Zápis z 28. schůze SK RVŠ (stálé zasedání 2012-2014)
18. - 19. října 2014, České Budějovice (JU)
Přítomni: 16
Delegáti a delegátky: 14 (15)
Petr Baierl /ZČU/, Aneta Hašková /OU/, Marek Hodulík /UPOL/, (Lucie Jochmannová /JU/), Hugo Kysilka
/ČVUT/, Lukáš Miklas /PA/, František Moulis /VŠCHT/, Martin Petrus /UHK/, Filip Příhoda /MU/,
Radim Řihák /SLU/, Ondřej Šín /VŠFS/, Daniel Thibaud /UO/, Veronika Vondrová /UJEP/, Jan Záhora
/MENDELU/, Jan Zugárek /VŠTE/
Náhradníci a náhradnice s hlasovacím právem: 2 (1)
Hynek Roubík /ČZU/, (Jan Vadlejch /JU/)
Náhradníci a náhradnice s hlasem poradním: (4)
Jan Brixi /UO/, Jana Kudrnová /UHK/, Michal Mačuda /VŠTE/, Michaela Tvrdoňová /MU/
Omluveni:
Zdeňka Durďáková /OU/, Marie Eliášová /UMPRUM/, Josef Kaštil /UPOL/, Petra Pavlová /UP/, Ondřej Peňák
/VUT/, Zdeňka Sehnalová /VŠLG/, Anna Stránská /JAMU/, Daniel Suchánek /ŠAVŠ/, Jan Vácha /TUL/, Jakub
Valenta /AVU/, Eliška Vojtková /UMPRUM/, Zdeněk Vondra /VŠE/, Jiří Vrána /VŠCHT/
Hosté:
Dominik Gurín (ext), Markéta Havelková (ext), Vlasta Hledíková (ext), Martin Holý, Ladislav Lázňovský,
Ondřej Mocek, Lukáš Ručka, Barbora Stuhlová, Pavel Troubil

Zahájení
Předseda komory Daniel Thibaud oficiálně zahájil zasedání studentské komory, které následovalo programu
Studentské konference Akademických senátorek a senátorů. V první řadě stručně představil programové
body a vyzval zúčastněné k připomínkování programu.
Delegát Martin Petrus navrhl přesunout veškeré body týkající se voleb na začátek zasedání a odložit diskuzi
nad změnami v organizaci SK RVŠ pro stálé zasedání 2015-2017 na další schůzi vzhledem k tomu, že
delegáti nemají k dispozici podklady. Předseda Thibaud na jeho komentář informoval, že jde o pouhé
zahájení diskuze, které bude na programu více schůzí. Petrus poté navrhl předřadit tento bod na přednější
místo v rámci programu. O těchto dvou navržených změnách bylo hlasováno zvlášť.
Hlasování předřazení veškerých bodů volby na začátek bylo schváleno (15-0-1).
Hlasování předřazení bodu „Diskuze nad změnami v organizaci SK RVŠ pro stálé zasedání 2015-2017“ na
první místo dne 19. října, návrh byl schválen (10-0-6).
Hlasování o programu jako celku (16-0-0), program byl schválen jako usnesení 14-28-01
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1.

Informace o činnosti předsednictva

Lukáš Miklas informoval, že se Studentské komoře Rady vysokých škol podařilo zabránit zákonným změnám
navrženým ministerstvem vnitra, které by výrazně omezovaly akademické svobody studentů státních
vysokých škol (Policejní akademie, Univerzita obrany). Tento návrh , jak RVŠ informoval náměstek MŠMT
Mlsna, nebyl v konečné fázi vnějšího připomínkového řízení na MŠMT vůbec zaslán.
Daniel Thibaud se zúčastnil zahájení akademického roku na Slezské univerzitě v Opavě.
Na zasedání předsednictva RVŠ byla zmíněna informace ohledně chystané změny statutu RVŠ do nějž by
některé návrhy chtěla přidat i Studentská komora RVŠ.Předsednictvo RVŠ dále schválilo návrh na zvýšení
poplatku za delegáta vyslaného do RVŠ na 9500 Kč. S tímto souvisí také návrh na zvýšení procentuálního
odvodu za delegáta a náhradníka v SK RVŠ pro Agenturu Rady vysokých škol.
Dále předseda informoval, že 13. 11. 2014 od 17:00 (po zasedání SK RVŠ) má proběhnout schůzka několika
členů SK RVŠ s Šimonem Stiburkem, který se zabývá případovou studií Evropské komse na téma dropout
policy ve vysokém školství různých zemí EU.
Od 13. 11. do 16. 11. se koná ustavující zasedání a meeting V4+ Student Alliance ve Visegradu a
v Budapešti. Tato akce vyžaduje přítomnost předsedy a vzhledem ke skutečnosti, že na programu jednání
plánované schůze budou body, za které je předseda přímo odpovědný, navrhl Daniel Thibaud z těchto
důvodů změnit plánovaný termín schůze ze 13. 11. 2014 o týden dříve, na 6. 11. 2014. Většina přítomných
vyjádřila možnost zúčastnit se jednání i v přesunutém termínu.

