Zápis ze 15. schůze SK RVŠ (stálé zasedání 2015-2017)
14. dubna 2016, Praha (UK)
Přítomni: 25
Delegáti a delegátky: 23
Dominik Bečka /VŠE/, Aneta Hašková /OU/, Marek Hodulík /UPOL/, Nina Jacques /AMU/, Tereza Kicková
/AAVŠ/, Bronislav Kolář /UNOB/, Jonáš Konývka /JAMU/, Olesya Krechun /VŠMVV/, Ladislav Lázňovský
/VŠO/, Pavel Maxera /VUT/, Kateřina Mazánková /PAČR/, Blanka Pančíková /VŠCHT/, Martin Papež /UTB/,
Pavel Polok /SLU/, Filip Příhoda /MU/, Helena Rajtrová /UPCE/, Hynek Roubík /ČZU/, Václava Sedlmajerová
/ČVUT/, Barbora Stuhlová /JČU/, Michal Volf /ZČU/, Veronika Vondrová /UJEP/, Jan Záhora /MENDELU/,
Michal Zima /UK/
Náhradníci a náhradnice s hlasovacím právem: 2
Jan Hanus /UHK/, Milan Oral /VŠB-TUO/
Náhradníci a náhradnice s hlasem poradním: (6)
Naděžda Glincová /SLU/, Denisa Madecká /OU/, Kateřina Slámová /PA ČR/, Viktorie Vášová /AMU/, Jiří
Vlach /VŠCHT/, Matej Žitňanský /MU/
Omluveni:
Petr Hermann /UPCE/, Marek Janalík /VFU/, Eva Komlossyová /UPOL/, Lukáš Koula /TUL/, Michal Mačuda
/VŠTE/, Martina Mlčochová /VŠB-TUO/, Jakub Polách /UK/, Markéta Šestáková /VŠTE/, Jan Vácha /TUL/
Hosté:
Anton Evstigneev /ŠAVŠ/, Dominik Gurín (ext.), Ondřej Haška (ext.), Kateřina Polínková (ext.), Martin Šanda
/UPCE/, Ondřej Šín (ext.)

Zahájení
Předseda SK RVŠ Hynek Roubík zahájil schůzi, přivítal přítomné, konstatoval usnášeníschopnost, představil
pozměněný návrh programu a otevřel diskuzi k jeho připomínkám. Následně byl program schválen (22-0-0)
jako usnesení č. 16-15-01. Jako skrutátoři pro veřejná hlasování na tomto zasedání byli schváleni (20-0-2)
Veronika Vondrová a Jan Záhora.

1.

