jseZápis z 26. schůze SK RVŠ
5. června 2014, Praha (UK)
Přítomni: 24
Delegáti a delegátky: 24
Tereza Arnoldová /VŠO/, Petr Baierl /ZČU/, Vlasta Hledíková /VŠPJ/, Marek Hodulík /UPOL/, Lucie
Jochmannová /JU/, Aneta Kozáková /OU/, Hugo Kysilka /ČVUT/, Miroslav Makajev /UK/, Lukáš Miklas /PA/,
František Moulis /VŠCHT/, Petra Pavlová /UP/, Martin Petrus /UHK/, Filip Příhoda /MU/, Kateřina Polínková
/VŠB-TUO/, Radim Řihák /SLU/, Anna Stránská /JAMU/, Daniel Suchánek /ŠAVŠ/, Ondřej Šín /VŠFS/, Daniel
Thibaud /UO/, Jan Vácha /TUL/, Zdeněk Vondra /VŠE/, Veronika Vondrová /UJEP/, Jan Záhora /MENDELU/
Náhradníci a náhradnice s hlasovacím právem: 1
Hynek Roubík /ČZU/
Náhradníci a náhradnice s hlasem poradním:
Vilém Anzenbacher /UK/, Ondřej Mikulec /VŠB-TUO/, Michael Vávra /UP/, Jiří Vrána /VŠCHT/

Omluveni:
Petr Dvořák /VUT/, Zdeňka Durďáková /OU/, Josef Kaštil /UPOL/, Michal Rudecký /UTB/, Zdeňka Sehnalová
/VŠLG/, Michaela Tvrdoňová /MU/, Eliška Vojtková /VŠUP/

Hosté:
Dominik Gurín (LK SK RVŠ), Stanislav Jeřábek /ČVUT/, Markéta Havelková (KSEZ SK RVŠ), Filip Opálka
(Lemur), Helena Zrůstová (KSEZ SK RVŠ)

Zahájení
Zastupující předseda Daniel Thibaud přivítal účastníky schůzea představil program, který byl účastníkům
zaslán společně s pozvánkou. K navrženému programu otevřel rozpravu, ve které Petr Baierl vznesl návrh na
předřazení bodu Informace o postupu v jednání o novele zákona o vysokých školách před volbu
předsedy Komory. Tento návrh byl schválen optickou většinou delegátů. Žádný další návrh nezazněl a
program 26. zasedání byl schválen tichým souhlasem jako usnesení č. 14-26-01
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1. Informace o činnosti předsednictva
Předsednictvo per rollam schválilo návrh předsedy KSEZ Michala Rudeckého, aby se Hlena Zrůstová stala
externí členkou této komise. Návrh byl jednomyslně schválen a Helena Zrůstová se stala externí členkou
KSEZ ke dni 28. 5. 2014.
Dále předsednictvo per rollam (6-0-1) schválilo dne 26. 5. 2014 na návrh zastupujícího předsedy Daniela
Thibaud jako nového koordinátora PRASK PR Huga Kysilku.
Členem legislativní komise byl na návrh Marka Hodulíka dne 28. 5. 2014 jednomyslně schválen Marek Vyoral.
Daniel Thibaud dále oznámil, že tajemníkovi Štěpánovi Esterlemu končí smlouva a je třeba tuto otázku řešit.
Předsednictvo nemá námitky proti jeho pokračování ve funkci tajemníka.
Dále začíná předsednictvo plánovat pietní akt v rámci oslav 17. listopadu.
Zastupující předseda dostal pozvánku na veřejné slyšení senátu P ČR na téma Aktuální vývojové trendy,
metody a prostředky vzdělávání mládeže: vyvážení poměru formálního a neformálního vzdělávání, které se
bude konat v úterý, dne 10. 6. 2014 od 10:00 hod. Přislíbil účast na tomto slyšení.
2. Informace o postupu v jednání o novele zákona o vysokých školách
Miroslav Makajev krátce shrnul průběh a závěry účelového jednání SK RVŠ k novele, které proběhlo dne 4.
6. 2014 v Zelené posluchárně Karolina za účasti pozvaných členů akademických senátů z řad studentů. Dále
představil návrh usnesení a bod po bodu představil a odůvodnil požadavky studentské komory na
ministerstvo školství. Menší požadavky, které se týkají spíše detailů, budou zástupcem za SK RVŠ
Miroslavem Makajevem tlumočeny na jednání s MŠMT a stanou se součástí tabulky, kterou předloží RVŠ.
Usnesení 14-26-02
SKRVŠ bere na vědomí informace o průběhu jednání o novele zákona o vysokých školách.
SKRVŠ žádá:
1. nepřidávat správním radám veřejných vysokých škol další kompetence nad rámec aktuálně účinné úpravy,
2. zachovat zákonné zakotvení fakult a jejich práv v současné míře,
3. zákonem garantovat účast studentů v každé fázi hodnocení kvality – v Radě Akreditačního úřadu, v
hodnotících komisích i v Radě pro vnitřní hodnocení,
4. zajistit účinnou ochranu studentů pro případ zániku akreditace studijního programu,
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5. vyšší zapojení reprezentace vysokých škol do tvorby standardů akreditačního řízení a standardů vnitřního
a vnějšího hodnocení,
6. aby stipendia poskytovaná podle zákona o vysokých školách byla poskytována studentům všech typů
vysokých škol.
Hlasování: 24 – 0 – 0

