Zápis z 22. schůze SK RVŠ (stálé zasedání 2015-2017)
12. ledna 2017, Liberec (TUL)
Přítomni: 14
Delegáti a delegátky: 11
Anton Evstigneev /ŠAVŠ/, Naděžda Glincová /SLU/, Marek Hodulík /UPOL/, Lukáš Hulínský /VŠE/, Bronislav
Kolář /UNOB/, Blanka Pančíková /VŠCHT/, Martin Papež /UTB/, Václava Piorecká /ČVUT/, Helena Rajtrová
/UPCE/, Michal Zima /UK/, Matej Žitňanský /MU/
Náhradníci a náhradnice s hlasovacím právem: 3
Jan Hanus /UHK/, Jiří Haratek /VUT/, Lukáš Koula /TUL/,
Náhradníci a náhradnice s hlasem poradním: (2)
Miroslav Dragoun /VŠCHT/, Eva Hnátková /UTB/
Omluveni:
Tomáš Břenek /VŠB-TUO/, Aneta Hašková /OU/, Petr Hermann /UCPE/, Vojtěch Jarkuliš /VŠB-TUO/, Marek
Janalík /VFU/, Jiří Kinský /VŠE/, Jonáš Konývka /JAMU/, Eva Komlossyová /UPOL/, Ladislav Lázňovský
/VŠO/, Denisa Madecká /OU/, Pavel Maxera /VUT/, Kateřina Mazánková /PAČR/, Kateřina Nováková /VFU/,
Veronika Podhajská /UJEP/, Hynek Roubík /ČZU/, Jan Straka /ZČU/, Jan Vácha /TUL/, Viktorie Vášová
/AMU/, Sandra Vítková /VŠPJ/

Zahájení
Předseda SK RVŠ Michal Zima zahájil schůzi, přivítal přítomné, poděkoval zástupci TUL Lukáši Koulovi
za umožnění konání zasedání na půdě TUL, konstatoval usnášeníschopnost, představil návrh programu
a otevřel diskuzi k jeho připomínkám. Následně byl program schválen (14-0-0) jako usnesení č. 17-22-01.
Jako skrutátoři pro veřejná hlasování na tomto zasedání byli schváleni (14-0-0) Miroslav Dragoun a Lukáš
Koula.

1.

