Zápis z 29. schůze SK RVŠ (stálé zasedání 2012-2014)
6. listopadu 2014, Praha (UK)
Přítomni: 18
Delegáti a delegátky: 15
Petr Baierl /ZČU/, Aneta Hašková /OU/, Marek Hodulík /UPOL/, Martin Hrnčíř /LA/, Miroslav Makajev /UK/,
František Moulis /VŠCHT/, Ondřej Peňák /VUT/, Kateřina Polínková /VŠB-TUO/, Filip Příhoda /MU/,
Radim Řihák /SLU/, Barbora Stuhlová /JU/, Ondřej Šín /VŠFS/, Daniel Thibaud /UO/, Jakub Valenta /AVU/,
Jan Záhora /MENDELU/
Náhradníci a náhradnice s hlasovacím právem: 3
Jana Kudrnová /UHK/, Jan Vodňanský /VŠPJ/, Eliška Vojtková /UMPRUM/
Náhradníci a náhradnice s hlasem poradním: (4)
Jan Böhm /JU/, Zdeňka Durďáková /OU/, Ondřej Mikulec /VŠB-TUO/
Omluveni:
Petr Dvořák /VUT/, Barbora Handrychová /UJEP/, Hugo Kysilka /ČVUT/, Petr Mareček /ČVUT/, Lukáš Miklas
/PA/, Petra Pavlová /UP/, Martin Petrus /UHK/, Zdeňka Sehnalová /VŠLG/, Anna Stránská /JAMU/, Daniel
Suchánek /ŠAVŠ/, Veronika Svobodová /VŠKE/, Michaela Tvrdoňová /MU/, Jan Vácha /TUL/, Michael Vávra
/UP/, Jiří Vrána /VŠCHT/
Hosté:
Dominik Gurín (ext.), Vlasta Hledíková (ext.), Ladislav Lázňovský, Samuel Zajíček (ext.)

Zahájení
Předseda komory Daniel Thibaud oficiálně zahájil zasedání studentské komory. Poděkoval členům za to, že
dorazili i s ohledem na změnu termínu. Vzhledem k přítomnosti několika nových členů vyzval zúčastněné, aby
se navzájem představili. Dále zahájil rozpravu nad programem, kam na vlastní žádost doplnil bod Konec
členství externích členů s koncem stálého zasedání. K programu dále nikdo neměl žádné připomínky, proto
bylo zahájeno hlasování, kterým byl program 29. schůze (16-0-0) schválen jako usnesení č. 14-29-01.

1. Informace o činnosti předsednictva
Daniel Thibaud omluvil Lukáše Miklase, který má služební povinnosti v rámci policie ČR. Konstatoval, že
předsednictvo SK RVŠ se nesešlo. Schůzi mělo předsednictvo RVŠ. To odsouhlasilo zvýšení příspěvku na
delegáta na 9 500,- na rok. Řešilo se, bude-li fungování Rady VŠ dotováno z ministerstva školství, nebo
vysokými školami samostatně. Předseda SK RVŠ prosazoval dotace ze strany MŠMT. Se zvýšením
příspěvku na delegáta bude Agentura RVŠ navrhovat zvýšení odvodu z příspěvku na delegáta. Nynější odvod
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je 5% z 6 000,- Kč. Nový návrh znamená odvádět 35% z 9 500,- Kč. Což je podle předsedy příliš vysoká
částka vzhledem k tomu jakou práci pro SK RVŠ agentura RVŠ odvádí.
Delegátka Hašková požádala o upřesnění činnosti, kterou dělá pro SK RVŠ. Předseda Thibaud spolu
s tajemníkem Esterlem poznamenali, že ARVŠ vyřizuje veškeré objednávky studentské komory, stará se o
finanční toky a také studentské komoře spravuje poštovní korespondenci.
Marek Hodulík podotkl, že vidí jako problém Agentury RVŠ její provázanost s Univerzitou Karlovou, která
stanovuje určité svazující podmínky.
Předseda komory dále informoval, že se chystá výjezdní zasedání předsednictva SK RVŠ, které se bude
konat na půdě Slezské univerzity v Opavě ve dnech 24. a 25. 11. 2014.
Předsednictvo RVŠ nominovalo dle doporučení z 28. schůze SK RVŠ do navržených funkcí Petra Baierla,
Marka Hodulíka a Anetu Haškovou.
Předseda informoval o tom, že Studentská komora stále nemá zprávu o činnosti komory za rok 2013, kterou
slíbil dopracovat delegát Martin Petrus.
Ladislav Lázňovský z ČVUT byl schválen (16-0-0) jako host zasedání, který může promlouvat k plénu. Zeptal
se, je-li možné sledovat hospodaření Agentury RVŠ. Předseda doplnil, že o tom má přehled předsednictvo
Rady vysokých škol, ve kterém jsou zastoupeni i členové SK RVŠ. Marek Hodulík doplnil, že účetní standardy
jsou v rámci Univerzity Karlovy. Dále oznámil, že 80% nákladů agentury jsou mzdové výdaje.
František Moulis upozornil, že na webu není aktuální seznam členů. Tajemník SK RVŠ přiznal, že neměl
časové kapacity toto dosud aktualizovat, slíbil brzkou nápravu situace.

