Zápis ze 3. schůze SK RVŠ (stálé zasedání 2018-2020)
16. – 18. února 2018, Telč (MU)

Přítomni: 18
Delegáti a delegátky: 16
Christopher James Downs /AAVŠ/, Filip Volf /JČU/, Iveta Kopřivová /MENDELU/, Karel Doleček /MU/, Kateřina
Mazánková /PAČR/, Naděžda Glincová /SLU/, Michal Zima /UK/, Bronislav Kolář /UNOB/, Helena Rajtrová
/UPCE/, Josef Kaštil /UPOL/, Ondřej Herman /VŠB-TUO/, Lukáš Hulinský /VŠE/, Mariana Hanková /VŠCHT/,
Giancarlo Lamberti /VŠO/, Martin Folejtar /VŠPJ/, Anna Kruljacová /VUT/
Náhradníci a náhradnice s hlasovacím právem: 2
Barbora Kultová /ČVUT/, Markéta Drešlová /ČZU/
Náhradníci a náhradnice s hlasem poradním: (6)
Damir Solak /MU/, Matěj Urbánek /PAČR/, Štěpán Esterle /UK/, Ondřej Dobeš /UPCE/, Miroslav Dragoun
/VŠCHT/, Karolína Buchalová /VŠO/

Jana Kudrnová, Marcel Ladka

Hosté: Josef Fontana (NAÚ)

Omluveni:
Martina Ševčíková /AMU/, Hynek Roubík /ČZU/, Eliška Matyášová /MENDELU/, Nelly Kubeczková /OU/,
Daniela Vozníkova /OU/, Anna Vystydová /ŠAVŠ/, Tomáš Dvořák /UHK/, Barbora Fišerová /UHK/, David
Moravec /UJEP/, Veronika Podhajská /UJEP/, Tomáš Kučera /UNOB/, Luděk Plachký /UPOL/, Michaela
Zacharová /UTB/, Petra Jílková /UTB/, Tereza Korejtková /VŠH/, Eva Bonnova /VŠLG/, František Stopka
/VŠMVV/, Štěpán Doležel /VŠSS/, Vojtěch Kočí /VŠUP/, Martin Činčár /VŠUP/, Eliška Jarmerová /VUT/
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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 (17-0-0) jako usnesení
č. 18-03-01. Jako skrutátor pro veřejná hlasování na tomto zasedání byl schválen (17-0-0) Christopher James
Downs.

1. Informace o činnosti Předsednictva SK RVŠ
Předseda SK RVŠ Michal Zima informoval o zasedání Předsednictva SK RVŠ, které proběhlo před plénem
a které se zabývalo zejména přípravou Programového prohlášení na roky 2018-2020.
Dále předseda informoval o proběhlé schůzce s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem ve věci
praktického fungování a zajištění systému hrazení zdravotního pojištění pro doktorandy státem, zejména
s ohledem na úhradu v takovém případě, kdy doktorand pracuje na DPP. Dle domluvy ministerstvo zašle
oficiální stanovisko k této problematice, které by následně měli členové SK RVŠ tlumočit na své akademické
senáty.
Dne 12. 2. proběhla na MŠMT tisková konference ke zvýšení příspěvku MŠMT na doktorandská stipendia.
Nově činí částka 135 000 Kč ročně na jednoho doktoranda, tedy v průměru 11 250 Kč měsíčně. Reálná výše
stipendií se na jednotlivých školách či fakultách značně liší. Je však pouze na samotných vysokých školách,
aby do financování doktorandů zapojily dodatečné zdroje. SK RVŠ tedy tímto apeluje na zástupce studentů
v akademických senátech fakult a vysokých škol, aby na konečnou výši stipendií dohlédli.
Plénum vzalo na vědomí informace z Předsednictva SK RVŠ.

2. Informace z Předsednictva RVŠ
Předseda SK RVŠ sdělil, že další zasedání Předsednictva RVŠ proběhne dne 22. února. Dále informoval
přítomné o práci komisí RVŠ a vyzval členy SK RVŠ, aby jejich existenci věnovali pozornost a do činnosti komisí
se aktivně zapojili.