3. Volba předsedy Studentské komory Rady vysokých škol
Zastupující předseda vyzval plénum k navržení členů volební komise, která bude pracovat po celou 26.
schůzi. Navrženi byli delegáti Makajev, Hledíková, Baierl, Suchánek a Záhora. Navržení s nominací souhlasili.
SK RVŠ schvaluje volební komisi ve složení Baierl, Hledíková, Makajev, Suchánek a Záhora jako usnesení
č. 14-26-03 (hlasování: 20 – 0 – 4) Volební komise pak zvolila ze svého středu předsedu volební komise
Miroslava Makajeva.
Do 3. kola volby předsedy Studentské komory Rady vysokých škol postoupili kandidáti Martin Petrus a Marek
Hodulík. Předseda volební komise vyzval plénum, chce-li aby se kandidáti krátce představili. Na žádost pléna
pak proběhlo krátké představení a kandidátům byly položeny dotazy.
Dále bylo přistoupeno k samotné volbě. Předseda volební komise seznámil plénum se systémem hlasování a
způsobem vyplnění hlasovacích lístků.
Pro třetí kolo volby bylo vydáno 24 hlasovacích lístků, odevzdáno 24 lístků, platných 18.


kandidát Marek Hodulík obdržel 7 platných hlasů



kandidát Martin Petrus 11 získal platných hlasů

Ve třetím kole volby nebyl předseda SK RVŠ zvolen. Na následujícím se bude konat nová volba.
4. Volba místopředsedy Studentské komory Rady vysokých škol
Zastupující předseda SK RVŠ konstatoval, že prozatím má informaci o kandidatuře delegáta Filipa Příhody,
kterého tímto navrhl na pozici místopředsedy pro zahraniční záležitosti. Druhého kandidáta Lukáše Miklase
poté nominoval Radim Řihák. Další návrhy již z pléna nezazněly, proto zastupující předseda Daniel Thibaud
uzavřel nominace.
Volební komise zůstala pracovat ve stejném složení a její předseda Miroslav Makajev vyzval kandidáty, aby
se představili plénu a odpověděli členům komory na položené otázky.
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Poté bylo přistoupeno k prvnímu kolu samotné volby. Předseda volební komise opět seznámil zúčastněné se
způsobem hlasování a vyplnění lístků. Počet členů s hlasovacím právem se mezi tím snížil odchodem Zdeňka
Vondry o jednoho.
V prvním kole bylo vydáno 23 hlasovacích lístků, odevzdáno 23 lístků, z toho 22 platných.


kandidát Lukáš Miklas získal 14 platných hlasů



kandidát Filip Příhoda obdržel 8 platných hlasů

V 1. kole volby nebyl místopředseda SK RVŠ zvolen, do 2. kola postupují oba kandidáti.
Pro druhé kolo volby bylo vydáno 23 hlasovacích lístků, odevzdáno 23 lístků, platných 23.


