Zápis z mimořádné schůze SK RVŠ (stálé zasedání 2012-2014)
3. července 2014, Praha (UK)
Přítomni: 23
Delegáti a delegátky: 19
Tereza Arnoldová /VŠO/, Petr Baierl /ZČU/, Aneta Hašková /OU/, Marek Hodulík /UPOL/, Lucie Jochmannová
/JU/, Hugo Kysilka /ČVUT/, Lukáš Miklas /PA/, František Moulis /VŠCHT/, Ondřej Peňák /VUT/, Martin Petrus
/UHK/, Filip Příhoda /MU/, Radim Řihák /SLU/, Apolena Rychlíková /AMU/, Anna Stránská /JAMU/, Daniel
Suchánek /ŠAVŠ/, Ondřej Šín /VŠFS/, Daniel Thibaud /UO/, Veronika Vondrová /UJEP/, Jan Záhora
/MENDELU/
Náhradníci a náhradnice s hlasovacím právem: 4
Ondřej Mikulec /VŠB-TUO/, Hynek Roubík /ČZU/, Michael Vávra /UP/, Jan Vodňanský /VŠPJ/
Náhradníci a náhradnice s hlasem poradním:
Jan Brixi /UO/, Jana Kudrnová /UHK/, Michaela Tvrdoňová /MU/
Omluveni:
Miroslav Makajev /UK/, Petra Pavlová /UP/, Kateřina Polínková /VŠB-TUO/, Zdeňka Sehnalová /VŠLG/,
Veronika Svobodová /VŠKE/

Hosté:
Ondřej Haška (KVS), Jakub Valenta /AVU/

Zahájení
Zastupující předseda Daniel Thibaud přivítal přítomné. Poté se bylo přistoupeno ke schvalování programu.
Navržený program mimořádného zasedání byl schválen hlasováním jako usnesení 14-MIM-01 (20-0-0)
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1.

Informace o činnosti předsednictva

Místopředseda pro zahraniční záležitosti Lukáš Miklas vyřešil kalkulaci poplatků za členství SK RVŠ v ESU.
Daniel Suchánek se otázal, jaká je protislužba za tuto cenu. Podle Lukáše Miklase a Filipa Příhody se jedná o
poplatek, který je primárně zdrojem financí pro práci comitee WESU.
Dále předsednictvo řeší výjezdní zasedání, které se bude konat v Českých Budějovicích společně
s konferencí KAS 3.0. Během letních měsíců bude vybráno místo ubytování.
Z předsednictva RVŠ byly SK RVŠ uloženy úkoly - předložit příspěvek do bilanční zprávy stálého zasedání,
vykázat práci tajemníka studentské komory pro doktorku Valovou, která řeší ekonomickou otázku Agentury.
Byl zrušen fond pro rozvoj vysokých škol (FRVŠ), proto bude muset Rada vysokých škol pracovat s jiným
rozpočtem.
Statut Ceny Jana Opletala byl přepracován v paragrafech Markem Hodulíkem. Zastupující předseda
konstatuje, že velkou proměnou statut neprošel a komora může zvážit, nechá-li téma dalších změn jako
odkaz do příštího stálého zasedání.
Předsednictvo řeší neaktivitu členů z některých vysokých škol, kteří studentské komoře uměle navyšují
kvórum. Hugo Kysilka navrhl řešit tuto věc změnou organizačního řádu, přičemž se stanoví podmínky
neaktivity, které budou znamenat, že místopředseda pro organizaci a řízení podnikne kroky pro řešení
situace. Marek Hodulík navrhl, že situaci věc lze řešit i změnou kvóra pro určitá hlasování, upozornil, že nutit
školy k odvolání delegátů pro neaktivitu není vhodné z ekonomických důvodů.
Lukáš Miklas požádal plénum ohledně připomínkování navrženého pozičního dokumentu pro zahraniční
strategii. Tento dokument bude během letních měsíců zpřístupněn k připomínkování na Capse.
Marek Hodulík informoval o jednání na ministerstvu školství, kde se mimo jiné řešilo převedení režimu
seznamování studentů o některých skutečnostech, které se výzmaně týkají jejich studia. V případech
vyloučení ze studia, disciplinárního přestupku a vyměřeného poplatku však navrhuje Marek Hodulík požádat
ministerstvo o zachování stávající formy. Její význam odůvodňuje zejména lepší možností prokázat doručení
informace studentovi.
Petr Baierl upozornil, že v návrhu novely také stále zůstává paragraf, který říká, že studium může skončit
mimo jiné i odebráním akreditace. Marek Hodulík doporučuje usnést se na odstranění tohoto bodu, vzhledem
k tomu, že takto může být ukončeno studium studentovi pouze z důvodu, který nesouvisí s plněním jeho
studijních povinností.
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2.