3. Programové prohlášení SK RVŠ 2018 – 2020
Předseda SK RVŠ Michal Zima uvedl návrh programového prohlášení, vysvětlil jeho princip a představil
jednotlivé body. Přítomní si podrobně prošli celý text programového prohlášení, v rámci diskuze byly provedeny
jeho drobné úpravy. Následně bylo programové prohlášení jednomyslně schváleno (18-0-0).
V průběhu bodu přišla Markéta Drešlová.
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4. Informace z NAÚ
Studentský zástupce v Radě Národního akreditačního úřadu MUDr. Josef Fontana v rámci prezentace
představil současný stav fungování NAÚ a informoval o aktuálním dění, zejména s ohledem na zasedání Rady
NAÚ, které se konalo 15. února.
V rámci tohoto bodu následně předseda SK RVŠ informoval o žádosti ministra školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Roberta Plagy, Ph.D. ve věci nominace studentského zástupce do Rady Národního akreditačního úřadu
z důvodu končícího funkčního období MUDr. Fontany, která mu byla sdělena bezprostředně před konáním
výjezdního zasedání. Dále požádal přítomné o diskuzi postupu s ohledem na fakt, že v termínu do 31. března
2018, kdy je třeba nominaci odeslat, není dle schváleného harmonogramu plánováno zasedání pléna SK RVŠ.
V rámci proběhlé diskuze o možném postupu a zejména personálním obsazení byl delegátkou PA ČR Kateřinou
Mazánkovou jako vhodný kandidát na tento post navržen současný předseda SK RVŠ Michal Zima. K tomuto
návrhu se dále připojili delegát VŠO Giancarlo Lamberti, delegátka UPCE Helena Rajtrová a delegátka SLU
Naděžda Glincová. Předseda SK RVŠ vyjádřil vůli a ochotu tento návrh přijmout. S ohledem na tuto skutečnost
se přítomní jednomyslně shodli na procesu volby na tomto zasedání.
Předseda Michal Zima vyzval přítomné k nominacím členů volební komise. Navrženi byli: Helena Rajtrová,
Štěpán Esterle, Damir Solak, Iveta Kopřivová. Plénum poté schválilo takto složenou volební komisi usnesením
č. 18-03-02 (18-0-0). Následně si volební komise ze svého středu zvolila předsedu, kterým se stal Štěpán
Esterle. Michal Zima předal řízení tohoto bodu předsedovi volební komise Štěpánovi Esterlemu, který vyzval
plénum k podání návrhů na kandidáty. Kateřina Mazánková potvrdila svůj návrh Michala Zimy, který poděkoval
za návrh, kandidaturu přijal, následně předal hlasovací lístek svému náhradníkovi a opustil místnost. Žádné
další návrhy nebyly vzneseny. Následně předseda volební komise seznámil přítomné s pravidly průběhu volby.
Výsledky 1. kola volby (kvórum 14):





Počet vydaných hlasovacích lístků: 18
Počet odevzdaných hlasovacích lístků: 18
Počet platných hlasovacích lístků: 17
Všech 17 hlasů bylo pro.

Nominantem na člena Rady Národního akreditačního úřadu z řad studentů s funkčním obdobím od
1. září 2018 do 31. srpna 2020 byl Studentskou komorou Rady vysokých škol zvolen Mgr. Michal Zima.

