Zápis z 8. schůze SK RVŠ (stálé zasedání 2018-2020)
6. prosince 2018, Brno (VUT)

Přítomni: 19
Delegáti a delegátky: 18
Christopher James Downs /AAVŠ/, Michal Farník /ČVUT/, Daniela Zárodňanská /JAMU/, Filip Volf /JČU/, Iveta
Kopřivová /MENDELU/, Karel Doleček /MU/, Stanislav Ožana /OU/, Kateřina Mazánková /PAČR/, Michal Zima
/UK/, Bronislav Kolář /UNOB/, Ondřej Dobeš /UPCE/, Josef Kaštil /UPOL/, Lukáš Koutný /UTB/, Ondřej Herman
/VŠB – TUO/, Lukáš Hulinský /VŠE/, Mariana Hanková /VŠCHT/, Giancarlo Lamberti /VŠO/, Anna Kruljacová
/VUT/
Náhradníci a náhradnice s hlasovacím právem: 1
Nikola Konečná /SLU/
Náhradníci a náhradnice s hlasem poradním: (6)
Barbora Kultová /ČVUT/, Filip Martínek /JČU/, Damir Solak /MU/, Tomáš Kučera /UNOB/, Kateřina Bartošová
/UPCE/, Martin Hammerbauer /VŠE/
Jana Kudrnová

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. 18-08-01. Jako skrutátor pro veřejná hlasování na tomto zasedání byli schváleni (19-0-0) Damir Solak
a Martin Hammerbauer.
1. Informace z akademických obcí
VŠE: Proběhl ples VŠE. Akademický senát řeší problém s financováním kolejí.
UTB: Byl zvolen nový rektor prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D. Proběhne volba nového akademického senátu.
UK: Proběhne výstava insignií v Karolinu.
JČU: Akademický senát navrhnul rozpočet, který nebyl rektorem schválen.
VŠO: V plánu více veřejných akcí.
ČVUT: Stanislav Jeřábek se stal novým prezidentem Studentské unie ČVUT.
VŠCHT: Nová institucionální akreditace. Probíhají volby do akademických senátů.
UPCE: Na 4 fakultách se bude volit nový děkan.
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PAČR: Proběhne změna způsobu přijímacích zkoušek.
MU: Blíží se rektorské volby.
SLU: Probíhají volby do senátu přírodovědecké fakulty.
VUT: V průběhu institucionální akreditace.
JAMU: Aktuálně se řeší struktura webu a evropské projekty.
MENDELU: Nové logo, ruší se přijímací řízení – nedostatek nových uchazečů,
UNOB: Probíhá úprava indikátorů kvality. Den otevřených dveří dnes 6.12.
UPOL: Probíhá přednáškový cyklus s RNDr. Tomášem Hudečkem, Ph.D.
VŠB – TUO: Řeší se rekonstrukce budovy.
JČU: Řeší se nová metodika rozpočtu.
OU: Lékařská fakulta – problém dvojvládí děkanů – akademický senát zvolil doc. MUDr. Jana Martínka, Ph.D.
jako děkana LF, zpráva v Lidových novinách – přijati studenti, kteří nesplnili podmínky k přijetí. Bude se tím
zabývat NAU.
2. Informace o činnosti P SK RVŠ
Předseda SK RVŠ informoval o činnosti předsednictva.
Předseda SK RVŠ zhodnotil 17. listopad a akci v Žitné ulici, poděkoval organizátorům. Dále informoval
o ukončení procesu zařazování do seznamu hodnotitelů a jeho problematice.
Formou prezentace informoval předseda Michal Zima o zasedání Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu
VŠ, které proběhlo dne 5.12.
Předseda SK RVŠ informoval plénum o dalším vývoji přejmenování státního svátku 17. listopadu na Den boje
za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva, které bude dne 7.12. projednáváno ve 3. čtení
v Poslanecké sněmovně a na základě jednání P SK RVŠ přednesl návrh usnesení:
Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) apeluje na členy Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky, aby podpořili přijetí návrhu na přejmenování státního svátku 17. listopadu, který by
navrátil do českých kalendářů Mezinárodní den studentstva (z angl. originálu International Students'
Day).
Tento jediný den skutečně mezinárodního významu s českými kořeny se připomíná po celém světě.
Odkazuje totiž k listopadovým událostem roku 1939, na základě kterých byl 17. listopad roku 1941
prohlášen v Londýně jako Mezinárodní den studentstva a posléze ve Washigntonu D.C. potvrzen více
než 50 studentskými delegacemi.
Navrácení historického názvu tomuto státnímu svátku považujeme za důstojné poděkování a uctění
našich předchůdců, bez jejichž činů a obětí v roce 1939 by nebyl ani 17. listopad 1989.
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SK RVŠ důrazně odmítá označování Mezinárodního dne studentstva za komunistický svátek. MDS byl
za minulého režimu zásadně zneužit a poskvrněn. SK RVŠ chce připomenout a vyzdvihnout původ a
význam tohoto dne, který je i nadále zdrojem naší národní identity a hrdosti.
Usnesení bylo přijato (19-0-0) jako usnesení č. 18-08-02.
Následně předseda a 1. místopředseda představili plénu návrh termínů schůzí v roce 2019, které schválilo P SK
RVŠ. Pevně navrženy byly schůze v těchto termínech:
9. schůze