2.

Volba místopředsedy pro organizaci a řízení (3. kolo)

Předseda vyzval členy komory k návrhům do volební komise, která bude pracovat po celou dobu 28.
zasedání. Navrženi byli členové: Jan Vadlejch, Martin Petrus, Veronika Vondrová
Poté proběhlo hlasování o složení volební komise (14-0-2), volební komise byla odsouhlasena jako usnesení
14-28-02.
Komise si ze svého středu vybrala za předsedu Jana Vadlejcha
Předseda volební komise uvedl kandidáta na post místopředsedy pro organizaci a řízení Jan Záhoru, dal mu
možnost se krátce představit a požádal plénum o otázky na kandidáta. Po uběhnutí této procedury bylo
přistoupeno k samotnému hlasování, přičemž nejprve předseda komise seznámil delegáty o způsobu volby.
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Pro třetí kolo volby místopředsedy pro organizaci a řízení bylo vydáno 16 hlasovacích lístků, odevzdáno 16
lístků.


PRO: 13



PROTI: 1



ZDRŽEL SE: 1



NEPLATNÝ LÍSTEK: 1

Delegát Jan Záhora byl zvolen místopředsedou pro organizaci a řízení SK RVŠ.
3.
Volba koordinátora pro ESU (3. kolo)
Další volbou, která pokračovala třetím kolem byla volba koordinátora pro ESU. Jediným kandidátem na tuto
pozici byl delegát Filip Příhoda. Předseda volební komise umožnil kandidátovi krátké představení a
zodpovězení dotazů z pléna. Poté seznámil plénum s technologií volby a bylo přistoupeno k volbě samotné.
Pro třetí kolo volby koordinátora pro ESU bylo vydáno 16 hlasovacích lístků, odevzdáno 16 lístků.





PRO: 13
PROTI: 2
ZDRŽEL SE: 1
NEPLATNÝ LÍSTEK: 0

Delegát Filip Příhoda byl zvolen jako koordinátor pro ESU.

4.
Volba reprezentanta SK RVŠ do Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných
vysokých škol
Předseda Daniel Thibaud oznámil, že volbu zástupců SK RVŠ do soukromých grémií zařadil na program
zasedání kvůli transparentnosti, jelikož takové zástupce deleguje předsednictvo. Poté vyzval plénum
k návrhům na reprezentanta SK RVŠ do Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol.
Aneta Hašková navrhla Františka Moulise, Danielem Thibaud byl navržen Marek Hodulík. Oba nominovaní
s navržením souhlasili.
Předseda volební komise Vadlejch oznámil, že volba bude tajná. Zvolen pak bude ten z kandidátů, který získá
většinu hlasů.
Vydáno bylo 16 hlasovacích lístků, odevzdáno 16 lístků.
Kandidát Marek Hodulík získal 8 hlasů.
Kandidát František Moulis obdržel 6 hlasů.
Hlasování se zdrželi 2 hlasující.
Plénum SK RVŠ doporučilo předsednictvu RVŠ nominovat jako reprezentanta SK RVŠ do Reprezentativní
komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol Marka Hodulíka.
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5.
Volba člena odborného grémia pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám
MŠMT
Následující obdobná volba byla doporučením předsednictvu SK RVŠ ve věci výběru člena odborného grémia
pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám MŠMT.
Delegát Radim Řihák navrhl na tento post Marka Hodulíka, Petr Baierl nominoval Anetu Haškovou. Oba
navržení s nominací souhlasili.
Hlasování probíhalo obdobně jako předchozí volba. Pro volbu bylo vydáno 16 hlasovacích lístků, odevzdáno
bylo rovněž 16 lístků.
Kandidát Marek Hodulík obdržel 4 hlasy.
Kandidátka Aneta Hašková získala 10 hlasů.
Hlasování se zdrželi 2 hlasující.
Plénum SK RVŠ doporučilo předsednictvu RVŠ nominovat Anetu Haškovou na pozici členky odborného
grémia pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám MŠMT.
6.

