Zápis z 23. (výjezdní) schůze SK RVŠ
14. – 16. března 2014, Zlín
Přítomni: 19
Delegáti a delegátky: 19
Petr Baierl /ZČU/, Vlasta Hledíková /VŠPJ/, Marek Hodulík /UPOL/, Lucie Jochmannová /JU/,
Aneta Kozáková /OU/, Jan Kozubík /MU/, Hugo Kysilka /ČVUT/, Lukáš Miklas /PA/, František Moulis /VŠCHT/,
Petra Pavlová /UPCE/, Martin Petrus /UHK/, Kateřina Polínková /VŠB-TUO/, Michal Rudecký /UTB/,
Radim Řihák /SLU/, Anna Stránská /JAMU/, Onřej Šín /VŠFS/, Daniel Thibaud /UO/, Jan Vácha /TUL/,
Veronika Vondrová /UJEP/,
Náhradníci a náhradnice s hlasovacím právem: 0
Náhradníci a náhradnice s hlasem poradním:
Josef Kaštil /UPOL/, Jana Kudrnová /UHK/, Ondřej Mikulec /VŠB-TUO/, Filip Příhoda /MU/,
Jan Vodňanský /VŠPJ/, Jiří Vrána /VŠCHT/

Omluveni:
Delegáti a delegátky:
Tereza Arnoldová /VŠO/, Zdeněk Vondra /VŠE/, Petra Zaspalová /BIVŠ/, Jan Zugárek /VŠTE/

Náhradníci a náhradnice:
Jan Brixi /UO/, Lukáš Kaplan /ČZU/, Michal Mačuda /VŠTE/, Petr Mareiček /ČVUT/, Daniel Suchánek /ŠAVŠ/,
Michael Vávra /UP/, Kamila Veselá /VŠH/, Eliška Vojtková /VŠUP/
Hosté:
Hana Bendžíková (KSEZ SK RVŠ), Slaven Elčić (LK SK RVŠ), Dominik Gurín (LK SK RVŠ), Helena Morozová
(LK SK RVŠ), Samuel Zajíček (LK SK RVŠ)

1. Zahájení
Zastupující předseda Martin Petrus přivítal v pátek přítomné na půdě hotelu Garni ve Zlíně. Dále oznámil členům
bolestivou zprávu o úmrtí externího člena a bývalého delegáta a kamaráda mnoha z nás Daniela Kunze. Za jeho
památku jsme společně drželi minutu ticha.
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Sobotní ráno se odehrávalo v univerzitní knihovně UTB, kde nás přivítal rektor Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. a dále
předsedkyně Akademického senátu Ing. Alena Macháčková, CSc. Po úvodních projevech představil zastupující
předseda navrhovaný program pléna výjezdního zasedání.
Petr Baierl zařadit do programu nový bod „Změna organizačního řádu“. Žádný další návrh na doplnění programu
nezazněl.
Počet přítomných s hlasovacím právem: 16
pro – 12 - proti 0 - zdrželi 4
pozměněný program byl schválen jako usnesení č. 14/23/01

2. Informace o činnosti předsednictva
Místopředseda pro organizaci a řízení Martin Petrus se účastnil dne 25. února 2014 pietního aktu na připomínku
pochodu studentů na Pražský hrad.
František Moulis informoval o schůzce s reprezentací běloruských studentů 7. března v Praze, kteří nemají
žádnou národní studentskou reprezentaci.
13. 2. 2014 bylo na ministerstvu školství bylo zahájeno jednání ohledně reformy zákona o vysokých školách. Na
schůzce byl přítomen Marek Hodulík, cílem je přijmout novelu tak, aby začala platit již od roku 2015.
Předsednictvo také doporučilo přesunutí nadcházející 24. schůze ze 17. dubna na 22. nebo 24. dubna 2014.
Důvodem k přesunutí je kolize termínů s více akcemi. Plénum poté schválilo přesun na mimořádný úterní termín
22. dubna 2014.

