Zápis ze 4. schůze SK RVŠ (stálé zasedání 2018-2020)
12. dubna 2018, Praha (UK)

Přítomni: 25
Delegáti a delegátky: 15
Christopher James Downs /AAVŠ/, Martina Ševčíková /AMU/, Michal Farník /ČVUT/, Daniela Zárodňanská
/JAMU/, Filip Volf /JČU/, Kateřina Mazánková /PAČR/, Naděžda Glincová /SLU/, David Moravec /UJEP/, Michal
Zima /UK/, Helena Rajtrová /UPCE/, Lukáš Hulinský /VŠE/, Mariana Hanková /VŠCHT/, Giancarlo Lamberti
/VŠO/, Martin Folejtar /VŠPJ/, Anna Kruljacová /VUT/
Náhradníci a náhradnice s hlasovacím právem: 3
Markéta Drešlová /ČZU/, Eliška Matyášová /MENDELU/, Tomáš Kučera /UNOB/,
Náhradníci a náhradnice s hlasem poradním: (7)
Damir Solak /MU/, Matěj Urbánek /PAČR/, Štěpán Esterle /UK/, Karolína Buchalová /VŠO/, Martin Šrámek
/VŠPJ/, Eliška Jarmerová /VUT/, Barbora Kultová /ČVUT/,
Jana Kudrnová
Hosté: Martin Štorkán (Registr praxí), Pedro Gomez, Jan Kvarda (Klub zaměstnavatelů)