kandidát Lukáš Miklas obdržel 17 platných hlasů



kandidát Filip Příhoda získal 6 platných hlasů

Místopředsedou SK RVŠ pro zahraniční záležitosti byl ve druhém kole volby zvolen Lukáš Miklas.
5. Informace z akademických obcí
OU – studentské organizace mají společné zasedání s VŠB TUO
UPOL – senát se bude vyjadřovat k netransparentní politice města Brna vůči kultuře
MENDELU - žaloba prorektorky, mění se poplatky za studium v anglickém jazyce
UK – z výběrového řízení byla předvybrána nová kvestorka, bude jí schvalovat 6. 6. akademický senát
UP – řeší změnu řádů (stipendijní, studijní a zkušební řád)
VŠPJ – zvolen nový rektor Doc. Báča z 3. LF UK, v reakci na jeho zvolení oznámilo několik členů akademické
obce svůj odchod
UHK – protože škola nebude mít tolik financí z grantů, plánuje se omezit počet akademiků až o 1/3
PA – od příštího roku vzroste procento policistů studujících prezenčně na této škole
ČZU – do funkce nastoupila nová kvestorka
SLU - byla vypsána volba nového rektora
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6. Informace o činnosti komisí, sekce a pracovních skupin
LK - Mirek Makajev informoval ohledně rozhodnutí nejvyššího správního soudu pro výměr poplatků za
překročenou standardní délku studia, dokument je k dispozici na capse.
KSEZ – Filip Příhoda informoval, že schůze obvykle vede on, jelikož předseda komise Michal Rudecký se již
delší dobu neúčastní zasedání. Ohledně zjišťování možných nezákonných poplatků uvedl Filip Příhoda, že
považuje řešení tohoto problému za obtížné, pokud bude pouze v gesci delegáta.
KVS – v nejbližších dnech dokončí výstup z konference, který bude rozeslán účastníkům a předsedům
senátů.
Příručka pro nováčky bude k dispozici pro připomínkování všech na Capse ve složce „aktuální schůze“.
Konference

KAS

bude

z rozhodnutí

předsednictva

v Českých

Budějovicích.

Statut ceny Jana Opletala LK stále nepřipravila v paragrafovém znění.
KVTČ – probírala minulé a budoucí schůze s akreditační komisí
SSVŠ – neměla své jednání
PRASK PR – sešla se poprvé pod taktovkou nového koordinátora Huga Kysilky, prvotním projektem je
rozšířit spektrum nabízených informací na sociálních sítích a webu
PRASK DS – řešili možnosti uspořádání konference k šetření doktorandi 2014
PRASK ZZ – neměla předsedu, po jeho zvolení bude řešena zejména delegace na letní akce za SK RVŠ
7. Informace o možnosti provedení auditu SK RVŠ
Daniel Suchánek informoval, že schůzka s předsedou RVŠ teprve proběhne. Informoval o schůzce s Ing.
Václavem Kuchařem, ředitelem Agentury Rady vysokých škol. Požádal jej o vypracování souhrnu účetních
dokladů za poslední rok, který agentura předá k dispozici. Na dotaz Daniela Thibaud, doporučuje-li vykonat
v rámci SK RVŠ audit, odpověděl Suchánek, že nechce dělat předčasné závěry.
Dále Daniel Thibaud přidal informaci, že diskutovaný vyšší poslední plat bývalé tajemnice je způsoben
proplacením nevybrané dovolené. Thibaud také zdůraznil, že tabulka s výdaji SK RVŠ vynáší interní ARVŠ
a tak je třeba řešit, je-li tento postup možné zachovat.
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8. Různé
a. zpráva tajemníka
Na Capse přibyly nové účty, dále je třeba řešit komunikaci s ESU v oblasti členského
poplatku za rok 2014.
b. revize členů, inventura
Daniel Thibaud otázal plénum má-li vynaložit maximální úsilí pro obměnu neaktivních
delegátů tím, že bude apelovat na školy, aby tuto situaci řešily. Plénum tento postup
schvaluje.
c. školský výbor
Radim Řihák informoval, že se zúčastnil jednání školského výboru, kde zazněla silná kritika
ve vztahu k ministerstvu ohledně mezinárodní smlouvy o uznávání nostrifikací.
d. mimořádná schůze
Delegát Hugo Kysilka otevřel debatu o možnosti řešení současného stavu SK RVŠ bez
předsedy svoláním mimořádné schůze. Bylo dohodnuto řešení formou elektronického
hlasování ohledně možnosti členů se takové schůze zúčastnit.

Zakončení
Zastupující předseda Daniel Thibaud poděkoval plénu za účast na zasedání. Upozornil, že dle dohody
založí spolu s tajemníkem online hlasování o termínu případného konání mimořádné červencové
schůze.

Zapsal:

Štěpán Esterle

Za správnost:

Daniel Thibaud, zastupující předseda
Lukáš Miklas, místopředseda pro zahraniční záležitosti
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