3. Informace z akademických obcí
UPOL: chystají se volby do AS
OU: převádí skripta do elektronické podoby a také vytváří mobilní aplikaci.
ČVUT: na fakultě strojní bude 20. března volen děkan. Poslední z nově nastupujících.
TUL: aktualizuje volební a jednacího řádu AS. Dostavuje se zde univerzitní školka.
JČU: senát nezasedal od vánoc, údajně nemá agendu pro zasedání. Je plánována výstavba studentského klubu
v areálu kampusu.
VŠPJ: rektorské volby, kandidátky Mgr. Štěrbová, Doc. Lajtkepová. V pondělí 17. března se sejde akademický
senát, 24. března bude volba rektora.
UK: v současné chvíli nemá nominované delegáty, informace podal externí člen Samuel Zajíček. Stále zde
probíhají personální změny spojené se změnou rektora. Bude volena nová vědecká rada. Byly zrušeny poplatky
za další studium.
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UHK: přechází na jednotný informační systém STAG. Řeší se kolejní a ubytovací řád a kolejní poplatky.
ZČU: senát schválil rozpočet.
VŠCHT: nový akademický senát začal pracovat „naplno“. Byl nepatrně změněn organizační řád VŠCHT Praha,
což může umožnit lepší řešení grantů. Bufety mají nového provozovatele, buduje se návštěvnické centurm.
MU: studentská komora měla výjezdní zasedání v Telči. Škola bude sestavovat pracovní skupinu ohledně novely
zákona o vysokých školách. Řešila se otázka evaluací v oblasti zaměstnanců servisu školy.
UJEP: zvolen nový předseda Akademického senátu. Řeší se otázka rozpočtu.
PA: škola se zapojuje do dárcovství kostní dřeně a krve, která se daruje přímo v místnostech školy.
SLU: po 20 letech se bude 19. března měnit předseda univerzitního senátu.
VŠB-TUO: od 1. února je nový rektor a 4 noví děkani. 18. března se bude na senátu schvalovat rozpočet, také
proběhne setkání s rektorem, studenty a studenty erasmu. Připravuje se první sraz absolventů a oslava 165 let
založení univerzity.
UTB: univerzita pořádala v Praze konferenci s názvem Zodpovědné podnikání. Bylo otevřeno nové vědecké
centrum a druhé je ve výstavbě.

4. Informace o zahraničních cestách
Jan Kozubík představil v krátké prezentaci nový program Erasmus+, zástupce delegáta VŠB-TUO Ondřej Mikulec
představil ESU. Přislíbili zveřejnění prezentací na Capse.

odpolední část výjezdního zasedání – počet přítomných s hlasovacím právem: 18
5. Změna organizačního řádu
Předseda LEK konstatoval, že změna organizačního řádu není nutná a v případě, že chce kandidát na předsedu
SK RVŠ nadále zůstat ve své stávající funkci, není jeho rezignace nutná. Dále konstatoval, že při stávající účasti
na výjezdním zasedání by pravděpodobně nebylo možné změnu odhlasovat.

Martin Petrus oznámil rezignaci na funkci místopředsedy pro organizaci a řízení.

6. Volba předsedy Studentské komory Rady vysokých škol
návrhy kandidátů:
Jan Vácha navrhl Martina Petruse
Filip Příhoda navrhl Marka Hodulíka
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volební komise:
Volební komise byla navržena v sestavě: Jana Kudrnová, Veronika Vodvárková, Jiří Vrána
pro 18 - proti 0 - zdrželi 0
SK RVŠ schválila komisi ve složení Jana Kudrnová, Veronika Vondrová, Jiří Vrána jako usnesení č.
14/23/02
předsedou volební komise byl zvolen Jiří Vrána

Volba 1. kolo:
počet osob s hlasovacím právem: 18
počet vydaný hlasovacích lístků: 18
počet odevzdaných hlasovacích lístků: 18
počet platných hlasovacích lístků: 18

výsledky volby:
Martin Petrus: 12
Marek Hodulík: 2
zdrželi se hlasování: 4
Předseda Studentské komory Rady vysokých škol nebyl zvolen

Volba 2. kolo:
počet osob s hlasovacím právem: 18
počet vydaných hlasovacích lístků: 18
počet odevzdaných hlasovacích lístků: 17
počet platných hlasovacích lístků: 16

výsledky volby:
Martin Petrus: 11
Marek Hodulík: 2
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zdrželi se hlasování: 3
Předseda Studentské komory Rady vysokých škol nebyl zvolen, volba bude pokračovat na 24. zasedání,
dne 22. dubna.

7. Informace z komisí, sekce
KVS - Aneta Kozáková: se věnovala bodům workshopu a Cena Jana Opletala, která bude projednávána jako
zvláštní bod.
KSEZ – Michal Rudecký: navrhl hlasovat o usnesení ohledně získání předpisů škol pro práci komise
Studentská komora Rady vysokých škol žádá veřejné vysoké školy, aby do 7. dubna 2014 poskytly oficiální a
platné předpisy svých škol v elektronické podobě, týkající se poplatkové agendy, svým delegátům v SK RVŠ.
pro 16 pro – proti 0 – zdržel se 0
SK RVŠ schválila návrh KSEZ jako usnesení č. 14/23/03
KVTČ - Petr Baierl: v komisi řešili otázky kvalitu výuky
LEK – Marek Hodulík: řešili organizační řád a zákon 130 o podpoře vědy, výzkumu a inovací. Konalo se také
společné zasedání LEK rady i studentské komory.

