ZÁPIS Z 10. SCHŮZE SK RVŠ
(STÁLÉ ZASEDÁNÍ 2021-2023)
11. 12. 2021, CEITEC VUT (Central European Institute of Technology)
Přítomni: 25
Delegáti a delegátky: 14
Vlastimil Braun /ŠAVŠ/, Vojtěch Cibulka /AMU/, Michal Farník /ČVUT/, Šimon Hajník /VŠPJ/,
Miroslav Hala /VŠCHT/, Ondřej Havelka /TUL/, Martin Horváth /VUT/, Michal Kořínek /VŠBTUO/, Petr Kříž /UJEP/, Radek Martiník /ČZU/, Alžběta Mirjam Procházková /AVU/, Damir
Solak /MUNI/, Štěpán Staněk /VŠE/, Dominik Šípoš /UHK/
Náhradníci a náhradnice s hlasovacím právem: 3
Matouš Brendl /UNOB/, Kateřina Grygarová /UK/, Tomáš Krajíček /MENDELU/
Náhradníci a náhradnice s hlasem poradním: 8
Mariana Hanková /VŠCHT/, Diana Hodulíková /VUT/, Martin Krupa /UJEP/, Jakub Lhoták
/UHK/, Karolina Mahlerová /ČZU/, Lucie Říhová /MUNI/, David Svoboda /TUL/, Petr Wolf
/VŠPJ/

1.

ZAHÁJENÍ

Předseda komory M. Farník zahájil 10. schůzi a přivítal přítomné. Zkonstatoval
usnášeníschopnost a navrhl ke schválení skrutátory ve složení M. Hala a M. Horváth.
Usnesení č. 1: SK RVŠ schvaluje jako skrutátory M. Halu a M. Horvátha.
PRO: 15 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2
M. Farník dále představil aktualizovaný program 10. schůze a požádal plénum o jeho
schválení.
Aktualizovaný program:
1. Schválení programu 10. schůze
Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje program 10. schůze.
2. Informace z Předsednictva SK RVŠ
Návrh usnesení: SK RVŠ bere na vědomí informace z Předsednictva SK RVŠ.
3. Informace z Předsednictva RVŠ
4. Zpráva o činnosti SK RVŠ za rok 2021
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Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje dokument „Zpráva o činnosti SK RVŠ za rok 2021“.
5. Harmonogram zasedání SK RVŠ pro kalendářní rok 2022
Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje harmonogram zasedání SK RVŠ pro kalendářní rok
2022.
6. Delegace členů SK RVŠ do dalších orgánů:
Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje do resortní koordinační skupiny MŠMT pro
předsednictví ČR v Radě EU Josefa Švába.
7. Různé
Usnesení č. 2: SK RVŠ schvaluje program 10. schůze.
PRO: 17 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
M. Farník požádal členy pléna, aby informace z akademických obcí zaslali e-mailem, protože
by rád věnoval více času v bodu „Různé“ feedbacku za rok 2021.
2.

INFORMACE Z PŘEDSEDNICTVA SK RVŠ

Předseda Michal Farník poděkoval za aktivitu v rámci Týdne studentstva a shrnul, jak
všechno proběhlo. Dále informoval o uzavření prvního návrhu log a draftu vizuální identitiy
RVŠ a SK RVŠ. M. Farník spolu s D. Solakem informovali o schválení přihlášky na organizaci
Board Meetingu ESU v Praze v druhé polovině roku 2022 a o možnosti získání finanční
podpory na organizaci této akce z CRP grantu.
M. Farník informoval o schůzce se zakladatelkou YSU, v průběhu které si předali informace
o resortní koordinační skupině MŠMT k předsednictví ČR v Radě EU, diskutovali
problematiku sociálního pojištění a mateřské u mladých vědkyň/vědců a také probírali
zakládání Klimatické rady mládeže. V rámci schůzek se také setkal s budoucím ministrem
školství P. Gazdíkem, na kterém mu představil Programové prohlášení SK RVŠ a zahájil příští
spolupráci. M. Farník závěrem informoval o komunikaci se studenty lékařských fakult, o
přípravě Výroční zprávy o činnosti SK RVŠ, o rozeslání mailu o aktivitě delegátů/náhradníků
delegátů předsedům AS a o připravované účetní závěrce za rok 2021.
To Do list
• Web SK RVŠ
• pomalu se bude připravovat Výroční zpráva o hospodaření a Rozpočet SK RVŠ 2022
Předseda vyzval plénum k dotazům a následně požádal plénum o schválení usnesení.
Usnesení č. 3: SK RVŠ bere na vědomí informace z Předsednictva SK RVŠ.
PRO: 17 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
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3.

INFORMACE Z PŘEDSEDNICTVA RVŠ

M. Farník informoval, že v listopadu neproběhlo zasedání P RVŠ, ale Sněmu RVŠ, kde jsou
přítomní všichni členové SK RVŠ. Záznam z jednání na přiloženém linku.

4.

