Zápis z 23. schůze SK RVŠ (stálé zasedání 2015-2017)
16. února 2017, Praha (UK)
Přítomni: 15
Delegáti a delegátky: 14
Anton Evstigneev /ŠAVŠ/, Aneta Hašková /OU/, Marek Hodulík /UPOL/, Vojtěch Jarkuliš /VŠB-TUO/,
Bronislav Kolář /UNOB/, Kateřina Mazánková /PAČR/, Blanka Pančíková /VŠCHT/, Martin Papež /UTB/,
Václava Piorecká /ČVUT/, Helena Rajtrová /UPCE/, Jan Straka /ZČU/, Jan Vácha /TUL/, Michal Zima /UK/,
Matej Žitňanský /MU/
Náhradníci a náhradnice s hlasovacím právem: 1
Jan Hanus /UHK/
Náhradníci a náhradnice s hlasem poradním: (5)
Tomáš Břenek /VŠB-TUO/, Štěpán Esterle /UK/, Michal Farník /ČVUT/, Eva Hnátková /UTB/, Ondřej Kasika
/UNOB/
Omluveni:
Naděžda Glincová /SLU/, Jiří Haratek /VUT/, Petr Hermann /UCPE/, Lukáš Hulínský /VŠE/, Marek Janalík
/VFU/, Nina Jacques /AMU/, Jonáš Konývka /JAMU/, Lukáš Koula /TUL/, Denisa Madecká /OU/, Pavel
Maxera /VUT/, Hynek Roubík /ČZU/, Viktorie Vášová /AMU/, Sandra Vítková /VŠPJ/
Hosté:
Petr Baierl (ext.), Stanislav Jeřábek (ČVUT), Martin Šanda (ext.)

Zahájení
Předseda SK RVŠ Michal Zima zahájil schůzi, přivítal přítomné, konstatoval usnášeníschopnost, představil
návrh programu a otevřel diskuzi k jeho připomínkám. Následně byl program schválen (15-0-0) jako usnesení
č. 17-23-01. Jako skrutátoři pro veřejná hlasování na tomto zasedání byli schváleni (15-0-0) Blanka
Pančíková a Stanislav Jeřábek.

1.

Volba místopředsedy SK RVŠ pro organizaci a řízení (3. kolo)

Předseda SK RVŠ Michal Zima vyzval přítomné k nominacím členů volební komise. Navrženi byli Helena
Rajtrová, Jan Straka a Matej Žitňanský. Přítomní delegáti poté schválili takto složenou volební komisi pro obě
volby usnesením č. 17-23-02 (14-0-1). V zápětí si volební komise ze svého středu zvolila předsedkyni. Tou
se stala Helena Rajtrová, která zrekapitulovala předchozí dvě kola volby. Jedinou kandidátkou je i pro třetí
kolo delegátka ČVUT Václava Piorecká. Kandidátka poté prostřednictvím prezentace představila sebe a své
vize/plány. Předseda volební komise seznámil přítomné s pravidly průběhu volby.
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Pro třetí kolo volby bylo vydáno 14 hlasovacích lístků, odevzdáno 14 lístků.
•

· PRO: 13

•

· PROTI: 0

•

· ZDRŽEL SE: 1

•

· NEPLATNÝ LÍSTEK: 0

Ve třetím kole byla místopředsedkyní pro organizaci a řízení zvolena Václava Piorecká (kvórum 8).

2.

Volba předsedy Komise pro vysokoškolskou samosprávu

Předsedkyně volební komise Helena Rajtrová zrekapitulovala předchozí dvě kola volby. Jedinou kandidátkou
je i pro třetí kolo delegátka SLU Naděžda Glincová, která se však ze závažných zdravotních důvodů nemohla
tohoto jednání osobně zúčastnit. Svůj zájem setrvat v kandidatuře na post předsedkyně KVS však avizovala
písemně. Předseda volební komise seznámil přítomné s pravidly průběhu volby.
Pro třetí kolo volby bylo vydáno 14 hlasovacích lístků, odevzdáno 14 lístků.
•

· PRO: 13

•

· PROTI: 1

•

· ZDRŽEL SE: 0

•

· NEPLATNÝ LÍSTEK: 0

Ve třetím kole byla předsedkyní KVS zvolena Naděžda Glincová (kvórum 8).