Omluveni:
Iveta Kopřivová /MENDELU/, Karel Doleček /MU/, Hynek Roubík /ČZU/, Bronislav Kolář /UNOB/, Nelly
Kubeczková /OU/, Daniela Vozníková /OU/, Luděk Plachký /UPOL/, Michaela Zacharová /UTB/, Petra Jílková
/UTB/, Eva Bonnová /VŠLG/, Martin Činčár /VŠUP/, Ondřej Dobeš /UPCE/, Radana Kahánková /VŠB-TUO/,
Tereza Havelková /ŠAVŠ/, Čeněk Jirsák /TUL/, Jakub Rajnoch /AVU/, Miroslav Dragoun /VŠCHT/, Ondřej
Herman /VŠB-TUO/, Tereza Veberová /VŠTE/, Lucie Bártová /VŠTE/
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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 (19-0-0) jako usnesení
č. 18-04-01. Jako skrutátor pro veřejná hlasování na tomto zasedání byla schválena (19-0-0) Anna Kruljacová.
1. Vystoupení hostů
V rámci prvního vystoupení byl představen projekt „Registr praxí“. Následně pánové Pedro Gomez a Jan Kvarda
představili projekt „Klub zaměstnavatelů“.
2. Informace z předsednictva
Předseda SK RVŠ informoval o činnosti předsednictva od poslední schůze, mimo jiné o vývoji situace ve věci
praktického fungování a zajištění systému hrazení zdravotního pojištění pro doktorandy státem či aktuální
situaci ohledně problematiky zavedení slev na jízdné pro studenty a s tím souvisejících návrhů na snížení výdajů
některých rozpočtových kapitol pro rok 2018.
Jedním z výstupů z dnešního jednání P SK RVŠ bylo návrh na přijetí usnesení k tomuto tématu, které bylo po
krátké diskuzi plénem přijato (17-0-2) jako usnesení č. 18-04-02 v následujícím znění:
Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) vyjadřuje velké znepokojení nad rozhodnutím Vlády
ČR v demisi souvisejícím se změnami ve státním rozpočtu pro rok 2018 ve prospěch výrazné slevy na
jízdném ve vlacích a autobusech pro studenty do 26 let a seniory nad 65 let. SK RVŠ jako národní
reprezentace studentů samozřejmě podporuje rozšiřování studentských benefitů, nicméně je vždy třeba
zamyslet se i nad finančními dopady takového zavedení. V případě slevy na jízdném se jedná o objem
prostředků ve výši 6 miliard Kč ročně.
SK RVŠ kategoricky nesouhlasí s opatřením Vlády ČR v demisi, které představuje navýšení výdajů
státního rozpočtu z aktuálních 240 milionů Kč na 6 miliard Kč ročně ve formě kompenzací dopravcům
a které bylo přijato vládou, která nemá důvěru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
Jedná se o 25 násobné navýšení současných výdajů, které nebylo se studenty, jakožto jednou
z cílových skupin, vůbec konzultováno! Vláda v demisi tak podniká kroky, pro které nemá jasné
argumenty ani zajištěnou podporu ze strany studentů. Ve světle událostí z minulého roku, kdy byli
nuceni zástupci vysokých škol opakovaně demonstrovat za navýšení rozpočtu pro vysoké školy
o 3 miliardy Kč, se nynější návrh na snížení výdajů kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
(MŠMT) pro rok 2018 o 400 milionů Kč dá zcela jistě označit za nestrategický a populistický krok. SK
RVŠ s tímto postupem zásadně nesouhlasí.
MŠMT uvedlo, že se krácení rozpočtu související s financováním zlevněného jízdného nijak nedotkne
financí na regionální školství, ale tyto peníze půjdou z nedočerpaných prostředků na vědu a VŠ. Tento
fakt SK RVŠ považuje za nepřípustný a požaduje, aby byly všechny takové nedočerpané prostředky
z rozpočtu školství reinvestovány do vysokého školství, vědy a výzkumu.
Samotné navýšení výdajů na kompenzace dopravců navíc počítá se získáním finančních prostředků
mimo jiné i na úkor vědecko-výzkumných institucí, a to Akademie věd ČR ve výši 100 milionů Kč,
Grantové agentury ČR ve výši 150 milionů Kč a Technologické agentury ČR ve výši 216 milionů Kč.
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V konečném důsledku se jedná o 866 milionů Kč, které mají být sebrány z rozpočtů institucí přímo
souvisejícími se vzdělaností, vědou a výzkumem v České republice. SK RVŠ tento krok zcela odmítá.
Slevy na jízdném, které by stát stály 6 miliard Kč a navíc ohrozily finance v těchto strategických
oblastech, jsou dle SK RVŠ v rozporu se zájmy této země.
Dále předseda SK RVŠ požádal v této věci o schůzku s předsedou vlády v demisi Ing. Babišem.
Koordinátor pro ESU Giancarlo Lamberti informoval zahraniční cestě do Estonska (Tallinn), kde se spolu
s předsedou SK RVŠ ve dnech 13. - 17. března zúčastnil 35. Evropského studentského shromáždění (35th
European Students‘ Convention). Dále spolu s delegátem AAVŠ Christopherem Downsem představili podobu
stránky SK RVŠ na Wikipedii v anglickém jazyce a informovali o plánovaném překladu do dalších jazyků.
Členové PRASK ZZ Damir Solak a Filip Volf informovali o své účasti na General Assembly of V4+ Student
Alliance, které proběhlo 5. - 8. dubna v Krakově.
Delegát VŠE Lukáš Hulínský informoval o aktuální situaci a jedné z fakult VŠE, konkrétně o vyjádření tiskového
tajemníka Národohospodářské fakulty Daniela Váni směrem k některým studentům, kteří se ohradili vůči
mimosemestrálnímu kurzu Hospodářská politika očima jejich tvůrců. Toto vyjádření bylo zveřejněno v rámci
oficiálních informací ke kurzu na webu fakulty. Předseda SK RVŠ Michal Zima bude na vyjádření, které
považuje za nepřiměřenou kritiku projevu nesouhlasu studentů, reagovat svým otevřeným dopisem tiskovému
tajemníkovi NF VŠE, s čímž plénum vyjádřilo souhlas (13-1-5).
Plénum vzalo na vědomí informace z předsednictva SK RVŠ.
3. Informace z RVŠ
Náhradník delegáta UNOB Tomáš Kučera informoval o dění v LK RVŠ, která mimo jiné aktuálně řeší návrh
změn v rámci Statutu RVŠ, což by mělo být případně řešeno a hlasováno na květnovém sněmu.
4. Informace o činnosti komisí a pracovních skupin
KVS - Předsedkyně KVS Naďa Glincová seznámila plénum s výstupy práce KVS. Komise se zabývá
problematikou kariérních center. Zjišťuje, zda kariérní centrum na jednotlivých VŠ funguje a případně jakým
způsobem. Dále informovala o přípravách konání a programu konference ve dnech 12. až 13. října 2018
v Olomouci (UPOL). Následně informovala o přípravách Týdne studenstva, jehož koordinátory by měli být Karel
Doleček a Naďa Glincová. Koordinátory akcí 17. listopadu by měli být Michal Zima a Barbora Kultová.
PRASK Q - Vedoucí PRASK Q Anna Kruljcová informovala o činnosti pracovní skupiny, zejména pak řešení
možností průběžného hodnocení vyučujících v průběhu semestru, nikoliv jednorázově na jeho konci.
PRASK PR - Pracovní skupinu přebírá Lukáš Hulínský. Probíhá aktualizace mailing listu na média, postupně
bude zpracována PR strategie.
5. Informace z akademických obcí
VŠE: VŠE požádalo o institucionální akreditaci, Národohospodářská fakulta má nového děkana. Blíží se volby
do akademického senátu.
UK: UK získala institucionální akreditaci. V březnu proběhla inaugurace rektora. Univerzita slaví 670 let od
svého založení.
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JČU: Akademický senát neschválil rozpočet.
VŠCHT: VŠCHT zažádalo o institucionální akreditaci. Aktuálně řeší téma GDPR. VŠCHT nepodpořila Majáles,
uspořádá svůj vlastní Lesamáj.
UPCE: Zažádala o institucionální akreditaci.
MU: Byli zvoleni 3 noví děkani.
SLU: Proběhne volba nového rektora.
VUT: Byla schválena podoba rozpočtu. Řeší se změna jednacího řádu, změny v rozpočtu, noví členové do rady
pro vnitřní hodnocení.
JAMU: Akademický senát schvaloval rozpočet, výroční zprávy. Byl založen nový fond pro vědu a výzkum.
ČZU: Probíhá schvalování rozpočtu.
AMU: Byl zvolen nový senát.
MENDELU: Momentálně se řeší PR. Plánuje se studentský průvod, který proběhne v říjnu.
UNOB: Byly schváleny nové standardy kvality. Nově zvolený děkan.
6. Různé
V rámci přípravy konference byla navržena změna termínu zasedání, které je naplánované na 19. října 2018.
Nový termín byl navržen na 12. října 2018 v Olomouci. Tento návrh byl přijat (19-0-0).
Plénum navrhlo reagovat na výroky poslance Lubomíra Volného ve věci studentů na Erasmu formou dopisu
předsedy SK RVŠ panu poslanci.

Zapsala:

Barbora Kultová, tajemnice

Za správnost:

Michal Zima, předseda
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