Zápis z 24. schůze SK RVŠ
22. dubna 2014, Praha (UK)
Přítomni: 22
Delegáti a delegátky: 20
Petr Baierl /ZČU/, Vlasta Hledíková /VŠPJ/, Marek Hodulík /UPOL/, Lucie Jochmannová /JU/,
Aneta Kozáková /OU/, Jan Kozubík /MU/, Hugo Kysilka /ČVUT/, Miroslav Makajev /UK/, Lukáš Miklas /PA/,
František Moulis /VŠCHT/, Martin Petrus /UHK/, Kateřina Polínková /VŠB-TUO/, Radim Řihák /SLU/, Daniel
Suchánek /ŠAVŠ/, Ondřej Šín /VŠFS/, Daniel Thibaud /UO/, Zdeněk Vondra /VŠE/, Veronika Vondrová
/UJEP/, Jan Záhora /MENDELU/, Jan Zugárek /VŠTE/
Náhradníci a náhradnice s hlasovacím právem: 2
Michael Vávra /UP/, Eliška Vojtková /UMPRUM/
Náhradníci a náhradnice s hlasem poradním:
Vilém Anzenbacher /UK/, Jana Kudrnová /UHK/, Michal Mačuda /VŠTE/, Filip Příhoda /MU/, Jiří Vrána
/VŠCHT/

Omluveni:
Tereza Arnoldová /VŠO/, Petr Dvořák /VUT/, Petr Mareček /ČVUT/, Silvia Mihaldová /VŠH/, Petra Pavlová
/UP/, Michal Rudecký /UTB/, Anna Stránská /JAMU/

Hosté:
Dominik Gurín (LK SK RVŠ), Markéta Havelková (KSEZ SK RVŠ), Helena Morozová (LK SK RVŠ), Jan
Vadlejch /JČU/

Zahájení
Zastupující předseda ve stručnostiJan Kozubík přivítal delegáty na zasedání, představil program s navrženou
změnou a připomněl, že v první hodině zasedání je třeba efektivně nakládat s časem.
Pozměněný program byl schválen jako usnesení č. 14/24/01 (hlasování: 20-0-0).
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1. Informace o činnosti předsednictva
Předseda konstatoval, že studentská komora funguje v provizorním stavu a proto neměl důvod svolávat
schůzi předsednictva. Dále informoval komoru ohledně komplikací, které provázely personální změny a ladění
spolupráce.

2. Volba předsedy SK RVŠ (3. kolo)
Zastupující předseda požádal o navržení členů volební komise. Navrženi byli: Miroslav Makajev, Daniel
Suchánek, Radim Řihák. SK RVŠ schválila volební komisi pro třetí kolo volby předsedy v navrženém složení
jako usnesení č. 14/24/02 (hlasování: 17-0-3). Předsedou volební komise byl zvolen Miroslav Makajev.
Kandidáti na předsedu SK RVŠ Marek Hodulík a Martin Petrus se představili plénu.
Před volbou se zvýšil počet přítomných na 22. Volební komise seznámila delegáty s pravidly volby a její
předseda dohlédl na řádnou distribuci hlasovacích lístků. Následovalo třetí kolo volby.
Bylo vydáno 22 hlasovacích lístků, odevzdáno 22, z toho platných 20.
Kandidát Marek Hodulík získal 9 hlasů, kandidát Martin Petrus 11 hlasů.
Předseda Studentské komory Rady vysokých škol nebyl ve třetím kole zvolen. Na nejbližší schůzi
proběhne nová volba od prvního kola.

3. Vystoupení prof. Ing. Jaromíra Vebera, CSc . - námětka MŠMT pro vysoké školy
Náměstek stručně informoval o aktivitách na ministerstvu školství a mírně nastínil časové horizonty
předpokládané realizace určitých plánů.
Marek Hodulík náměstkovi tlumočil problém s nedostatkem časového prostoru, který ministerstvo dává
reprezentacím pro vnitřní připomínkování zasílaných dokumentů.
Radim Řihák se zeptal na zastoupení studentů v rámci projednávání akreditací. Náměstek naznačil, že bude
vycházet z modelu, který předpokládala reforma za ministra Fialy.
Marek Hodulík poté položil otázku ohledně projednávání smlouvy se Slovenskem ohledně vzájemného
uznávání docentských a profesorských titulů na územích ČR/SR. Podle Marka hrozí, že v případě ratifikace
nebude možné garantovat některé obory. Podle náměstka se změna bude týkat docentů a profesorů
jmenovaných až po termínu platnosti nové česko-slovenské smlouvy.
Martin Petrus se zeptal na harmonogram jednání u kulatého stolu, který působí nereálně. Náměstek podotkl,
že nechce být monarchou, který vládne bez konzultace a také připomněl, že mu stále dobíhá post děkana
vysoké školy. Také vyjádřil skepsi nad čtrnáctidenním předstihem zasílání podkladů pro připomínkování
v RVŠ.
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Dále se Martin položil otázku ohledně pravomocí senátu a zastoupení studentů. V této věci ještě nemá
náměstek jasné vize.