Informace o postupu v jednání o novele zákona o vysokých školách

Marek Hodulík informoval, že reprezentace RVŠ pro jednání o novele zákona o vš rozporovala problematiku
odebírání titulu, přičemž se namísto možnosti odebrání titulu za jedno porušení dobrých mravů v průběhu
studia přidala podmínka, že takováto porušení musí být dvě a více v průběhu studia.
Dále byla projednávána změna v doručování informací studentům. Novela zákona dává školám širší možnosti
zasílat informace výhradně elektronicky, zejména v případě pozitivních rozhodnutí.
Ministerstvo nepřipustilo žádné rozšíření autonomie fakult.
Poplatek za druhé a další studium bude zrušen.
U požadavků na zdravotní způsobilost bylo nově školám dáno za úkol monitorovat situaci změn zdravotní
způsobilosti u studentů. Tato změna však dle Hodulíka vlastně nemá žádný zlepšující dopad. Studentovi totiž
může být nadále ukončeno studium na základě ztráty jeho zdravotní způsobilosti.

7.

Změna pravidel specifického vysokoškolského výzkumu

Česká konference rektorů neoficiální cestou údajně navrhuje snížit podíl stipendií na specifický vysokoškolský
výzkum z 60% na 50%, dle Františka Moulise není důvod, proč tento podíl snižovat. Dále je navrhováno
možnost vést specifický vysokoškolský výzkum i studentům magisterského studia.
Delegáti Hynek Roubík a Martin Petrus vyjádřili postoj, že studenti magisterského studia by měli mít přístup
k financím ze specifického výzkumu.
Host schůze, předsedkyně ŠRVŠ Katarina Stoláriková zdůraznila, že podle ní má význam zapojení studentů
magisterského studia do specifického výzkumu a navrhla kompromisní řešení v podobě připuštění studentů
magisterského studia pouze k menším grantům (na jeden rok).
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Martin Petrus zmínil, že pokud nepřijde toto vyjádření oficiální cestou, měla by studentská komora na příštím
zasedání připravit vlastní koncept, ve kterém prosadí zapojení magistrů.
Na základě hlasování (16-0-0) přijato usnesení 14-28-03 v následujícím znění:

Usnesení SK RVŠ k pravidlům pro poskytování účelové podpory na specifický
vysokoškolský výzkum
Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) pověřuje předsedu SK RVŠ, aby v součinnosti s
předsedou RVŠ jednal s ČKR a zástupci MŠMT ve věci změny pravidel pro poskytování účelové podpory na
specifický vysokoškolský výzkum, a to v následujícím bodě:


Potvrzení existence návrhu změn pravidel pro poskytování účelové podpory na specifický
vysokoškolský výzkum

V případě, že návrh existuje, SK RVŠ žádá o poskytnutí jeho aktuálního znění k připomínkování v souladu s
§ 92 zákona o vysokých školách a o následné projednání s MŠMT.

8.

Zahraniční strategie SK RVŠ

Místopředseda pro zahraničí Lukáš Miklas zahájil rozpravu nad tématem zahraniční strategie SK RVŠ. Podle
delegáta Františka Moulise do dokumentu nebyly zapracovány poslední připomínky. Delegátka Aneta
Hašková zdůraznila, že má dokument jisté pozitivní kvality, ale není koncipován jako strategie.
Marek Hodulík zmínil, že v dokumentu zahraniční strategie jsou navrženy změny organizačního řádu. Podle
jeho názoru by se měl dokument přizpůsobovat spíše organizačnímu řádu, nikoliv naopak.
Poté již nezazněly žádné komentáře a bylo přistoupeno ke schvalování strategie. Dokument byl přijat na
základě hlasování (10-0-5).

neděle 19. říjen 2014
přítomni s hlasovacím právem: 13
(Baierl, Hašková, Hodulík, Jochmannová, Kysilka, Miklas, Moulis, Petrus, Příhoda, Řihák, Šín, Thibaud,
Záhora)
Zasedání není usnášeníschopné.
9.

Diskuze nad změnami v organizaci SK RVŠ pro stálé zasedání 2015-2017

Daniel Thibaud přislíbil, že pro práci na plánovaných změnách v Organizačním řádu SK RVŠ bude založen
online přístupný dokument – návrhový list. Tento návrhový list pak bude zpřístupněn všem členům komory
s možností připsat návrhy na úpravu organizačního řádu.
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Dále předseda plénum seznámil s některými svými návrhy pro příští stálé zasedání. Sdělil, že si pro nové
stálé zasedání si představuje rozdělit funkci tajemníka a tiskového mluvčího na dvě osoby. Funkce by byly
dělené dle úvazků a tak by se komoře nenavýšily rozpočtové výdaje.
Dále předseda plénum seznámil s některými svými návrhy pro příští stálé zasedání. Sdělil, že si pro nové
stálé zasedání si představuje rozdělit funkci tajemníka a tiskového mluvčího na dvě osoby. Funkce by byly
dělené dle úvazků a tak by se komoře výrazně nenavýšily rozpočtové výdaje.
Dále Thibaud mluvil o přehodnocení počet a zaměření komisí a pracovních skupin. Podotkl, že by dle jeho
názoru měla vzniknout návrhová komise, která bude pracovat vždy po dobu schůze SK RVŠ. Externí členové
mají být ukotveni v organizačním řádu. V současné době není jejich existence nikde zanesena.
Pro některé změny ve statutu SK RVŠ je třeba upravit statut Rady vysokých škol. V této věci bylo
předsednictvem navrženo možné apelování na hlasovací právo náhradníků komory v rámci pléna sněmu
RVŠ, dále pak snížení kvóra usnášeníschopnosti a zvýšení počtu studentů v rámci předsednictva RVŠ z pěti
na šest až sedm členů. V rámci neformálního průzkumu bylo dosaženo názoru, že se mají členové SK RVŠ
delegovaní do předsednictva RVŠ snažit o zvýšení počtu studentů v rámci předsednictva rady hlavně
z důvodu jejich velmi nízkého procentuálního podílu například oproti podílu studentů v Akademických
senátech.
10.

