Zápis ze 7. schůze SK RVŠ (stálé zasedání 2018 - 2020)
12. října 2018, Olomouc (UPOL)
Přítomni: 20
Delegáti a delegátky: 14
Christopher James Downs /AAVŠ/, Michal Farník /ČVUT/, Karel Doleček /MU/, Stanislav Ožana /OU/,
Naděžda Glincová /SLU/, David Moravec /UJEP/, Michal Zima /UK/, Helena Rajtrová /UPCE/, Josef
Kaštil /UPOL/, Ondřej Herman /VŠB-TUO/, Mariana Hanková /VŠCHT/, Giancarlo Lamberti /VŠO/,
Martin Folejtar /VŠPJ/, Anna Kruljacová /VUT/
Náhradníci a náhradnice s hlasovacím právem: 1
Martin Hammerbauer /VŠE/
Náhradníci a náhradnice s hlasem poradním: 5
Barbora Kultová /ČVUT/, Damir Solak /MU/, Nikola Konečná /SLU/, Ondřej Dobeš /UPCE/, Eliška
Jarmerová /VUT/
Zahájení
Předseda SK RVŠ Michal Zima zahájil schůzi, přivítal přítomné, konstatoval usnášeníschopnost,
představil návrh programu a otevřel diskuzi k jeho připomínkování. Následně byl program schválen (150-0) jako usnesení č. 18-07-01. Jako skrutátor pro veřejná hlasování na tomto zasedání byl zvolen (150-0) Christopher James Downs.
1. Informace z akademických obcí
UK – Proběhnou volby do akademického senátu. Univerzita pracuje na fúzování studijních programů
v rámci fakult.
MU – Byl zvolen nový děkan na Právnické fakultě.
ČVUT – Kauza odvolání prof. Maříka z CIIRC.
UJEP – Pracuje se na genderovém vyvážení všech dokumentů.
VŠCHT – Popsán nový systém voleb do akademického senátu.
VŠPJ – Proběhnou doplňující volby do akademického senátu. Plánuje se realizace studentského klubu.
UPOL – Proběhla rozsáhlá oprava hlavní menzy.
VUT – Byl spuštěn celouniverzitní systém na podporu podnikání – Jak podporovat start up.
SLU – Byl spuštěn nový web.
VŠE – Nově získána institucionální akreditace.
OU – Stále se řeší problémy s LF.

2. Informace o činnosti předsednictva
Předseda SK RVŠ informoval o činnosti předsednictva od poslední schůze, mimo jiné o vývoji situace ve
věci Konference nadání Hlávkových a projevu u příležitosti státního svátku 17. listopadu. Dále informoval
o výstupech ze schůzek se zástupci politických stan ve věci přejmenování státního svátku 17. listopadu.
Na základě jednání na schůzce podporu vyjádřili Ing. Kalousek a Bc. Pikal. V následujícím týdnu je
naplánována schůzka s Mgr. Farským.
Následně předseda SK RVŠ informoval o dění na školském výboru a řešil s plénem problém ve
věci poptávky participace ze strany studentů.
3. Informace z RVŠ
Předseda SK RVŠ informoval o činnosti RVŠ. Tématem jednání bylo navýšení finančních prostředků
a problém s nahráváním.
4. Informace o činnosti komisí a pracovních skupin
KDS – Členové KDS informovali o přesunutí konference Doktorandi 3.0. na začátek března.
LK – Předseda LK Lukáš Hulínský seznámil plénum s výstupy první schůzky LK. Tématem schůzky byla
novela vysokoškolského zákona a financování kolejí.
KVS – Předsedkyně Naďa Glincová informovala o plánech na Konferenci akademických senátorek
a senátorů.
PRASK ZZ – V ESU proběhly volby předsednictva, předsedou zůstává Adam Gajek. Dále byl na
programu Brexit. Řešily se studentské protesty v Arménii, ESU vyjádřilo podporu.
5. 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 jako usnesení č. 18-07-02 (15-0-0) stanovisko k aktuální situaci
týkající se LF OU:
Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ se značným znepokojením sleduje situaci na
Lékařské fakultě Ostravské univerzity, respektive ve Fakultní nemocnici Ostrava. Funkční
spojení a vzájemná spolupráce mezi těmito dvěma institucemi je nutnou podmínkou pro kvalitní
a udržitelnou výuku medicíny v regionu.
SK RVŠ se proto přidává k vyslovení vážných obav plynoucí ze zásahů Fakultní nemocnice
v Ostravě do oblastí ovlivňujících další fungování a personální zajištění Lékařské fakulty. SK
RVŠ apeluje proto na všechny zainteresované strany včetně zřizovatele Fakultní nemocnice
Ostrava, kterým je Ministerstvo zdravotnictví, aby došlo k urychlenému vyřešení této situace
a zabezpečení zájmů studujících. Lékařské fakulty jsou s ohledem na Dlouhodobé finanční
opatření k navýšení kapacit lékařských fakult ČR na období 2019-2029 jednou ze strategických
priorit, a proto je rychlé vyřešení tohoto problému více než žádoucí.

SK RVŠ se bude touto otázkou důkladněji zabývat.
Po krátké diskuzi přijalo plénum SK RVŠ jako usnesení č. 18-07-03 (15-0-0) stanovisko k rozpočtu pro
VŠ na rok 2019:
Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) vítá navýšení příspěvku v návrhu státního
rozpočtu na činnost vysokých škol na rok 2019 a další navýšení prostředků v rámci
střednědobého plánu státního rozpočtu. SK RVŠ též vítá schválení Dlouhodobého finančního
opatření k navýšení kapacit lékařských fakult ČR na období 2019-2029.
Po krátké diskuzi přijalo plénum SK RVŠ jako usnesení č. 18-07-04 (15-0-0) upozornění na Výzvu
č. 2/2018:
Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) upozorňuje na Výzvu č. 2/2018 k předkládání
návrhů na zařazení osob do Seznamu hodnotitelů vydanou Národním akreditačním úřadem pro
vysoké školství. SK RVŠ doporučuje studentům, aby zvážili potenciální působení coby
hodnotitelé NAÚ a v případě zájmu využili možnost být navrženi ze strany SK RVŠ.

Zapsala: Barbora Kultová, tajemnice
Za správnost: Michal Zima, předseda
Karel Doleček, místopředseda pro organizaci a řízení