1. Informace o postupu v jednání o novele zákona o vysokých školách
Marek Hodulík informoval, že členům bude na Capse k dispozici prezentace, která sleduje nejaktuálnější
změny v novele, které mají k dispozici odborné komise vlády. Ta bude pravděpodobně novelu schvalovat
v lednu 2015. Reálně tak lze diskutovat o platnosti novelizovaného zákona od 1. září 2015, přičemž školy
budou mít roční přechodné období na změnu systému.

2. Změna pravidel pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum
Předseda připomněl, že dostal od pléna za úkol zjistit spolu s předsedou RVŠ doc. Fischerem existuje-li
takový dokument. Ze strany MŠMT, jak se ukázalo, nebyla vyvinuta žádná aktivita ve smyslu změny pravidel
tak, jak byla popsána v návrhu z České konference rektorů. V současnosti tedy existuje pouze tento podnět,
který však nemá pro SK RVŠ žádnou významnou váhu.
Marek Hodulík doplnil, že v reprezentativní komisi náměstek ministra školství Weber informoval, že po
úspěšné novelizace zákona o vysokých školách bude věnovat svoji činnost změně financování.
Delegát Radim Řihák poděkoval všem členům angažovaných v připomínkování tohoto „neexistujícího
dokumentu“ jelikož tato aktivita mohla mít vliv na jeho váhu.
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František Moulis se otázal předsedy Thibaud, zda-li existuje nějaký písemný záznam ohledně výstupu na
tento dokument. Ten sdělil, že debata mezi ním a doc. Fischerem probíhala pouze ústně.

3. Změna organizačního řádu
Daniel Thibaud seznámil plénum, že změna organizačního řádu je potřeba z toho důvodu, že současný
organizační řád není ve stavu odpovídajícím složení komory. V rámci výjezdního zasedání se předsednictvo
usnese, bude-li změny projednávat komora ještě na posledním, 30. zasedání pléna, nebo až v rámci nového
stálého zasedání.
V rámci poznámek získaných z návrhového listu, který byl k dispozici členům komory, zpracoval předseda
Daniel Thibaud nový organizační řád, který po zasedání nahraje na server Capsa.cz. V tomto znění bude
k připomínkování pro plénum.
Marek Hodulík podotkl, že listopadový sněm RVŠ se bude zabývat změnou statutu RVŠ, což možná změní
podmínky pro dokumenty Studentské komory.
Aneta Hašková navrhla, aby toto stálé zasedání pouze dalo doporučení příštímu stálému zasedání, co se týká
jeho struktury a poté připravilo podklady pro změnu organizačního řádu. Odstupující členové by dle jejího
názoru neměli takto výrazně promlouvat do dalšího fungování komory.
Plénum tichým souhlasem odsouhlasilo, aby bylo pouze vypracováno obsáhlejší doporučení pro příští stálé
zasedání.
Předseda vyjádřil názor, že dle jeho názoru mohlo toto plénum usnadnit situaci jeho nástupcům.
Marek Hodulík upozornil, že nové stálé zasedání by mělo obdržet také nějaký mission statement pro svoji
činnost. Tím by se podle jeho názoru měla komora zabývat namísto tvorby složitých dokumentů v průběhu
konce stálého zasedání.
František Moulis navrhl předsedovi Danielu Thibaud, aby pozměněný organizační řád navrhl sám v rámci
příštího plenárního zasedání a plénum ho buď schválí, nebo ne. Podle výsledku hlasování pak bude
přistoupeno k doporučení příštímu plénu.
Během projednávání tohoto bodu dorazil delegát Ondřej Šín (VŠFS).