Informace o činnosti předsednictva

Předseda SK RVŠ Michal Zima informoval o činnosti předsednictva SK RVŠ od minulé schůze. Dne 13.12.
proběhlo jednání předsedy SK RVŠ a ministryně školství Kateřiny Valachové zejména k problematice
přejmenování státního svátku 17. listopadu. V tuto chvíli existují dva návrhy, ale prof. Válková je připravena
svůj návrh stáhnout a podpořit návrh poslanců Raise, Bohdalové, Kořenka a Miholy. K problematice bude
uspořádán odborného seminář pro poslankyně a poslance, který by měl proběhnout koncem ledna/začátkem
února v PSP. V rámci jednání byla dále byla diskutována problematika zdravotního pojištění doktorandů
a otevřenost dat ze SIMS (matriky studentů) - příslib, že se tím paní ministryně bude zabývat. Dne 11.1.
se uskutečnila schůzka ministryně školství, SK RVŠ, ČAD a odborů k problematice doktorandů (za SK RVŠ
se zúčastnili předseda SK RVŠ Michal Zima a předsedkyně KDS Blanka Pančíková). Paní ministryně
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deklarovala, že bude požadovat navýšení 1 miliardu Kč na doktorská stipendia (příspěvek MŠMT by se tak
měl zvýšit z 90 000 na 180 000 Kč za rok), což podpořil i předseda ČKR. Je nyní potřeba za tento příslib
bojovat. MŠMT v tomto čtvrtletí plánuje tři kulaté stoly k systému postgraduálního studia. KDS by se dále
měla věnovat poziční dokumentu ke standardizaci studia.
Po minulém plénu poslal shrnující předseda všem členkám a členům pléna shrnující email, to bude zavedeno
po každém jednání pléna. Dále připomněl sdílený dokument, kde žádal o náměty na témata, kterým by se SK
RVŠ tento rok měla věnovat. Plánuje jednání s bankovní asociací kvůli uznávání doktorských stipendií jako
příjmů v rámci žádostí o hypotéční úvěry. Metodika NAÚ by měla být předložena do konce února (proběhla
schůzka UP RVŠ a předsednictva NAÚ). K 27.12. rezignoval na svůj post předseda Komise
pro vysokoškolskou samosprávu Ladislav Lázňovský.
Následně proběhla diskuze ohledně dotazu na termíny a místa konání zasedání SK RVŠ v roce 2017, rovněž
jako i formát včerejšího jednání s ministryní školství, které se zúčastnili zejména delegát UTB Martin Papež
a předseda SK RVŠ Michal Zima.
Předseda SK RVŠ dále předložil návrh znění usnesení k problematice DSP. Po proběhlé diskuzi, které
se zúčastnili zejména Michal Zima, Eva Hnátková, Martin Papež, Marek Hodulík a Blanka Pančíková, byla
usnesení přijata v následujícím znění:
usnesení č. 17-22-02 (14-0-0):
Studentská komora Rady vysokých škol plně podporuje iniciativu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy
Kateřiny Valachové vedoucí k navýšení rozpočtu veřejného vysokého školství pro rok 2018 o 4,5 mld. Kč.
usnesení č. 17-22-03 (14-0-0):
Studentská komora Rady vysokých škol oceňuje rozhodnutí ministryně školství navýšit doktorandská
stipendia o 100%, tj. na 180 000 Kč připadajících na jednoho doktoranda za jeden kalendářní rok.
usnesení č. 17-22-04 (14-0-0):
Studentská komora Rady vysokých škol rovněž plně podporuje snahu o rozšíření okruhu státních pojištěnců
v oblasti zdravotního pojištění o studenty doktorských studijních programů nad 26 let v prezenční formě
studia.
usnesení č. 17-22-05 (14-0-0):
Studentská komora Rady vysokých škol vyzývá studentské zástupce v akademických senátech vysokých škol
a fakult, aby věnovali zvýšenou pozornost novelizaci stipendijních řádů VŠ a zejména pak stipendijních řádů
fakult v souvislosti s pravidly a výší doktorandských stipendií na jejich vysokých školách a fakultách.
usnesení č. 17-22-06 (14-0-0):
Studentská komora Rady vysokých škol upozorňuje studentské zástupce v akademických senátech vysokých
škol, aby věnovali zvýšenou pozornost novelizaci vnitřních předpisů jejich VŠ, zejména statutu, studijnímu
a zkušebnímu řádu, stipendijnímu řádu a dalším týkající se studentů.
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2.

Volba místopředsedy SK RVŠ pro organizaci a řízení

Předseda SK RVŠ Michal Zima vyzval přítomné k nominacím členů volební komise. Navrženi byli Helena
Rajtrová, Marek Hodulík, Eva Hnátková a Jiří Haratek. Přítomní delegáti poté schválili takto složenou volební
komisi pro obě volby usnesením č. 17-22-07 (14-0-0). V zápětí si volební komise ze svého středu zvolila
předsedu. Tím se stal Marek Hodulík, který vyzval k navržení kandidátů. Místopředseda pro zahraniční
záležitosti Bronislav Kolář navrhl jako kandidátku delegátku ČVUT Václavu Pioreckou, která s návrhem
souhlasila. Kandidátka poté prostřednictvím prezentace představila sebe a své vize/plány. Předseda volební
komise seznámil přítomné s pravidly průběhu volby.
Pro první kolo volby bylo vydáno 14 hlasovacích lístků, odevzdáno 14 lístků.
· PRO: 11
· PROTI: 2
· ZDRŽEL SE: 1
· NEPLATNÝ LÍSTEK: 0
V prvním kole nebyla kandidátka zvolena (kvórum 14).