3.

Rozpočet SK RVŠ na rok 2017

Předseda SK RVŠ Michal Zima představil návrh rozpočetu SK RVŠ na rok 2017, který schválilo
předsednictvo SK RVŠ, a jeho jednotlivé položky. Rozpočet byl předem zveřejněn na Capse.
Na základě podnětu delegáta UTB Martina Papeže byly diskutovány zejména položky týkající se nákladů
na ohodnocení tajemnice, odvodů na ARVŠ, zahraniční cesty a výjezdní zasedání předsednictva.
Následně vznesl delegát MU Matej Žitňanský návrh na zvýšení ohodnocení tajemnice SK RVŠ o 1 000 Kč
měsíčně. Předseda SK RVŠ Michal Zima navrhl v této věci s ohledem na personální záležitost tajnou volbu.
Tento návrh byl usnesením č. 17-23-03 přijat (13-0-1).
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Pro tuto volbu bylo vydáno 14 hlasovacích lístků, odevzdáno 14 lístků.
•

· PRO: 10

•

· PROTI: 3

•

· ZDRŽEL SE: 1

•

· NEPLATNÝ LÍSTEK: 0

Navýšení odměny tajemnice bylo usnesením č. 17-23-04 schváleno.
Následně byl usnesením č. 17-23-05 schválen (13-0-1) upravený návrh rozpočtu SK RVŠ na rok 2017.

4.

Informace z akademických obcí

ZČU – Dokončují nominaci studenta do Rady pro vnitřní hodnocení a řeší vnitřní předpisy univerzity.
ČVUT – Rovněž řeší předpisy. Mají nový akademický senát a řeší otázku streamování zasedání AS.
UTB – Mají rozpracovaný statut, řeší zakotvení úhrady zdravotního pojištění pro studující v DSP ve Statutu,
ve stipendijním řádu zakotveno, že se pedagogická činnost může proplácet stipendiem.
UK – Mají zaregistrované předpisy na MŠMT, zakotveno proplácení zdravotního pojištění studentů DSP
formou stipendia. Nebyl s tím problém ani na MŠMT. Mají staronové předsednictvo AS.
UNOB – Na Fakultě vojenského zdravotnictví proběhnou 1.3. volby do AS. Byl zvolen nový děkan FVZ.
VŠCHT – Poprvé zasedal nově zvolený AS.
PAČR – AS letos ještě nezasedal, jedna fakulta má od 1.2. nového děkana.
TUL – Ústav zdravotnických studií se transformoval na Fakultu zdravotnických studí.
OU – Řeší statut. Proběhne reprezentační ples.
UPCE – Bylo zvoleno nové předsednictvo AS. Volební účast v posledních volbách do AS byla pouze cca
10%.
VŠB-TUO – Proběhne hokejové derby s OU.
MU – Řeší možnost rozpuštění jednoho z fakultních AS. Statut byl schválen.

5.