Volba předsedy Studentské komory Rady vysokých škol

Zastupující předseda vyzval plénum k nominaci členů do volební komise pro třetí volbu předsedy SK RVŠ. Do
volební komise byli navrženi: Filip Příhoda, Jana Kudrnová, Michael Vávra, Tereza Arnoldová a Jan Záhora.
Navržení přijali nominaci. Komora poté schválila o takto složenou volební komisi jako usnesení 14-MIM-02
(19-0-3). Volební komise dále ze svého středu zvolila za předsedu Jana Záhoru. Ten vyzval plénum
k nominaci kandidátů na předsedu, jelikož dosud neobdržel žádného nominovaného. Lukáš Miklas navrhl na
pozici předsedy Daniela Thibaud, ten s nominací souhlasil. Další kandidát na post předsedy nebyl navržen.
Proto předseda volební komise vyzval Daniela Thibaud, aby se představil plénu a odpověděl na položené
otázky. Po těchto náležitostech bylo přistoupeno k prvnímu kolu volby. Předseda volební komise seznámil
plénum se způsobem vyplnění hlasovacích lístků a technologií hlasování.
Pro první kolo volby bylo vydáno 22 hlasovacích lístků, odevzdáno 22 lístků.


PRO: 18



PROTI: 0



ZDRŽEL SE: 3



NEPLATNÝ LÍSTEK: 1

Daniel Thibaud byl zvolen předsedou Studentské komory Rady vysokých škol v prvním kole volby.
Nově zvolený předseda Daniel Thibaud oznámil, že se zvolením do předsednického postu odstupuje ze své
dosavadní pozice místopředsedy pro organizaci a řízení.

3.

Informace o možnosti provedení auditu SK RVŠ

Daniel Suchánek, který je pověřen touto agendou se sešel se zaměstnanci Agentury Rady vysokých škol,
z jeho zkoumání dat poskytnutých Agenturou Rady vysokých škol neshledal žádné nedostatky. Jediný
problém vidí Daniel Suchánek v účtování zahraničních cest, přičemž část cest účtována je, část cest účtována
není. Martin Petrus konstatoval, že velmi přebytek financí pravděpodobně způsobilo nevyúčtování
zahraničních cest jednou ze škol, která tak fakticky Studentskou komoru Rady vysokých škol sponzorovala.
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4.

Různé
a. EURODOC Workgroups specifications
Františka Moulise oslovil předseda Eurodocu s nabídkou pro další doktorandy pro
zapojení do pracovních skupin. Tato nabídka tak byla tlumočena plénu.
b. Usnesení SK RVŠ ke změnám vyrozumění studentů
Na podnět Marka Hodulíka bylo plénem přijato (21-0-1) usnesení 14-MIM-03:
Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) nesouhlasí, aby novela zákona o
vysokých školách umožnila náhradní doručení v případě disciplinárního přestupku a
vyloučení ze studia. Současně SK RVŠ nesouhlasí s tím, aby bylo možno doručovat
vyměření poplatku spojeného se studiem elektronicky. SK RVŠ doporučuje zachování
současného stavu, který v potřebné míře respektuje práva studentů.

Marek Hodulík dále navrhl, aby v okamžiku, kdy bude dána k dispozici novela
k vnějšímu připomínkovému řízení (pravděpodobně začátek září), proběhlo další
mimořádné zasedání SK RVŠ.

Zakončení
Předseda Daniel Thibaud poděkoval plénu za účast na mimořádném zasedání. Příští pravidelné zasedání
s číslem 27 se bude konat ve čtvrtek 11. září 2014.

Zapsal:

Štěpán Esterle

Za správnost:

Daniel Thibaud, předseda
Lukáš Miklas, místopředseda pro zahraniční záležitosti
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