Informace z akademických obcí

PA ČR – Řešila nutkání ministerstva vnitra omezit pravomoci akademického senátu.
JU – má nového prorektora, který mimo jiné navštívil konferenci akademických senátorů. Proběhly volby do
Akademického senátu.
OU – budou volby rektora. Řeší dostupnost interních portálů i pro absolventy. Rozvíjí informační systém
v chytrých telefonech. Studenti doktorského studia mohou požádat o mimořádné stipendium pro pokrytí
zdravotního pojištění.
ZČU – chystá se volba rektora. Studentské organizace získaly své vlastní prostory.
SLU – čeká na třetí kolo volby rektora. Slezská univerzita bude hostit chystané výjezdní zasedání
předsednictva SK RVŠ.
VŠCHT – náhle rezignoval děkan jedné z fakult. Budou otevírat vědeckotechnický park v Kralupech nad
Vltavou.
MU – byl schvalován nový statut univerzity. Otevřeli otázku legálnosti kombinace poplatku za přijímací
zkoušku plus Scio test.
UHK – má nový statut, který sjednocuje některé poplatky. Chystá společenský večer dne 12. listopadu při
příležitosti dne boje za svobodu a demokracii.
ČVUT – má zájem zřídit základní školu při ČVUT orientovanou na techniku.
MENDELU – AS bude schvalovat institucionální plán a dlouhodobý záměr, předsedkyně studentské komory
AS odstoupila, novým předsedou se stal Jan Záhora
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UO – byla dokončena transformace studijních programů. Na nově přejmenované fakultě vojenského
leadershipu mají pouze pětileté magisterské obory, které se po třech letech profilují.
11.

Informace o činnosti komisí, sekce a pracovních skupin

KSEZ – nemá aktivního předsedu, problémy nezákonných poplatků byly předány legislativní komisi, která se
dohodla, že vrátí dokument k dopracování předsedovi KSEZ.
KVTČ – řešila pravidla specifického vysokoškolského výzkumu
LK – řešila otázky změny organizačního řádu. V čem je pro změny omezující statut RVŠ. Také řešila otázku
počtu členů SK RVŠ zastoupených v předsednictvu RVŠ.
LK po analýze Statutu RVŠ konstatovala, že existují tři oblasti v něm zmíněné, které mohou významně ovlivnit
chod SK RVŠ. Těmito body je počet členů komory zastoupený v předsednictvu RVŠ, omezení hlasovacího
práva náhradníků delegáta na snamu RVŠ a dvou pětinové kvórum pro usnášeníschopnost.
Po diskusi a neformálním orientačním hlasováním Studentská komora RVŠ doporučila svým zástupcům
v předsednictvu RVŠ navýšit počet členů SK RVŠ delegovaných v předsednictvu RVŠ nejvýše o dva.
Dále SK RVŠ naopak nedoporučila prosazovat právo na hlasování náhradníků na sněmu RVŠ a upravovat
kvórum pro usnášeníschopnost.
KVS – hodnotila průběh konference a zabývala se možnostmi jejího budoucího vývoje včetně vývoje Ceny
Jana Opletala.
PRASK ZZ – předseda poděkoval zahraničním hostům za účast, přičemž považuje trend pozvání
zahraničních hostů za smysluplný i do budoucna. Pracovní skupina bohužel má stále málo členů. Jejich
zasedání se zúčastnili i zahraniční hosté ESU, ŠRVŠ, přičemž ze strany ŠRVŠ byla vyjádřena chuť
spolupracovat na tvorbě jejich zahraniční strategie.

12.

Různé

V rámci tohoto bodu neproběhly žádné diskuze.

Zakončení
Předseda Daniel Thibaud poděkoval plénu za účast na výjezdním zasedání. Příští pravidelné 29. zasedání se
bude konat o týden dříve oproti plánu, tedy 6. prosince 2014 v historické budově Karolina.
Zapsal:

Štěpán Esterle

Za správnost:

Daniel Thibaud, předseda
Jan Záhora, místopředseda pro organizaci a řízení
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