4. Konec členství externích členů s koncem stálého zasedání
V úvodu tohoto bodu předseda Thibaud konstatoval, že podle platného znění Organizačního řádu zanikají
s koncem tohoto stálého zasedání, tedy k 31. prosinci 2014, všechny komise a pracovní skupiny. Z tohoto
důvodu zaniká rovněž mandát jejich členům, včetně těch externích. Výjimkou v tomto ohledu je Legislativní
komise, která byla založena jako stálá, a její členové, v případě jejich pokračování v SK RVŠ, plynule navazují
i ve svém mandátu člena Legislativní komise. Rovněž externí členové této komise tedy podle organizačního
řádu pokračují do stálého zasedání 2015-2017.
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Po rozsáhlejší diskusi a vyslechnutí názorů člěnů komory na případné odvolání externích členů legislativní
komise ke konci stálého zasedání nedošla komora k jednoznačnému závěru. Argumentace členů komory
však bude brána v potaz u případného odvolání externích členů předsednictvem, kterému toto rozhodnutí
přísluší.
Marek Hodulík přislíbil, že v případě zamítnutí odvolání externích členů legislativní komise předsednictvem dá
novému předsednictvu podnět o členství neodvolaných externistů znovu hlasovat, bude-li v pozici, která mu to
umožní.
5. Informace o činnosti komisí, sekce a pracovních skupin
KVTČ - Petr Baierl se zúčastnil prvního jednání o dlouhodobé strategii, kam byl nominován minulou schůzí.
Za Ministerstvo školství nebyl přítomen ani ministr ani jeho náměstek. Baierl podotkl, že v dokumentu chyběla
informace o studentech i o studentech doktorského studia. 24. listopadu proběhne další schůzka.
KSEZ – neměla své jednání
KVS – Zabývala se evaluací od účastníků Studentské konference akademických senátorů. Výsledky této
evaluace budou rozeslány e-mailem. Evaluace dopadla dobře, průměrné známky se pohybovaly okolo 1 a 2.
V této chvíli finalizují práce na sborníku a nezúčastněným bude zaslán dotazník s cílem zjistit, proč se akcí
neúčastnili.
Bude opět aktualizován statut Ceny Jana Opletala. Miroslav Makajev upozornil, že na 1. lékařské fakultě UK
udělují cenu Jana Opletala nejlepším studentům – SK RVŠ tedy není jediná organizace, která Cenu Jana
Oplatala uděluje..
Komise se nadále zabývá podněty ke komunikaci SK RVŠ a senátů.
LK – Většinu agendy práce legislativní komise tvořilo téma novely. Marek Hodulík informoval také o práci
reprezentativní komise, která zasedla s koncem října 2014, rozpočet vysokého školství zůstává pro příští rok
stejný. Měnil se poměr mezi koeficienty A (dotace) a K (kvalita).
PRASK ZZ – Filip Příhoda v zastoupení předsedy informoval, že odjíždí do Polska na předávání cen. Mezi 13.
a 16. 11. cestují Filip Příhoda a Daniel Thibaud na zasedání V4+ Student Alliance do Maďarska. Koncem roku
poté proběhne convence ESU v Ázerbájdžánu. Ze strany Izraelské studentské unie proběhlo šetření, jak slaví
17. listopad jako mezinárodní den studentstva v různých zemích.
PRASK DS – František Moulis se zůčastnil prezentace výsledků šetření doktorandi, stručně prezentovány
budou ve sborníku z proběhlé konference KAS 3.0. V rámci pracovní skupiny zvažují příspěvek do newsleteru
Eurodocu.

