Zápis z 19. schůze SK RVŠ (stálé zasedání 2015-2017)
14.- 16. října 2016, Hradec Králové (UHK)
Přítomni: 22
Delegáti a delegátky: 21
Naděžda Glincová /SLU/, Aneta Hašková /OU/, Marek Hodulík /UPOL/, Lukáš Hulínský /VŠE/, Nina Jacques
/AMU/, Tereza Kicková /AAVŠ/, Bronislav Kolář /UNOB/, Jonáš Konývka /JAMU/, Ladislav Lázňovský /VŠO/,
Kateřina Mazánková /PAČR/, Pavel Maxera /VUT/, Jakub Novák /UHK/, Martin Papež /UTB/, Václava
Piorecká /ČVUT/, Blanka Pančíková /VŠCHT/, Helena Rajtrová /UPCE/, Hynek Roubík /ČZU/, Jan Straka
/ZČU/, Barbora Stuhlová /JČU/, Michal Zima /UK/, Matej Žitňanský /MU/
Náhradníci a náhradnice s hlasovacím právem: 1
Lukáš Koula /TUL/
Náhradníci a náhradnice s hlasem poradním: (4)
Jan Hanus /UHK/, Petr Hermann /UPCE/, Eva Hnátková /UTB/, Denisa Madecká /OU/
Omluveni:
Anton Evstigneev /ŠAVŠ/, Jiří Haratek /VUT/, Marek Janalík /VFU/, Eva Komlossyová /UPOL/, Veronika
Podhajská /UJEP/, Kateřina Slámová /PAČR/, Jan Vácha /TUL/
Hosté:
Petr Baierl (ext.), Ondřej Šín (ext.)

Zahájení
Předseda SK RVŠ Michal Zima zahájil schůzi, přivítal přítomné, konstatoval usnášeníschopnost, představil
pozměněný návrh programu a otevřel diskuzi k jeho připomínkám. Následně byl program schválen (21-0-0)
jako usnesení č. 16-19-01. Jako skrutátoři pro veřejná hlasování na tomto zasedání byli schváleni (20-0-1)
Eva Hnátková a Ladislav Lázňovský.

1.

Vystoupení hostů

Předseda SK RVŠ Michal Zima přivítal přítomné zástupce ze slovenské Študentské rady vysokých škôl, členy
předsednictva ŠRVŠ Ing. Tomáše Kováče a Bc. Bálinta Lovásze, kteří se zúčastnili i předchozího zasedání
předsednictva SK RVŠ. Hosté ze ŠRVŠ ocenili vzájemnou dohodu s předsednictvem SK RVŠ na setkávání
na oficiální úrovni i budoucí spolupráci a informovali o aktuálním působení ŠRVŠ. Předběžně na únor příštího
roku bylo domluveno společné zasedání předsednictev, kde by měla být diskutována společná témata a jejich
prosazování. Současnému složení ŠRVŠ končí v prosinci 2016 funkční období. Aktuálně se na Slovensku
chystá novela VŠ zákona, měla by rovněž nastat změna v akreditacích a hodnocení. Stálým členem nového
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akreditačního orgánu by měl být obdobně jako v ČR student. ŠRVŠ organizovala v tomto roce Evropskou
studentskou konvenci, na konci listopadu se uskuteční Konvent akademických senátov, kam budou pozváni i
zástupci SK RVŠ. V nedávné době se na Slovensku řešila problematika financování VŠ, i díky stávkám se
podařilo získat 200 mil. eur pro školství. Dále se ŠRVŠ aktuálně zabývá řešením problematiky ubytování pro
studenty vč. financí. Závěrem kolegové ze ŠRVŠ popřáli zdar tomuto jednání.
Předseda SK RVŠ poděkoval Ing. Kováčovi a Bc. Lovászovi za jejich vystoupení a vyzdvihl důležitost
spolupráce se ŠRVŠ i z pohledu SK RVŠ.

2.

Informace o činnosti předsednictva

Předseda SK RVŠ Michal Zima informoval o činnosti předsednictva SK RVŠ od minulé schůze. Do Národní
komise pro excelenci profesně zaměřeného terciárního vzdělávání v rámci projektu PROCSEE byl za SK
RVŠ nominován delegát VUT Pavel Maxera. Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová
převzala svou osobní záštitu nad Týdnem studentstva. Dne 7. října se uskutečnila schůzka zástupců SK RVŠ
(předseda SK RVŠ Michal Zima, předseda KVS Ladislav Lázňovský) s předsedou správní rady a prezidia
Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových prof. Václavem Pavlíčkem k organizaci letošních vzpomínkových
akcí dne 17. listopadu. V návaznosti na tuto informaci předseda Zima rovněž informoval o plánovaném
harmonogramu dne 17. listopadu (Hlávkova kolej, Žitná ulice, Albertov, Národní třída) a slavnostním
shromáždění při příležitosti 75. výročí vyhlášení Mezinárodního dne studentstva, která je ve spolupráci
s Národním parlamentem dětí a mládeže plánována na 16. listopadu. Dále informoval ohledně pokroku
v rámci aktivit k přejmenování státního svátku 17. listopadu, zdravotního pojištění pro doktorandy a stipendií
v rámci DSP. Předsednictvo SK RVŠ se dále zabývalo koncepcí vnitřní a vnější komunikace Komory.