Pro druhé kolo volby bylo vydáno 14 hlasovacích lístků, odevzdáno 14 lístků.
· PRO: 12
· PROTI: 2
· ZDRŽEL SE: 0
· NEPLATNÝ LÍSTEK: 0
V druhém kole nebyla kandidátka zvolena. Třetí kolo volby se uskuteční na příští schůzi SK RVŠ.

3.

Volba předsedy Komise pro vysokoškolskou samosprávu

Předseda volební komise Marek Hodulík vyzval k navržení kandidátů. Předseda SK RVŠ Michal Zima navrhl
jako kandidátku delegátku SLU Naděždu Glincovou, která s návrhem souhlasila. Kandidátka poté
prostřednictvím prezentace představila sebe a své vize/plány. Předseda volební komise seznámil přítomné
s pravidly průběhu volby.
Pro první kolo volby bylo vydáno 14 hlasovacích lístků, odevzdáno 14 lístků.
· PRO: 13
· PROTI: 1
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· ZDRŽEL SE: 0
· NEPLATNÝ LÍSTEK: 0
V prvním kole nebyla kandidátka zvolena (kvórum 14).

Pro druhé kolo volby bylo vydáno 14 hlasovacích lístků, odevzdáno 14 lístků.
· PRO: 12
· PROTI: 0
· ZDRŽEL SE: 2
· NEPLATNÝ LÍSTEK: 0
V druhém kole nebyla kandidátka zvolena. Třetí kolo volby se uskuteční na příští schůzi SK RVŠ.

4.

Informace z akademických obcí

UO – Probíhají dny otevřených dveří, FVZ má nově zvoleného děkana. S úpravu vnitřních předpisů se čeká
na nový senát (únor). Nově budou mít možnost vojenské lékařství studovat vojáci ze Slovenska.
UPCE – Řeší otázku zveřejňování zápisů, Studentská rada má staronovou předsedkyni Helenu Rajtrovou.
TUL – Řeší statut, byl schválen volební řád a jednací řád AS.
ČVUT – Proběhla ustavující schůze nově zvoleného senátu. Řeší statut.
UK – Vnitřní předpisy mají registrované. 3.2. bude AS volit nové předsednictvo AS.
VŠCHT – Proběhly volby do AS.
UTB – Řeší aktivitu senátorů ve SK AS.
MU – Mají registrovaný statut a volební a jednací řád AS MU, probíhá kampaň „Follow Masaryk“ - zaměřena
na uchazeče o studium.

5.

Informace z předsednictva RVŠ

Delegátka SK RVŠ v P RVŠ Václava Piorecká v krátkosti shrnula informace z prosincového předsednictva,
kterého se zúčastnil místopředseda vlády Pavel Bělobrádek a kde byla řešena zejména problematika vědy
a výzkumu (novela zákona č. 130 a Metodika 17+)
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6.

Informace o činnosti komisí, sekce a pracovních skupin

KDS – Předsedkyně komise Blanka Pančíková informovala, že komise se na svém jednání zabývala zejména
aktuální situací ohledne stipendií a zdravotního pojištění pro studenty DSP.
LK – Předseda komise Marek Hodulík informoval, že v rámci LK RVŠ se řešil zejména zákoník práce
(z hlediska VŠ problematické např. evidence pracovní doby, zajištění home office a další). 23.1. budou
projednávat plán činnosti.
KSEZ – Člen KSEZ Matej Žitňanský představil dokument „Učení se prací jako plnohodnotná vzdělávací
cesta“, který vzešel z Board Meetingu ESU v Polsku, a požádal o názor přítomné členy SK RVŠ. Následné
diskuze zejména možnosti odměňování za praxe a rozdílnosti v rámci oborů se zúčastnili Michal Zima,
Václava Piorecká, Bronislav Kolář, Matej Žitňanský a Jan Hanus. Předseda SK RVŠ následně doporučil dále
se touto otázkou zabývat v rámci agendy KSEZ a KVS.

Zapsala:

Jana Kudrnová

Za správnost:

Michal Zima, předseda
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