro-proti-zdržel/a se). Předseda SK RVŠ se dotázal, zda je zde návrh pro změnu programu. Žádný
návrh nebyl navržen. Plénum usnesením č. 18-02-01 schválilo program jednání (20-0-0).
Program jednání
1. Informace o činnosti Předsednictva SK RVŠ
2. Informace z Předsednictva RVŠ
3. Návrh na změnu organizačního řádu SK RVŠ
4. Informace z akademických obcí
5. Různé

1. Informace o činnosti Předsednictva SK RVŠ
Předseda SK RVŠ Michal Zima informoval o zasedání Předsednictva SK RVŠ, které proběhlo před plénem.
SK RVŠ má být zastoupena ve dvou komisích - Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných VŠ
a Národní komise pro excelenci profesně zaměřeného terciárního vzdělávání v rámci projektu
PROCSEE. Do PROCSEE byla P SK RVŠ nominována delegátka VUT Anna Kruljacová a do Reprezentativní
komise pro rozpis rozpočtu veřejných VŠ předseda SK RVŠ Michal Zima.
Proběhlo jednání předsedy SK RVŠ s pověřeným náměstkem po řízení sekce vysokého školství, vědy
a výzkumu MŠMT dr. Pavlem Dolečkem ohledně výše příspěvku na doktorandská stipendia. Aktuálně navržená
částka je minimálně 10 500 Kč průměrně na doktoranda v prezenční formě ve standardní době studia/měsíčně,
což by znamenalo zvýšení o 3 000 Kč oproti roku 2017. Další možné navýšení je v jednání.
Naplánovány jsou další schůzky, mimo jiné s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Robertem Plagou
a ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem ohledně situace doktorandů jakožto státních pojištěnců a s tím
spojených změn od 1. ledna 2018.
V tomto stálém zasedání chce Předsednictvo SK RVŠ profesionalizovat celou činnost SK RVŠ, a proto byl
zřízen sekretariát SK RVŠ. Vedoucí sekretariátu bude bývalá tajemnice SK RVŠ Jana Kudrnová, tajemnicí
Barbora Kultová a tiskovým mluvčím současný tajemník Marcel Ladka.
Místopředseda SK RVŠ Karel Doleček informoval přítomné o zapojení členů do práce komisí SK RVŠ. Zároveň
dodal, že pracovní skupiny budou zřízeny během výjezdního zasedání v únoru 2018. K výjezdnímu zasedání
se vyjádřil dále Michal Zima, který doplnil, že hlavním úkolem bude vypracovat Programové prohlášení SK RVŠ
na toto stálé období.
Plénum vzalo na vědomí informace z Předsednictva SK RVŠ.
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2. Informace z Předsednictva RVŠ
Předseda SK RVŠ informoval o organizačních záležitostech v souvislosti s konáním 1. Sněmu RVŠ, kde se
bude volit nové Předsednictvo RVŠ. Jediným kandidátem na předsedu je bývalý místopředseda RVŠ Milan
Pospíšil z VŠCHT. Michal Zima tomuto kandidátovi vyjádřil podporu a doplnil, že je přesvědčen, že se jedná o
osobnost, která zajistí kontinuitu ve fungování RVŠ a které je garantem pokračování dobrých vztahů mezi RVŠ
a SK RVŠ.
Předsednictvo RVŠ se konalo 11. ledna, ale jednalo se pouze o čistě formální schůzi před 1. Sněmem RVŠ.
Plénum vzalo na vědomí informace z Předsednictva SK RVŠ.

3. Návrh na změnu organizačního řádu SK RVŠ
Michal Zima představil návrh nového Organizačního řádu SK RVŠ, který by se aktualizoval po 4 letech. Během
následné prezentace návrhu spolu s diskuzí byly náležitě prodiskutovány a vysvětleny veškeré úpravy a změny.
Následně byl plénem SK RVŠ schválen nový Organizační řád SK RVŠ (20-0-1).

4. Informace z akademických obcí
V rámci tohoto bodu proběhlo sdělení aktuálních informací z akademických obcí přítomných delegátů.

5. Různé
Předseda SK RVŠ Michal Zima se dotázal, zda má někdo návrhy do bodu Různé.
Místopředseda Karel Doleček informoval přítomné, že e-maily rozesílané přes Capsu mohou někdy končit ve
spamu, a proto by se měla kontrolovat i případná nevyžádána pošta. Dále informoval, že jízdné a další výlohy
spojené se zasedáním SK RVŠ by měla proplácet vysílající VŠ.
Delegátka JAMU Daniela Zarodňanská se dotázala, kde proběhne únorové výjezdní zasedání SK RVŠ.
Předseda SK RVŠ uvedl, že výjezdní zasedání se bude konat na půdě Masarykovy univerzity v Univerzitním
centru Telč.
Předseda SK RVŠ Michal Zima v návaznosti na jednání P SK RVŠ předložil plénu návrhy dvou usnesení.
Po krátké diskuzi přijalo plénum SK RVŠ usnesení č. 18-02-02 (21-0-0) k navýšení doktorských stipendií
v tomto znění:
Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) upozorňuje na blížící se projednávání rozpisu
rozpočtu vysokých škol, které v případě jeho schválení znamená mj. i navýšení prostředků na
stipendia pro studenty v prezenční formě doktorských studijních programů. SK RVŠ zdůrazňuje, že
konečná výše doktorandských stipendií je záležitostí jednotlivých fakult. SK RVŠ proto apeluje na
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studentské senátory ve fakultních senátech, aby otevřeli diskusi nad navýšením doktorských stipendií
pro své doktorandy.

Následně proběhla diskuze k druhému návrhu vyjadřujícímu se k nadcházejícímu druhému kolu prezidentské
volby, který byl přijat plénem jako usnesení č. 18-02-03 (18-0-3) v tomto znění:
Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) vyzývá studentky a studenty, aby přistoupili k
následující prezidentské volbě zodpovědně. Volby v demokratické společnosti patří k základním
občanským právům a demokratický systém může efektivně fungovat pouze v případě, kdy společnost
na tyto aktivity nerezignuje. Role prezidenta republiky coby nejvyššího ústavního činitele je pro
akademické prostředí zásadní. Do pravomocí prezidenta patří mj. jmenování profesorů či organizace
oslav státního svátku 28. října. Nejenom s ohledem na tyto skutečnosti je SK RVŠ přesvědčena, že je
třeba volit zodpovědně a volby neignorovat.

Zapsal:

Marcel Ladka

Za správnost:

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