6. Informace z akademických obcí
MU – proběhla separátní oslava 28. října. Na senátu řešili změnu interního hodnocení studia.
VŠB-TUO – nový akademický senát zvolil nové delegáty do SK RVŠ
ZČU – chystají volby na rektora, delegát Petr Baierl skončí s koncem stálého zasedání
Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1, Česká republika | mail: skrvs@skrvs.cz | www.skrvs.cz | facebook.com/skrvs

SLU – 19. listopadu proběhne druhá volba rektora
AVU – bude vypisovat konkurzy na několik nových pedagogů
VŠCHT – akademický senát schvaluje nová pravidla pro vnitřní grantovou soutěž v rámci specifického VŠ
výzkumu
UK – bude se obměňovat 1/3 akademického senátu, nové delegáty ještě nemají, Miroslav Makajev také
oznámil, že z důvodu nových pracovních povinností s koncem této schůze rezignuje na svůj post delegáta ve
Studentské komoře RVŠ
UMPRUM – probíhá volba nového rektora
MENDELU – na lesnické fakultě je nový děkan
OU – probíhá volba nového rektora
JU – chtějí jménem rektora poděkovat SK RVŠ za podporu v rámci jeho nepozvání na oslavy 28. října
prezidentem republiky Milošem Zemanem, na senátu se řešilo, že studenti nevyužívají hodnocení výuky, volili
nové delegáty
VUT - oslavy 115 let výročí od založení první (stavební) fakulty, senát zvolil delegáty do SK RVŠ na příští
stálé zasedání, na některých fakultách probíhají volby, na VUT byl problém ve věci schvalování cestovních
výkazů na akce Studentské komory Rady vysokých škol
UPOL – Na akademickém senátu řešili otázku, do jaké míry by měly být elektronicky dostupné přednášky
studentům. Myslí si, že toto téma by měla otevřít i Studentská komora Rady vysokých škol a zaujmout k němu
stanovisko.
VŠPJ – v příštím týdnu proběhne kompletní volba nového senátu, který taky bude volit nové delegáty. Řešili,
mají-li kandidáti do Akademického senátu předkládat lustrační osvědčení.
Během projednání tohoto bodu dorazila Eliška Vojtková (UMPRUM).

7. různé
a. Znovu zvonit klíči
Studentská komora RVŠ a zástupci studentů z pěti pražských vysokých škol připravili ucelený program
pro studenty nejen z Prahy, který nese název Znovu zvonit klíči.
Tajemník SK RVŠ vyzval spolu s organizátorem z ČVUT – Ladislavem Lázňovským členy komory, aby
případný nesouhlas s naší hlavou státu vyjádřili tím, že se během jeho projevu otočí zády.
Ladislav Lázňovský rovněž představil oficiální plakáty akce.
b. 4students uvedení partnerství (jednostranné)
Studentská komora po diskusi zvážila nabídku 4tudents a vyjádřila se v tom smyslu, že nemá zájem být
prezentována na webových stránkách komerčních subjektů jako jejich partner.
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c. sněm RVŠ
Tajemník oznámil, že plénum hledá skrutátoryna sněm RVŠ, který se uskuteční dne 20. listopadu.
d. usnesení předsednictva na podporu rektorů
Daniel Thibaud informoval o tom, že předsednictvo reagovalo na nepozvání dvou rektorů k oslavám
státního svátku 28. října na Pražském hradu. Svým prohlášením vyzvalo předsednictvo SK RVŠ a
předsedové studentských částí akademických senátů dotčených univerzit (Masarykova a Jihočeská
univerzita) členy České konference rektorů k podpoře nepozvaným formou neúčasti na slavnostní oslavě
na Pražském hradu.
Pod prohlášení se podepsalo více než sto členů fakultních i univerzitních akademických senátů, což je
vzhledem ke skutečnosti, že podpisy byly sbírány pouze po dobu necelých 14 hodin, velmi vysoké číslo.
Zakončení
Předseda Daniel Thibaud poděkoval plénu za účast na zasedání. Upozornil, že dne 20. listopadu proběhne
sněm Rady vysokých škol. Příští pravidelné 30. zasedání, které bude zároveň posledním ve stálém zasedání
2012-2014 se uskuteční, ve čtvrtek 4. 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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