4. Informace z akademických obcí
MENDELU – představil se nový delegát, za delší období, kdy nebyl nikdo ze školy v SK RVŠ aktivní se ve
škole výrazně změnilo vedení
JČU – budou volit nový univerzitní senát, byl nově delegován náhradník do SK RVŠ
UNOB – škola čelí kritice z ministerstva obrany pro vysoké náklady a připravuje se restrukturalizace
VŠPJ – připravuje se druhé kolo rektorských voleb
ČVUT – rektor zrušil rozhodnutí o vybírání poplatku ke studiu, který byl v rozporu se zákonem
UK – na funkci rezignoval kvestor
ŠAVŠ – plánují jakým způsobem zohlednit změny ve výrobě v počtech odborně vzdělaných absolventů
UPOL – obměňuje se senát
UP – diskutuje o hodnocení výuky studentů
UMPRUM- změna názvu z VŠUP na UMPRUM

5. Volba místopředsedy Studentské komory Rady vysokých škol
Zastupující předseda Jan Kozubík informoval, že dosud neobdržel žádné návrhy na post místopředsedy a
vyzval plénum k návrhům kandidátů na tuto pozici. Aneta Kozáková navrhla Daniela Thibauda na pozici
místopředsedy pro organizaci a řízení. Marek Hodulík navrhl Daniela Suchánka na pozici místopředsedy pro
organizaci a řízení. Zastupující předseda poté uzavřel nominace.
Poté proběhla nominace do volební komise. Navrženi byli: Vilém Anzenbacher, Marek Hodulík, Martin Petrus.
SK RVŠ schválila volební komisi pro volbu místopředsedy pro organizaci a řízení v navrženém složení jako
usnesení č. 14/24/03 (hlasování: 20-0-0). Předsedou volební komise byl zvolen Vilém Anzenbacher.
Předseda volební komise vyzval kandidáty, aby se krátce představili. Poté následovala revize počtu
přítomných s hlasovacím právem. Přítomno pro volbu bylo 20 delegátů. Předseda volební komise
informoval o technice volby a následovala volba samotná.
Bylo vydáno 20 hlasovacích lístků, odevzdáno 20, z toho platných 20.
Kandidát Daniel Suchánek získal 3 hlasy, kandidát Daniel Thibaud 17 hlasů.
Daniel Thibaud byl zvolen místopředsedou pro organizaci z řízení SK RVŠ.
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Daniel Thibaud se stal zastupujícím předsedou a na základě ustanovení organizačního řádu SK RVŠ požádal
Jana Kozubíka, aby pokračoval v řízení schůze až do jejího konce.
Jan Kozubík navrhl předřazení následujících bodů programu. Plénum tento návrh jednomyslně schválilo.

6. Informace ohledně novely Zákona O vysokých školách
Marek Hodulík informoval, že nejsou k dispozici nové informace a jednání proběhne v pátek 25. dubna.

7. Postup a výběr zastoupení při jednání ohledně novely Zákona o vysokých školách
Jan Kozubík představil metodiku volby zástupce SK RVŠ pro jednání s MŠMT ohledně novely Zákona o
vysokých školách. Kdokoliv z pléna se směl přihlásit o tuto funkci, poté delegáti rozhodovali tajnou volbou o
výběru zástupce. Jako zástupce byl zvolen ten, kdo získal nejvíce hlasů. Součet hlasů zajistili
místopředsedové a tajemník.
Na pozici zástupce pro jednání s MŠMT ohledně novely Zákona o vysokých školách kandidovali:
Vilém Anzenbacher, Petr Baierl, Miroslav Makajev
Bylo vydáno 20 hlasovacích lístků, odevzdáno 20, z toho platných 20.
Vilém Anzenbacher obdržel 3 hlasy, Petr Baierl 2 hlasy, Miroslav Makajev 15 hlasů.
Zástupcem pro jednání s MŠMT ohledně novely Zákona o vysokých školách je zvolen Miroslav
Makajev.

8. Informace o zahraničních cestách.
Jan Kozubík zastupoval SK RVŠ v Buselu na konvenci ESU, Filip Příhoda a Hana Bendžíková byli na
schůzce V4 v Polsku. V měsíci květnu pojedou Jan Kozubík a Fiilp Příhoda na Board meeting ESU do
Bratislavy a Vídně.

9. Informace o činnosti komisí a pracovních skupin
Komise:
LEK – Marek Hodulík seznámil členy s aktualitami ohledně dění v oblasti projednávání novel zákonů
KVS – žádá LEK, aby z podkladů zpracovala statut CJO, Aneta Kozáková dále poděkovala za workshop,
jehož vyhodnocení se v komisi věnovali, nyní plánují realizovat příručku pro nováčky v SK RVŠ
KSEZ – projednávala organizaci sběru interních dokumentů o poplatkové agendě ve školách
KVTČ – probírali hodnocení škol, které byly navštíveny s akreditační komisí
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Pracovní skupiny:
PRASK DS – prosí delegáty o výpomoc v rámci vyplnění dotazníků
PRASK ZZ – viz bod Informace o zahraničních cestách
PRASK PR – neměla schůzku

10. Různé
Zpráva tajemníka
Tajemník informoval o nové tabulce s výdaji, která bude k dispozici na capse po doladění detailů.
Výroční zpráva za rok
Výroční zprávu pro rok 2013 postupně realizuje Martin Petrus. Nemá ještě podklady od všech komisí, ale jako
poslední člen bývalého užšího předsednictva se zavázal k dokončení této výroční zprávy.
Audit SK RVŠ
Markéta Havelková otevřela otázku možnosti auditu financí SK RVŠ za poslední roky. Aby nedocházelo ke
spekulacím o neefektivním hospodaření SK RVŠ.
Delegát Daniel Suchánek byl pověřen, aby učinil analýzu veškerých možných kroků pro zpřehlednění
finančních toků SK RVŠ. Zastupující předseda Daniel Thibaud přislíbil, že otázku auditu SK RVŠ zařadí jako
bod do 25. schůze pléna.

Zakončení
Zastupující předseda Daniel Thibaud poděkoval zúčastněným za aktivitu a pozval je na neformální posezení.
Následující schůze se bude konat ve čtvrtek 15. května 2014 od 13:00 v budově Karolina.

Zapsal:

Štěpán Esterle

Za správnost:

Daniel Thibaud, zastupující předseda
Jan Kozubík, místopředseda pro zahraniční záležitosti
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