Zápis z 25. schůze SK RVŠ
15. května 2014, Praha (UK)
Přítomni: 23
Delegáti a delegátky: 22
Tereza Arnoldová /VŠO/, 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/, Anna Stránská /JAMU/, Daniel Suchánek /ŠAVŠ/, Ondřej Šín /VŠFS/, Daniel Thibaud
/UO/, Jan Vácha /TUL/, Veronika Vondrová /UJEP/, Marek Vyoral /ČZU/, Jan Záhora /MENDELU/
Náhradníci a náhradnice s hlasovacím právem: 1
Filip Příhoda /MU/
Náhradníci a náhradnice s hlasem poradním:
Vilém Anzenbacher /UK/, Jan Brixi /UO/, Jana Kudrnová /UHK/
Omluveni:
Tereza Arnoldová /VŠO/, Jan Kozubík /MU/, Petr Mareček /ČVUT/, Petra Pavlová /UP/, Michal Rudecký
/UTB/, Petr Mareček /ČVUT/, Zdeňka Sehnalová /VŠLG/, Veronika Svobodová /VŠKE/, Michael Vávra /UP/,
Ondřej Vicena /AVU/, Jiří Vrána /VŠCHT/, Petra Zaspalová /BIVŠ/, Jan Zugárek /VŠTE/

Hosté:
Hana Bendžíková (KSEZ SK RVŠ), Markéta Havelková (KSEZ SK RVŠ), Jan Vadlejch /JČU/, Helena
Zrůstová

Zahájení
Zastupující předseda Daniel Thibaud přivítal účastníky schůze. Poté představil program. Otázal se
přítomných, zda jsou k programu připomínky. Po návrhu na předřazení bodu s informacemi ohledně novely
byl program schválen tichým souhlasem jako usnesení č. 14-25-01
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1. Informace o činnosti předsednictva
Schůze předsednictva předcházela zasedání pléna. Byla prodloužena smlouva tajemníkovi do 30. 6. dále byla
řešena otázka nového koordinátora pro PRASK PR. Dále předsednictvo dostalo informace ohledně novely a
projednávalo konferenci akademických senátů.
2. Volba předsedy Studentské komory Rady vysokých škol
Zastupující předseda vyzval plénum k navržení členů volební komise. Navrženi byli: Vlasta Hledíková, Miroslav
Makajev a Aneta Kozáková. SK RVŠ schválila volební komisi pro třetí kolo volby předsedy v navrženém složení
jako usnesení č. 14/25/02 (hlasování: 18-0-3). Za předsedu volební komise byl zvolen Miroslav Makajev.
Dále zastupující předseda Thibaud konstatoval, že doposud neobdržel žádný návrh na kandidáta pro předsedu
SK RVŠ. Ondřej Šín poté navrhl Marka Hodulíka, Filip Příhoda navrhl Jana Záhoru a Jana Kudrnová spolu
s Danielem Thibaud navrhli Martina Petruse.
Kandidáti na předsedu SK RVŠ Marek Hodulík, Martin Petrus a Jan Záhora dostali pětiminutový prostor se
představit. Poté probíhalo dotazování delegáty, které bylo rámováno dvaceti minutami a odpověď kandidáta
nesměla být delší než dvě minuty.
Poté bylo přistoupeno k samotnému hlasování. Předseda volební komise seznámil plénum se systémem
hlasování a způsobem vyplnění hlasovacích lístků.
V prvním kole bylo vydáno 23 hlasovacích lístků, odevzdáno 23 lístků, z toho 23 platných.


kandidát Marek Hodulík získal 8 platných hlasů



kandidát Jan Záhora obdržel 5 platných hlasů



kandidát Martin Petrus získal 10 platných hlasů

V 1. kole volby nebyl předseda SK RVŠ zvolen, do 2. kola postupují Marek Hodulík a Martin Petrus.
Pro druhé kolo volby bylo vydáno 23 hlasovacích lístků, odevzdáno 23 lístků, platných 22.


kandidát Marek Hodulík obdržel 10 platných hlasů



kandidát Martin Petrus 12 získal platných hlasů

Ve druhém kole volby nebyl předseda SK RVŠ zvolen. Třetí kolo volby se koná na 25. zasedání pléna.

Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1, Česká republika | mail: skrvs@skrvs.cz | www.skrvs.cz | facebook.com/skrvs

3. Informace z akademických obcí
UHK - bude propouštět asi 30% akademiků kvůli rozpočtovým škrtům
JAMU – rozpočet schválen, řeší nepoměry platů na jednotlivých fakultách, dále probírají možnost rozdělení
doktorských oborů na vědecké a umělecké
VŠPJ- rozpočet schválen, rezignoval předseda AS, školu čekají rektorské volby již jsou tři kandidáti
TUL – proběhly volby do akademických senátů
OU – školní mobilní aplikace pro přiblížení informačního systému studentům
ČZU – ustavují novou kvestorku
UJEP – připravují se na volbu rektora, škola bude pravděpodobně sankcionována za špatně provedené projekty
VŠB-TUO – bude obměněn senát

4. Informace o postupu v jednání o novele zákona o vysokých školách
jednání proběhlo na MŠMT a Marek Hodulík z něj prezentoval následující výstupy







nebude se měnit stipendijní fond
bude uzákoněno zveřejňování předpisů včetně předpisů, které stanoví poplatkovou agendu
akademičtí pracovníci a doktorandi budou muset vést evidenci pracovní doby, protože nebudou mít
zákonnou výjimku, smlouvy na dobu určitou se budou vázat na osobu, nikoliv na vykonávanou funkci
každá žádost o novou akreditaci bude zpoplatněna
probírána byla i otázka nostrifikací, pro kterou je prosazováno vysoké zpoplatnění
další jednání má proběhnout 12. června do 26. května má ministerstvo poskytnout nový materiál
v paragrafovém znění

Dále vznikla iniciativa oslovit předsedy poslaneckých klubů ke spolupráci ohledně projednávání ve věci
vzájemného česko-slovenského uznávání. Návrhem je, aby studentská komora měla při plenárním jednání
jednoho svého zástupce.