Informace o činnosti předsednictva

Předseda SK RVŠ Michal Zima informoval o činnosti předsednictva SK RVŠ od minulé schůze. Dne
24.1.2017 proběhl na půdě Poslanecké sněmovny odborný seminář k přejmenování státního svátku
17. listopadu, na který všichni obdrželi pozvánku. TZ byla zveřejněna na webu. Výstupem je mimo jiné
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Memorandum k Mezinárodnímu dni studentstva, které podepsali předsedové SK RVŠ, NPDM a ČSU. V PSP
ČR jsou aktuálně rovněž dva návrhy, zabývající se platbou zdravotního pojištění za studující v DSP (poslanec
Bělobrádek, poslankyně Bohdalová - zde omezeno na prvostudium). Předseda SK RVŠ Michal Zima se dnes
v PSP ČR zúčastnil kulatého stolu na téma: „Nový systém jmenování do Rad ČT a ČRo“, kde bylo
diskutováno o organizacích, které by měly v budoucnu navrhovat členy Rad. Dále předseda SK RVŠ
informoval o návrhu sloučení agend Komise pro vysokoškolskou samosprávu (KVS) a Komise pro sociální
a ekonomické záležitosti (KSEZ). Problematika KSEZ se předsune do gesce KVS. Následně plénum přijalo
(13-1-0) usnesení č. 17-23-06 ve zněni:
SK RVŠ ruší s okamžitou platností KSEZ. Agenda této komise přejde do gesce KVS.
Delegátka OU Aneta Hašková informovala o jednání k návrhu vyhlášky o tlumočnických službách, kterého se
jako zástupkyně SK RVŠ zúčastnila. Jednání se týkalo rozšíření poskytovaných služeb pro studenty.
Po diskuzi bude tento návrh upraven a svoláno další jednání.
Předseda SK RVŠ Michal Zima závěrem tohoto bodu apeloval na co nejvyšší přítomnost členek a členů SK
RVŠ na Sněmu RVŠ, který proběhne 23. února.
V následující diskuzi vznesl delegát UTB Martin Papež dotaz týkající se jednání SK RVŠ s ČKR. Předseda
SK RVŠ Michal Zima informoval o komunikaci s předsedou ČKR prof. Tomášem Zimou. SK RVŠ má plnou
podporu ČKR v rámci přejmenování státního svátku 17. listopadu i v rámci problematik zdravotního pojištění
a stipendií pro studující v DSP. Jako možnost pro setkání širšího pléna SK RVŠ s rektory se nabízí plánovaný
podzimní studentský konvent.

6.

Informace z předsednictva RVŠ

Delegátka SK RVŠ v P RVŠ Václava Piorecká v krátkosti shrnula informace Informace z lednového P RVŠ.
To potvrdilo Bronislava Koláře jako místopředsedu Komory. Dále usnesením podpořilo aktivitu v rámci
navýšení doktorských stipendií a problematiky zdravotního pojištění pro studující v DSP. Řešila se
i problematika NAÚ, byl přítomen předseda Rady NAÚ prof. Labík a místopředseda JUDr. Barančík.
Předseda SK RVŠ Michal Zima doplnil, že studentský zástupce v Radě NAÚ Josef Fontana se nemohl
dnešního jednání SK RVŠ zúčastnit, neboť paralelně jedná Rada NAÚ. Je plánováno setkání P SK RVŠ
a kolegy Fontany, kam budou pozváni i zájemci z řad pléna SK RVŠ.

7.

Informace o činnosti komisí, sekce a pracovních skupin

LK – Předseda komise Marek Hodulík informoval, že v rámci LK RVŠ se řešila zejména problematika novely
zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje (bude informovat na Sněmu) a Zákoník práce
(problematika evidence práce, dohod, noční práce, home office atd.). Dále připomínkování metodik a předpisů
NAU. Metodika 17+ - podařila se prosadit odvolací procedura v posouzení výsledků.
KDS – Předsedkyně Blanka Pančíková informovala, že komise diskutovala aktuální problematiky (stipendia
a zdrav. poj.). Dále řešili možnosti oživení FB skupiny Doktorandské fórum a zahr. akce pro letošní rok.
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KVS – Místopředsedkyně pro organizaci a řízení Václava Piorecká informovala, že komise se sešla spíše
neformálně a řešila především plánovaný studentský konvent (diskuze nad formátem kvůli projektovému
záměru). Akce by měla proběhnout 17. - 19. listopadu, zahrnout i tradiční akce k 17. listopadu a předávání
Ceny Jana Opletala předběžná kapacita 150 lidí.

8.

Různé

Na základě dotazu delegáta UTB Martina Papeže bylo diskutováno o hodnocení členek a členů SK RVŠ
za rok 2016.

Zapsala:

Jana Kudrnová

Za správnost:

Michal Zima, předseda
Václava Piorecká, místopředsedkyně pro organizaci a řízení
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