3.

Volba místopředsedy pro zahraniční záležitosti

Předseda SK RVŠ Michal Zima vyzval přítomné k nominacím členů volební komise. Navrženi byli Marek
Hodulík, Helena Rajtrová a Bronislav Kolář. Přítomní delegáti poté schválili takto složenou volební komisi pro
obě dvě volby usnesením č. 16-19-02 (21-0-0). V zápětí si volební komise ze svého středu zvolila předsedu.
Tím se stal Marek Hodulík, který vyzval k navržení kandidátů. Ke kandidatuře se přihlásil jediný kandidát,
kterým byl Matej Žitňanský. Kandidát poté prostřednictvím prezentace představil sebe a své vize/plány.
Předseda volební komise seznámil přítomné s pravidly průběhu volby.
Pro první kolo volby bylo vydáno 21 hlasovacích lístků, odevzdáno 21 lístků.
· PRO: 5
· PROTI: 9
· ZDRŽEL SE: 7
· NEPLATNÝ LÍSTEK: 0
Kandidát nebyl v prvním kole zvolen (kvórum 14). Následně se Matej Žitňanský vzdal další
kandidatury, čímž byla volba ukončena a přesunuta na další zasedání.
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4.

Volba předsedy Komise pro sociální a ekonomické záležitosti

Předseda volební komise Marek Hodulík vyzval k navržení kandidátů. Předsedou SK RVŠ Michalem Zimou
byla navržena delegátka Slezské univerzity v Opavě Naděžda Glincová, která s nominací souhlasila a poté
prostřednictvím prezentace představila sebe a své vize/plány. Předseda volební komise následně připomněl
přítomným pravidla průběhu volby.
Pro první kolo volby bylo vydáno 21 hlasovacích lístků, odevzdáno 21 lístků.
· PRO: 21
· PROTI: 0
· ZDRŽEL SE: 0
· NEPLATNÝ LÍSTEK: 0
V prvním kole byla kandidátka Naděžda Glincová zvolena předsedkyní KSEZ.

5.

Informace z předsednictva RVŠ

Delegátka SK RVŠ v P RVŠ Václava Piorecká informovala přítomné o průběhu zářijového předsednictva
RVŠ, kde byla řešena především problematika výzkumu (IS VaVaI) a financování VŠ. Další zasedání P RVŠ
se uskuteční ve čtvrtek 20. října.

6.

Informace z akademických obcí

UTB – Vrcholí přípravy na fórum Doktorandi 2.0, které se uskuteční 20. - 21. října
VŠCHT – Probíhá sjednocování volebních řádů AS a řeší se pozemky na Vítězném náměstí.
SLU – Proběhlo slavností zahájení akademického roku. V prosinci se uskuteční volby do AS.
VŠE – Řeší prodej koleje kvůli renovaci jiných.
PAČR – Škola byla od 1.7. přeřazena do gesce 1. náměstka ministra vnitra Ing. Nováčka.
AMU – V prosinci proběhne volba děkana na DAMU, HAMU řeší restrukturalizace.
ZČU – Univerzita slaví 25 let od založení. Proběhl prodej koleje, zisk bude investován do bytů pro studenty.
TUL – Probíhají jednání ohledně volebního řádu a jednacího řádu AS. Řešeno navýšení rozpočtu na rok
2016.
UPCE – Byla zvolena nová předsedkyně Studentské rady Helena Rajtrová. Řeší výběr studenta do Rady pro
vnitřní hodnocení (bude nominovat SRUPa) a postavení Studentské rady dle statutu univerzity.
JAMU – V prosinci proběhnou volby do AS.
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MU – Byl schválen nový Statut MU. Plošné poplatky za prodloužení studia, které se zvedají po semestru.
OU – Bude se zavírat menza (dlouhodobě prodělečná), studentům nabídnuto alternativní řešení (smluvní
restaurace/jídelny). Byly otevřeny soukromé koleje. Probíhá příprava na den absolventů.
JČU – Navazuje se spolupráce mezi JČU a ZČU. Proběhli oslavy 25. výročí založení - den s univerzitou pro
širokou veřejnost.
UK – AS bude řešit vnitřní předpisy.

7.

Proces nominace kandidátů do seznamu hodnotitelů NAÚ

Předseda SK RVŠ Michal Zima představil problematiku a informoval, že je třeba nominovat kandidáty. Pro
studenty byl termín prodloužen do 14.11. Dále přítomné seznámil s návrhem procesu nominací a apeloval na
členy Komory, aby tuto výzvu na svých akademických obcích rozšířili. Následná diskuze, ve které vystoupili
zejména Michal Zima, Jonáš Konývka, Aneta Hašková, Petr Baierl, Ladislav Lázňovský, Václava Piorecká,
Pavel Maxera a Kateřina Mazánková, se týkala zejména otázek organizace a procesu navrhování a
následného průběhu hodnocení.