Kandidát na pozici člena Rady NAÚ

Předseda Hynek Roubík zrekapituloval vývoj postupu při výběru kandidáta na pozici člena Rady NAÚ.
Informoval o genezi procesu od obdržení výzvy paní ministryně školství, mládeže a tělovýchovy dne 10. 3.,
kdy byl termín pro zaslání nominace stanoven do 31. 3. 2016. Problematika procesu byla projednána na
březnovém výjezdním zasedání SK RVŠ, kde byl dohodnut proces výběru v rámci mimořádného zasedání
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pléna SK RVŠ v případě nalezení termínu, kdy by bylo usnášeníschopné, či předsednictvem SK RVŠ
v případě opačném. Protože takový termín mimořádného zasedání, kdyby by bylo plénum usnášeníschopné,
nalezen nebyl, byl výběr kandidáta proveden předsednictvem SK RVŠ, které se k této problematice sešlo
dvakrát, a to dne 22. 3. a 29. 3., kdy bylo o výběru kandidáta s konečnou platností hlasováno. Následně však
obdržela RVŠ, resp. SK RVŠ informaci o prodloužení termínu nominací do 30. 4. 2016. S ohledem na tuto
skutečnost byl po širší diskuzi předsednictvem SK RVŠ navržen postup, aby se kandidát, který vzešel z jeho
hlasování, představil plénu a to jej potvrdilo, případně nepotvrdilo tajnou volbou. Dále informoval, že nominaci
kandidáta bude finálně potvrzovat předsednictvo RVŠ, které se koná 21. 4. 2016.
V rámci diskuze, které se zúčastnili zejména Marek Hodulík, Ladislav Lázňovský, Aneta Hašková, Jan
Záhora, Michal Zima, Pavel Maxera, Helena Rajtrová, Blanka Pančíková a Hynek Roubík, byl diskutován
předkládaný proces, další návrhy procesů, otázka kvóra potřebného pro schválení kandidáta plénem SK RVŠ
a postup, kterým bude hlasování o předloženém návrhu a protinávrzích probíhat.
Hlasováno bylo v následujícím pořadí nejprve o třech předložených protinávrzích a poté o původním návrhu
procesu:
1. Výběr dalšího kandidáta plénem SK RVŠ (návrh Pavel Maxera). Návrh nebyl přijat (7-12-4).
2. Hlasování o vybraném kandidátovi Předsednictvem SK RVŠ, pokud nebude schválen, vybírá plénum
SK RVŠ na tomto jednání (návrh Marek Hodulík). Návrh nebyl přijat (10-8-5).
3. Plénum SK RVŠ vezme na vědomí výběr P SK RVŠ (návrh Aneta Hašková). Návrh nebyl přijat (88-7).
4. Hlasování o vybraném kandidátovi Předsednictvem SK RVŠ, pokud nebude schválen, vybírá plénum
na mimořádném zasedání pléna SK RVŠ (návrh P SK RVŠ). Návrh byl přijat (19-1-3).
S ohledem na přijatý návrh bylo dále přistoupeno k hlasování o kvóru potřebném ke schválení kandidáta:
1. Kvórum: dvě pětiny všech členů SK RVŠ s právem hlasovacím, tj. min. 16 hlasů (návrh Marek
Hodulík). Návrh nebyl přijat (8-10-5).
2. Kvórum: prostá většina přítomných (návrh P SK RVŠ). Návrh byl přijat (13-7-3).
Po rozhodnutí o dalším procesu bylo přistoupeno k představení kandidáta, vybraného předsednictvem SK
RVŠ, Josefa Fontany, který formou prezentace představil sebe a svou vizi v rámci případného členství v Radě
NAÚ, stejně jako důvody a svou motivaci ke kandidatuře. V následné diskuzi, které se zúčastnili zejména
Marek Hodulík, Kateřina Slámová, Hynek Roubík, Martin Papež, Jonáš Konývka, Filip Příhoda, Pavel Polok,
Pavel Maxera, Jan Hanus, Kateřina Mazánková, Michal Volf a Ladislav Lázňovský odpovídal kandidát na
četné dotazy přítomných, které se týkaly především jeho aktuálního studia, zkušeností a vize ohledně
působení v rámci Rady NAÚ. Pro účely zápisu si delegátka Kateřina Mazánková přála zachytit v konkrétním
znění svůj dotaz, ve kterém se kandidáta dotázala, proč nyní předložil jinou plénu jinou prezentaci než tu, na
základě které byl vybrán. Ten odpověděl, že se v obsahu prezentace rozhodl rozvést vizi s ohledem na
připomínku, kterou po prezentaci před předsednictvem SK RVŠ obdržel.
Následně vyzval předseda Hynek Roubík přítomné k nominaci členů do volební komise. Navrženi byli Marek
Hodulík, Michal Zima a Olesya Krechun. Přítomní delegáti poté schválili takto složenou volební komisi
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usnesením č. 16-15-02 (20-0-4). V zápětí si volební komise ze svého středu zvolila předsedkyni, kterou se
stala Olesya Krechun. Předsedkyně instruovala přítomné o pravidlech průběhu volby.
Bylo vydáno 24 hlasovacích lístků, odevzdáno 24 lístků.
•

PRO: 13

•

PROTI: 10

•

ZDRŽEL SE: 1

Josef Fontana byl Studentskou komorou Rady vysokých škol schválen kandidátem na člena Rady
NAÚ z řad studentů.

2.