24. leden

10. schůze

26. – 28. duben (výjezdní)

11. schůze

4. – 6. říjen (výjezdní)

12. schůze

5. prosinec

Plénum vzalo Informace z P SK RVŠ na vědomí.
3. Informace z RVŠ
Předseda Michal Zima informoval o činnostech předsednictva RVŠ. Aktuálně se řeší statut, jak se budou voleni
místopředsedové.
4. Informace o činnosti komisí a pracovních skupin
KVS – Prezentace - 17. listopad ve světě – seznámení se slavením Mezinárodního dne studenstva ve světě.
KDS – Předsedkyně komise Iveta Kopřivová informovala o plánované konferenci Doktorandi 3.0. na půdě
Mendelovy Univerzity. Program bude sestaven do konce prosince.
PRASK Q – Vedoucí pracovní skupiny Anna Kruljacová informovala o činnosti skupiny a dalším vývoji v oblasti
hodnotících dotazníků.
PRASK PR – Pracuje se na novém webu.
PRASK ZZ – Proběhlo setkání zástupců V4+ před board meetingem. Evropská SU pořádá semináře – zítra
začíná o duševním zdraví.
Giancarlo Lamberti předal informace z výjezdu na ESU v Tallinu. Informoval o dění na zasedání. Dále spolu
s Christopherem Downsem představili novou podobu stránky SK RVŠ na Wikipedii.
Damir Solak a Filip Volf informovali o V4+ Student Alliance, na kterém byli v Krakowě Další setkání proběhne
ve Slovinsku.
Damir Solak informoval o dění na board meetingu – projednávalo se zjednodušení Erasmu, zjednodušení
uznávání předmětů, kvalita VŠ, studentské stáže, genderová problematika.
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5. Volba 2. místopředsedy SK RVŠ
Předseda SK RVŠ Michal Zima vyzval přítomné k nominacím členů volební komise. Navrženi byli Iveta
Kopřivová, Bronislav Kolář a Michal Farník. Přítomní delegáti poté schválili tuto složenou volební komisi
usnesením č. 18-08-03 (19-0-0). Následně si komise zvolila předsedu, kterým se stal Bronislav Kolář.
Předseda volební komise vyzval plénum k podání kandidatur na 2. místopředsedu, který bude mít gesci
zahraniční záležitosti SK RVŠ. V rámci krátké diskuze byl navržen Christopher Downs, který kandidaturu přijal,
následně prostřednictvím prezentace představil sebe a své vize/plány a zodpověděl dotazy. Předseda volební
komise seznámil přítomné s pravidly průběhu volby.
Výsledky 1. kola volby (kvórum 14):
Počet vydaných hlasovacích lístků: 19
Počet odevzdaných hlasovacích lístků: 19
Počet platných hlasovacích lístků: 18
18 hlasů bylo pro, 1 lístek byl neplatný
Christopher Downs byl zvolen 2. místopředsedou SK RVŠ.

6. Různé
Předseda SK RVŠ navrhl usnesení č. 18-08-04, které bylo plénem přijato (19-0-0) ve znění:
SK RVŠ děkuje rotmistrovi Bronislavu Kolářovi za vynikající a obětavou práci, kterou odváděl
dlouhodobě ve funkci druhého místopředsedy SK RVŠ a přeje mu do budoucna mnoho úspěchů
v profesním i osobním životě.
Předseda SK RVŠ Michal Zima informoval o své plánované rezignaci. Proběhla diskuze ohledně načasování,
které bude pro SK RVŠ nejvhodnější z hlediska výběru nového předsedy a zajištění jejího fungování. Delegát
UPCE Ondřej Dobeš vyzval Michala Zimu, aby setrval ve své funkci předsedy SK RVŠ. Ten avizoval, že
rezignaci podá v dubnu 2019.
Stanislav Ožana požádal SK RVŠ o vyjádření k problematice s Lékařskou fakultou a přijímacím řízení.

Zapsala:

Barbora Kultová, tajemnice

Za správnost:

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