8.

Informace z komisí a pracovních skupin

KVS – Předseda KVS Ladislav Lázňovský představil dokument k častým dotazům. Lhůta pro připomínkování
14 dnů. Dále představil dotazník pro studentské senátorky a senátory kvůli možnosti vydání potvrzení o studiu
přes Czech POINT a upozornil, že je třeba na jednotlivých akademických obcích dohlédnout na vyplnění.
V rámci diskuze (Ladislav Lázňovský, Pavel Maxera, Eva Hnátková, Aneta Hašková, Michal Zima) byla
diskutována zejména validita vybrané formy a aktuálnost údajů z MŠMT. Následně informoval o přípravách
Kulatého stolu 1.0, který proběhne 11. listopadu. Václava Piorecká informovala o Týdnu studentstva, zejména
o výběru 5 celorepublikově významných studentských osobností. Bude se jednat o osobnosti z řad nominantů
či laureátů Ceny Jana Opletala.
KDS – Místopředsedkyně KDS Blanka Pančíková informovala o finálním programu fóra Doktorandi 2.0.
V rámci komise byla řešena možnost členství v ČAD a jejich externí členství v SK RVŠ. Komise považuje
spolupráci s ČAD za důležitou, s ohledem na riziko prolínání agendy je třeba vyjasnit a nastavit pravidla.
Navrhují domluvit se po fóru Doktorandi 2.0 na jednání. Dále diskutovali téma doktorandského fóra 2017, kdy
by se mohlo participovat s dalšími organizacemi, zázemí NTK (lepší financování). Blanka Pančíková je
domluvená s Alešem Vlkem na schůzce. Budou rovněž řešit návrh na partnerství s Veletrhem Věda, výzkum,
inovace. Eva Hnátková a Blanka Pančíková předaly komisi informace z Slovenského doktorandského fóra,
kterého se v minulých dnech účastnily.
KSEZ – Nová předsedkyně KSEZ Naděžda Glincová informovala, že v rámci komise byly diskutovány
zejména výsledky šetření Eurostudent VI a navrhovaný projekt Mateje Žitňanského týkající se studentského
hodnocení kvality.
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PR – Pověřený koordinátor PR Ladislav Lázňovský představil formou prezentace novou koncepci PRASK PR,
která spočívá zejména v delegování jednoho zástupce předsednictva, sekce soukromých VŠ, každé komise a
pracovní skupiny do PRASK PR. Plénum SK RVŠ následně vzalo tuto koncepci na vědomí (15-0-1).

9.

Různé

Delegát UTB Martin Papež oznámil s okamžitou platností svou rezignaci na post předsedy KDS.
Martin Papež předložil v rámci tohoto bodu plénu návrh usnesení týkající se míst konání zasedání pléna SK
RVŠ, k němuž se jako spolupředkladatel připojil i delegát VUT Pavel Maxera, ve znění: Plénum SK RVŠ
doporučuje P SK RVŠ zabývat se otázkou míst konání zasedání pléna SK RVŠ, kdy alespoň polovina by se
konala mimo Karolinum na různých vysokých školách.
Předseda Michal Zima následně předložil alternativní návrh usnesení ve znění: Plénum SK RVŠ doporučuje P
SK RVŠ zabývat se otázkou možností zasedání na různých akademických obcích v ČR tak, aby během
jednoho roku plénum zasedlo na více akademických obcích.
Po proběhlé diskuzi, které se zúčastnili zejména Martin Papež, Pavel Maxera, Michal Zima, Barbora Stuhlová,
Aneta Hašková, Ladislav Lázňovský, Jan Straka, Václava Piorecká a Kateřina Mazánková, byl hlasováním
schválen (11-5-5) jako usnesení č. 16-19-03 návrh ve znění:
Plénum SK RVŠ doporučuje P SK RVŠ zabývat se otázkou míst konání zasedání pléna SK RVŠ, kdy alespoň
polovina by se konala mimo Karolinum na různých vysokých školách.
Dále Martin Papež v návaznosti na řešení problematiky stipendií a zdravotního pojištění studujících v DSP
předložil plénu návrh usnesení ve znění:
Plénum SK RVŠ pověřuje P SK RVŠ k jednání s ČKR ve věci financování studentů DSP.
To bylo po proběhle diskuzi, které se zúčastnili zejména Martin Papež, Michal Zima, Blanka Pančíková, Pavel
Maxera, Barbora Stuhlová, Václava Piorecká a Ladislav Lázňovský, přijato (14-0-2) jako usnesení č. 16-1904.

Zapsala:

Jana Kudrnová

Za správnost:

Michal Zima, předseda
Barbora Stuhlová, místopředsedkyně pro organizaci a řízení
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