Informace z předsednictva SK RVŠ

Předseda Hynek Roubík prostřednictvím prezentace informoval o činnosti předsednictva SK RVŠ od minulé
schůze. Ještě jednou poděkoval Univerzitě Pardubice za možnost uskutečnění výjezdního zasedání na její
půdě a vyzdvihl rozvíjející se spolupráci jednotlivých komisí SK RVŠ. Dále informoval o jednání Pracovní
skupiny pro nový model financování VŠ, kterého se zúčastnil spolu s místopředsedkyní RVŠ Mgr. Štěrbovou,
předsedkyní Ekonomické komise JUDr. Valovou, předsedou Komise pro strategie a rozvoj RNDr. Popelou a
místopředsedou RVŠ doc. Pospíšilem. Zde byla prezentována představa MŠMT ohledně principů budoucího
institucionálního financování VŠ. V pátek 13. 4. proběhne v Brně k tomuto materiálu zasedání EK RVŠ, jedná
se o představu ministerstva, ke které se očekávají návrhy z RVŠ a ČKR. Měla by existovat fixní složka
rozpočtu (90%) a výkonová složka (10%), určovaná na základě kvality, která se bude skládat z různých
indikátorů (RIV a RUV, kvalifikační struktura akademických pracovníků, podíl cizinců na VŠ, mobility,
absolventů apod.). Z pohledu RVŠ je ovšem v případě zavedení takového systému financování nezbytné
navýšení finančních prostředků v rámci rozpočtu VŠ. Předseda LK Marek Hodulík doplnil, že zafixování
financí může být problematické s ohledem na ztrátu vlivu počtu studentů a navrhl se tím v rámci SK RVŠ dále
zabývat (KSEZ či napříč), aby tento trend neměl negativní dopad na dostupnost studia. Dále předseda Hynek
Roubík informoval, že RVŠ obdržela žádost o nominaci do ERA Progress Report 2016. Za SK RVŠ byli
nominování předseda KDS Martin Papež a koordinátorka EURODOC Eva Hnátková. Dále byla SK RVŠ
oslovena na základě usnesení k predátorským časopisům Asociací knihoven ČR ke spolupráci v rámci této
problematiky.
Následně informoval předseda KVS Ladislav Lázňovský o aktuálním dění v rámci Pracovní skupiny pro
přípravu návrhu zákona o vzdělávání na PA ČR, kam byl za SK RVŠ nominován, zejména o předložení
věcných tezí v rámci přípravy tohoto zákona. Popsal a shrnul průběh a vývoj jednání v rámci pracovní skupiny
a možné dopady na fungování PA ČR. V rámci následné diskuze vystoupili zejména předseda LK Marek
Hodulík, který zhodnotil předkládané teze s ohledem na zákon o VŠ a delegátka PA ČR Kateřina Mazánková,
která informovala o pohledu PA ČR. Jako výstup z diskuze bylo přijato (18-0-0) usnesení č. 16-15-03:
SK RVŠ bere na vědomí informace o proběhlých jednáních Pracovní skupiny pro přípravu návrhu zákona o
vzdělávání na PA ČR a vyjadřuje souhlas s postupem delegáta nominovaného za SK RVŠ.
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Delegátka SK RVŠ v předsednictvu RVŠ Václava Sedlmajerová informovala o výjezdním zasedání
studentských unií, které se uskutečnilo začátkem dubna v Opavě. V rámci jejího bloku o SK RVŠ byly
diskutovány mimo jiné akce k 17. listopadu a letošnímu 75. výročí vyhlášení Mezinárodního dne studentstva,
stejně jako Týden studentstva, který by měl být letos uskutečněn ve větším formátu a v jeho rámci by mohl být
vytvořen jeden společný projekt napříč republikou. Dále informovala o příštím zasedání předsednictva RVŠ,
které se uskuteční za týden, tj. ve čtvrtek 21. 4. 2016.
Ladislav Lázňovský se dále jménem předsednictva SK RVŠ omluvil Marku Hodulíkovi za špatnou komunikaci
problému s nákupem občerstvení v prosinci 2015.
Marek Hodulík informoval o situaci v rámci novely zákona o VŠ, která čeká na podpis premiérem ČR. Měly
být předloženy akreditační standardy, rovněž jako dále diskutovány oblasti vzdělávání, ale vývoj se poněkud
zastavil. O oblastech vzdělávání bylo jednáno naposledy v říjnu 2015 s velmi nejistým výsledkem, jak bude
vůbec oblast definována, jelikož bylo ze strany MŠMT navrženo zrušení profilu absolventa. Všechny
akreditace budou od účinnosti zákona automaticky prodlouženy na další tři roky.