8. Prezentace pracovních skupin
PRASK DS – František Moulis: šetření Eurostudent V, František podotkl, že není prozatím žádná zpětná vazba
k povzneseným připomínkám, ani ke stavu celého šetření. Dále se prask DS zabývá novelou zákona č. 130/2002
Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, jejíž návrh necílí explicitně na specifický vysokoškolský výzkum, který by se
mohl studentů doktorských studijních programů přímo a úzce dotýkat.
PRASK PR - Slaven Elčić: nový web funguje, pracovní skupinu čeká nová činnost, aktuálně řeší propagaci
workshopu
PRASK ZZ – Jan Kozubík: Aktualizace profilu SK RVŠ na stránkách ESU, probíhá změna (zeštíhlení a
zpřehlednění) zahraniční strategie SK RVŠ. Jan Kozubík vycestuje na konvenci ESU do Bruselu, Filip Příhoda a
Hana Bendžíková pojedou na V4+ do Polska.
9. Cena Jana Opletala - představení nové koncepce; workshop 2014 - prezentace programu a podrobností
Statut Ceny Jana Opletala – návrh změn z KVS (Aneta Kozáková) Plánem je udílet CJO častěji – jedenkrát za
dva roky a také pozměnit podmínky pro nominaci výboru ceny. Na připomínky členů byly některé body mírně
pozměněny a dokument bude předán legislativní komisi k finálnímu zformulování.
Dále Aneta Kozáková seznámila členy studentské komory s podrobným programem navrženým pro
dubnový workshop v Hradci Králové. Aktuální návrh lze najít na capse.
odpolední část výjezdního zasedání – počet přítomných s hlasovacím právem: 9
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SK RVŠ není schopna přijímat usnášení
10. Sněm RVŠ
20. března zasedne předsednictvo RVŠ. Náměstkem pro vysoké školy je prof. Ing. Jaromír Veber, CSc z VŠE,
novela zůstane v gesci Petra Masny, náměstka ministra pro školství a legislativu. Zazněl návrh pozvat na naše
zasedání i jeho.
Zákon o vědě, výzkumu a inovacích, kdy se zpracovaly připomínky na legislativní komisi RVŠ. Toto téma se
nedotýkalo záležitostí studentské komory RVŠ.
Na dotaz Michala Rudeckého byla řešena otázka vztahu Chládek – Bělobrádek, přičemž nelze přesně říci, jak se
tato situace bude vyvíjet. Momentální koncepce je, že by Bělobrádek měl být spíše reprezentantem ČR
v zahraničí. Na druhou stranu lze očekávat, že se situace bude dále vyvíjet.
11. UniApps
Nebyly dodány podklady (smlouvy) pro další projednávání. Martin Petrus konstatoval, že i na Ostravské
univerzitě je programován informační systém pro chytré telefony.
Slaven Elčić poznamenal, že je možnost propagovat SK RVŠ skrze tento systém.
Petr Baierl potvrdil, že součástí nabídky je reklama na SK RVŠ na úvodní stránce aplikace.
Jan Kozubík a Daniel Thibaud poznamenali, je-li otázkou SK RVŠ řešit počítačové systémy a podporu
komerčního sektoru.
Marek Hodulík shrnul, že studentská komora se dlouhodobě staví proti podobným komerčním nabídkám a
označil nabídku uni apps za nejhorší v poslední době. Mluvil o komerční bance, která dříve nabízela spolupráci
SK RVŠ a bankovního konta.
Slaven Elčić označil otázku bankovního konta za revokovanou, jelikož SK RVŠ má uzavřenou smlouvu s ISICem.
Helena Morozová připomněla, že SK RVŠ již řešila otázku ochrany osobních údajů v rámci systému, která je
podle ní klíčová. Dále připomněla, že je otázkou důstojnosti bude-li v rámci této aplikace reklama na SK RVŠ
střídat třeba reklama na čínské bistro.
Marek Hodulík zdůraznil, že je problém podporovat program, který ještě nefunguje a nevíme, jak bude fungovat
do budoucna.
Samuel Zajíček poznamenal, že SK RVŠ je poměrně cenná značka, aby jednala se prodávala bez zisku a za
neurčitých podmínek.
Celá otázka spolupráce není přesně specifikována. Jednání o UniApps bylo odloženo na neurčito. Pokud bude
někdo chtít řešit UniApps, může zažádat o zařazení tohoto tématu do programu jednání.
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12. VŠ Novela
Marek Hodulík promluvil k tématu novely zákona o vysokých školách. Ministr představil témata, která se mají
probírat a bude odesílat nominace do expertní skupiny. Není známo bude-li novela navazovat na novelizaci, která
probíhala za ministra Fialy.
13. Různé
Jan Kozubík poděkoval za spolupráci organizátorům a slíbil, že v rámci činnosti jako zastupující předseda bude
chtít splnit zejména cíle v oblasti transparentnosti Studentské komory RVŠ. Konkrétně upozornil na problém
s výročními zprávami za poslední roky, které nejsou zveřejněny a možná ani vyhotoveny. Vyjadřuje přání, aby na
webu byly tyto dokumenty. Také by rád viděl větší transparentnost financování. Nevidí v této oblasti dostatek
přehledných informací. Vyslovil přání ohledně vzniku transparentního účtu SK RVŠ.
Na závěr pak poděkoval za účast na zasedání a oficiálně ho ukončil.

Zapsal:

Štěpán Esterle, pověřený tajemník

Za správnost:

Jan Kozubík, zastupující předseda
Petr Baierl, nejstarší člen
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