5. Plán činnosti a rozpočet na rok 2018
Předseda Komory Michal Zima detailně představil plénu rozpočet Komory schválený P SK RVŠ a s tím
související plán na rok 2018, který se bude odvíjet od plánovaných činností jednotlivých komisí a pracovních
skupin. S návrhem rozpočtu vyjádřilo plénum jednomyslně souhlas (18-0-0).
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6. Informace o činnosti komisí a pracovních skupin
KDS - Předsedkyně KDS Iveta Kopřivová seznámila plénum s výstupy první schůze KDS. Jejím tématem byla
problematika doktorandů na jednotlivých univerzitách, problematika zdravotního pojištění a výše
doktorandských stipendií. Komise plánuje oživit mailing list na styčné osoby k problematice DSP na jednotlivých
školách a vytvořit funkční síť pro výměnu informací. EURODOCem se bude zabývat Mariana Hanková, kterou
do problematiky uvede pověřená koordinátorka pro EURODOC Eva Hnátková. Slovenské doktorandské fórum
navštíví Markéta Drešlová a Daniela Zárodňanská. Komise by ráda uskutečnila na začátku dubna výjezdní
zasedání komise.
LK - Předseda LK Lukáš Hulínský seznámil plénum s výstupy první schůze LK. Komise se mimo jiné zabývala
otázkou konce akreditací a dostudování studentů v rámci platné novely zákona o vysokých školách,
problematikou stipendijních fondů a financování vysokoškolských kolejí.
KVS - Předsedkyně Naděžda Glincová seznámila plénum s výstupy první schůze KVS. Tématem bylo mimo
jiné vytyčení plánu činnosti, komise dále diskutovala možnosti propojení spolupráce kariérních center
a akademických senátů. Komise by ráda uskutečnila své výjezdní zasedání koncem června tohoto roku.
PRASK Q - Vedoucí PRASK Q Anna Kruljcová seznámila plénum s plánem činnosti a oblastmi zájmu
PRASK Q, kterými jsou mimo jiné hodnocení kvality předmětů, NAÚ, vylepšení vnitřního hodnocení
a hodnocení v rámci akreditací.
PRASK PR - Tiskový mluvčí Komory Marcel Ladka seznámil plénum s plánem činnosti PRASK PR, v nejbližší
době se zaměří na pořízení nových propagačních materiálů a novou podobu webových stránek.
PRASK ZZ - 2. místopředseda Komory Bronislav Kolář představil plénu plán zahraničních cest na rok 2018
a informoval, že koordinátorem pro ESU byl předsednictvem Komory jmenován delegát VŠO Giancarlo
Lamberti.

7. Různé
Předseda SK RVŠ Michal Zima v návaznosti na jednání P SK RVŠ předložil plénu návrhy třech usnesení.
Po krátké diskuzi přijalo plénum SK RVŠ usnesení č. 18-03-03 (18-0-0) ke zlepšení institucionálního zázemí
v ČR v tomto znění:
Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) vítá nárůst pozornosti, která je věnována situaci
týkající se vysokoškolských kolejí na Slovensku. SK RVŠ dále plně podporuje dlouhodobé snahy
kolegů ze Študentské rady vysokých škôl (ŠRVŠ) vedoucí ke zlepšení institucionálního zázemí na
Slovensku.
SK RVŠ neustále sleduje situaci týkající se institucionálního zázemí nejen na Slovensku, ale zejména
v ČR, a v tomto ohledu zcela podporuje aktuálně diskutovaný investiční plán Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy vedoucí ke zlepšení situace na českých kolejích.

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

Následně proběhla diskuze k druhému návrhu vyjadřujícímu se k aktuálně platnému Programovému prohlášení
vlády ČR, který byl přijat plénem jako usnesení č. 18-03-04 (18-0-3) v tomto znění:
Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) kategoricky odmítá zavedení jakékoliv formy
školného a v tomto ohledu zcela nesouhlasí se zpoplatněním tzv. “věčných” studentů, jak je uvedeno
v aktuálním programovém prohlášení vlády ČR ze dne 8. 1. 2018.
SK RVŠ připomíná existenci poplatků za delší studium a také maximální doby studia a v tomto ohledu
se odkazuje na patřičné paragrafy zákona o vysokých školách.
Posledním návrhem byl návrh usnesení ke zvýšení horního limitu částky v rámci DPP, který byl po krátké diskuzi
přijat plénem jako usnesení č. 18-03-05 (18-0-0):
Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) výrazně podporuje snahu o zvýšení horního limitu
částky v rámci dohody o provedení práce (DPP), od které se automaticky odvádí zdravotní a sociální
pojištění z 10 000 Kč na 12 200 Kč. Od poslední úpravy proběhlo 7 let, přičemž za tuto dobu se
mnohokrát valorizovala minimální mzda, nicméně limit částky pro DPP zůstal beze změny.

Dále byl v rámci bodu různé představen plénu a diskutován projekt Tiskelník.

Zapsala:

Barbora Kultová, tajemnice

Za správnost:

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