3.

Informace z akademických obcí

Místopředsedkyně Barbora Stuhlová přivítala nové členy SK RVŠ.
PA ČR – Proběhl sportovní den s ukázkami zásahové techniky a speciálních jednotek. Škola nadále
intenzivně řeší problematiku návrhu zákona o vzdělávání na PA ČR.
MU – Začalo se jednat o spojení se soukromou VŠ Karla Engliše a s tím související nabídce některých oborů
jako placených.
UHK – Řeší se rozpočet, začátkem dubna nebyl schválen. Končící rektor prof. Hynek byl zvolen děkanem
Fakulty informatiky a managementu.
OU – Odstoupil předseda AS. Uskuteční se setkání SK AS s fakultními senáty, chtějí udělat průvodce studiem
jako webovou aplikaci.
UPOL – Nově zavedená webová aplikace STAGu. Fakulta zdravotnických věd přesídlila do nových prostor.
JAMU – Zač. dubna byl zvolen nový děkan Divadelní fakulty doc. Petr Francán. Hudební fakulta bude rovněž
volit nového děkana, má jednoho kandidáta, kterým je stávajícího děkan. Řeší se problém plagiátorství
v rámci disertační práce a případné odebrání titul Ph.D.
MENDELU – Řeší problémy na Fakultě lesnické a dřevařské. Probíhají jednání s městem o osvětlení
v areálu.
UPCE – Byl zvolen nový děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky prof. Karamazov. Probíhá kampaň
ohledně darování krve, v červnu proběhnou akademické hry.
VŠCHT – Řeší rozpočet, byli jmenováni noví prorektoři.
UTB – Po problémech rezignoval děkan Fakulty managementu a ekonomiky.

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

ČZU Byl schválen rozpočet. Fakulta tropického zemědělství má nově zvolený akademický senát.
UK – Byl schválen rozpočet. Proběhlo výjezdní zasedání studentské části AS a probíhají oslavy 700. let
výročí narození Karla IV. Proběhne KAS.
ČVUT – Nemá zatím rozpočet. Náhradník v SK RVŠ rezignoval, řeší se náhrada.
AMU – Proběhne konference o propojení umění a vědy. Rezonuje problém se zásahem policie na FAMU.
SLU – Proběhlo výjezdní zasedání studentských unií i za účasti SK RVŠ.
UJEP – Probíhá bourání, výstavba a prodej budov univerzity.

4.

Vnitřní chod a komunikace SK RVŠ

Místopředsedkyně pro organizaci a řízení Barbora Stuhlová informovala o připravovaném dotazníku ohledně
vnitřního chodu a komunikace a požádala o jeho vyplnění, které zabere cca 10 min. Smyslem a cílem je
zlepšení komunikace.

5.

Informace o činnosti komisí, sekce a pracovních skupin

KVS – Předseda Ladislav Lázňovský informoval o dokončen příprav manuálu k projektu „často kladené
dotazy a vyzval k aktivnímu zapojení členů SK RVŠ při sběru těchto dotazů.
LK – Předseda Marek Hodulík informoval o zasedání komise k problematice PA ČR, které proběhlo 5. 4.
Všichni členové SK RVŠ jsou zváni i na další zasedání k této problematice. Komise se dále zabývala
připomínkami k novele zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu.
PRASK ZZ – Místopředseda pro zahraniční záležitosti Filip Příhoda informoval o probíhající nominaci členů
SK RVŠ na zahraniční cesty. Na půde UK se uskutečnila 5. konference rektorů a studentského fóra ASEM
(ARC5). Probíhají další práce na strategie mobilit a internacionalizace (do příštího zasedání).
PRASK PR – Členka pracovní skupiny Václava Sedlmajerová informovala o výstupech činnosti pracovní
skupiny v podobě tiskových zpráv k aktuálním problematikám, článku v newsletteru ESU Student Voice,
vydání newsletteru SK RVŠ.

Zapsala:

Jana Kudrnová

Za správnost:

Hynek Roubík, předseda
Barbora Stuhlová, místopředsedkyně pro organizaci a řízení
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