Předsednictvo navrhlo zorganizovat účelovou schůzi k novele v květnu. Navrhované termíny byly pátek
30. května nebo středa 4. června. Patnáct členů se vyjádřilo, že může přijít na takovou schůzi 4. června. Bližší
infomace ohledně schůzky budou ještě upřesněny.
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5. Informace o zahraničních cestách
Filip Příhoda informoval o účasti na 66. board meetingu ESU, který se konal v Bratislavě a Vídni. Bylo zde voleno
mimo jiné nové předsednictvo. Zdůraznil, že SK RVŠ nemá poziční dokumenty pro témata, která ESU
projednává. Filip přislíbil, že na příštím zasedání bude prezentovat plénu témata.
Daniel Thibaud otevřel otázku obsazení postu koordinátora pro V4 a vyzval plénum, ať promyslí má-li se této
pozice někdo zhostit.
František Moulis prezentoval svoji účast na konferenci Eurodoc. Byl zde volen nový prezident, nová rada a
schvalovala se výroční zpráva i zpráva o hodnocení. Také se promýšlelo, čím by se měl Eurodoc zabývat do
budoucnosti.
6. Informace o činnosti komisí, sekce a pracovních skupin
KSEZ – komise se sešla v nepřítomnosti předsedy společně s LEK a diskutovala ohledně uznávání
akademických hodností mezi Českou republikou a Slovenskou republikou. Pokud by toto uznávání bylo zrušeno,
může dle Marka Hodulíka dojít ke stornování až 30% profesorů a docentů angažovaných v ČR.
LEK – VŠ výbor navrhoval zvýšení sociálních stipendií, tento návrh byl odložen. Marek Hodulík navrhl, že by SK
RVŠ mohla přinést vlastní návrhy na změny v oblasti sociálních stipendií. Lukáš Miklas upozornil, že civilní
studenti státních VŠ nemají nárok na čerpání žádných stipendií. Na dotaz Anety Kozákové připustil Marek
Hodulík, že statut CJO v paragrafovém znění stále není připraven.
KVS – v brzké době vydá výstup z workshopu. Dále se v komisi řešili příručku pro nováčky, kterou by rádi
představili na 26. schůzi pléna. KVS dále řešila téma konference, v první řadě přemýšlí o jejím umístění. Aneta
Kozáková dále vyzvala k podnětům na témata konference.
KVTČ - komise se nesešla
SSVŠ - se nesešla
PRASK PR – po 24. schůzi pléna rezignoval na svůj post dosavadní koordinátor Slaven Elčić. Pro pozici nového
koordinátora PRASK PR předsednictvo navrhuje Huga Kysilku.
PRASK DS – se nesešla
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7. Informace o možnosti provedení auditu SK RVŠ
Daniel Suchánek chce definovat, co může SK RVŠ očekávat od partnerů a naopak a jaké jsou práva a
povinnosti. Plánuje se proto sejít v týdnu nadcházejícím zasedání s doc. Jakubem Fišerem, předsedou RVŠ a
s ředitelem ARVŠ Ing. Václavem Kuchařem.
Daniel Suchánek konstatuje, že formální stránka výkazů je správná, ale konkrétní detaily v obsahové stránce
může zjistit až po schůzích. Oceňuje současný stav skenování a zveřejňování účtů na Capse.
Byla otevřena otázka standardů vedení účetnictví, které jsou pro nás nepřehledné.
Daniel Suchánek zdůraznil, že nebude dobré, aby SK RVŠ vracela do rozpočtu nevyčerpané peníze. S dalším
postupem plánuje seznámit členy pléna na 26. zasedání.

8. Různé
a. zpráva tajemníka
Tajemník konstatoval, že do výdajů za poslední měsíc zasáhl výjezd Jana Kozubíka a Filipa
Příhody na board meeting ESU a dále občerstvení na 25. schůzi pléna. Kalkulace za board
meeting ještě není známa.
Dále tajemník informoval o zajištění skrutátorů a obsluhy mikrofonů na sněm RVŠ.
b. spolupráce s akreditační komisí
Pro některé delegáty je obtížné vyplnit dotazník, bylo navrženo zpracovat mustr. Z povahy
věci totiž není možné již zpracované hodnocení zveřejnit.

Zakončení
Zastupující předseda Daniel Thibaud poděkoval plénu za účast na zasedání. Následující, 26. plenární
schůze se uskuteční 5. června 2014, dne 4. června bude speciální schůze k novelám ve vysokém
školství.

Zapsal:

Štěpán Esterle

Za správnost:

Daniel Thibaud, zastupující předseda
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