ZPRÁVA O ČINNOSTI SK RVŠ

M. Farník informoval členy SK RVŠ o zpracované Zprávě o činnosti SK RVŠ za rok 2021, která
bude projednávaná a schválená v obsahové formě, přičemž grafické zpracování bude
připraveno nejpozději v průběhu ledna 2022 (pozn. již zpracováno). Následně vyzval členy
sekretariátu, předsedy komisí a předsedy pracovních skupin, aby odprezentovali činnost ze
svých oblastí. Po ukončení prezentací vyzval předseda k diskusi a ke schválení předloženého
dokumentu.
Usnesení č. 4: SK RVŠ schvaluje dokument „Zpráva o činnosti SK RVŠ za rok 2021“.
PRO: 17 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
5.

HARMONOGRAM ZASEDÁNÍ NA ROK 2022

M. Farník představil harmonogram zasedání na rok 2022, který byl projednán a schválen na
jednání P SK RVŠ. Požádal plénum o diskusi, na základě které došlo k mírným úpravám
harmonogramu. Následně požádal o schválení předloženého harmonogramu:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

4. února 2022 (pátek), Brno
11. března 2022 (pátek), Praha
14. dubna 2022 (čtvrtek), Praha
13. května 2022 (pátek), Brno
24. – 26. června 2022, Výjezdní zasedání VŠB-TUO, Ostrava
16. – 18. září 2022, Výjezdní zasedání (bude upřesněna VŠ)
21. října 2022 (pátek), Praha
18. listopadu 2022 (pátek), Praha
9. – 11. prosince 2022, Výjezdní zasedání VUT, Brno

Usnesení č. 5: SK RVŠ schvaluje harmonogram zasedání SK RVŠ pro kalendářní rok 2022.
PRO: 16 PROTI: 1 ZDRŽEL SE: 0
6.

DELEGACE ČLENŮ SK RVŠ DO DALŠÍCH ORGÁNŮ
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M. Farník informoval o možnosti nominovat zástupce SK RVŠ do koordinační skupiny MŠMT
pro předsednictví ČR v Radě EU. Sdělil, že nominace byla projednána a schválená také na P
SK RVŠ a požádal členy pléna o schválení navrženého zástupce.
Usnesení č. 6: SK RVŠ schvaluje do resortní koordinační skupiny MŠMT pro předsednictví
ČR v Radě EU Josefa Švába.
PRO: 17 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
7.

RŮZNÉ

M. Farník požádal členy pléna o feedback – k předsedovi SK RVŠ, předsednictvu SK RVŠ,
sekretariátu SK RVŠ a obecně k uplynulému roku. Proběhla diskuse, která byla vesměs
pozitivní, vyzdvihovala se zejména vyšší aktivita komory, větší viditelnost, transparentnost
a probraly se plány na rok 2022 – co je možné zlepšit a kde je možné být aktivnější.
M. Farník závěrem poděkoval všem za účast, zástupcům MUNI a VUT poděkoval za
organizaci výjezdního zasedání a ukončil jednání 10. schůze SK RVŠ.
8.

INFORMACE Z AKADEMICKÝCH OBCÍ (doplněno po jednání pléna)

MUNI: Od posledního pléna SK RVŠ si Masarykova univerzita připomněla během
dvoudenního cyklu výročí od prvního brněnského transportu do Minsku v roce 1941 a
druhý den se v rámci oslav svátku 17. listopadu zaměřila na události v současném
Bělorusku. Oslavili jsme čtyři roky užívání nového vizuálního stylu a vybrali jsme své dvacáté
univerzitní víno. Taktéž byla udělena cena prorektorky pro vynikající doktorandy a hokejisté
z týmu HC MUNI drtivě porazili tým Engineers Prague v nedávném zápase.
UHK: Na UHK postupně jmenují Etickou komisi UHK, která by měla na začátku roku začít
pracovat. Aktuálně probíhají evaluace výuky. Na senátech se bude projednávat zpráva o
evaluacích z LS 2020/2021. V AS UHK se řešil promoční poplatek. Někteří studující jsou totiž
překvapeni tím, že pokud chtějí na promoce, tak musí zaplatit poplatek ve výši 300 Kč. Na
AS UHK bylo řečeno, že tento poplatek slouží k zaplacení organizačních věcí apod.
Studentští zástupci to chtějí dále projednávat, věc se posunula na kolegium rektora.
VŠB-TUO: V následujícím týdnu bude zahájena stavba nové budovy ekonomické fakulty
(EKF). Budova bude součástí kampusu v Porubě, kam by se měla EKF přestěhovat z centra.
Bude rušeno Centrum podpory inovací, a to k 1. 1. 2022. Začátkem prosince proběhla
Vánoční aukce VŠB-TUO pro Mobilní hospic Ondrášek (který se věnuje nevyléčitelně
nemocným dospělým i dětem a pomáhá jim strávit poslední dny života důstojně a DOMA.),
kde si akademici a studenti mohli vydražit zážitky spojené s univerzitou (např. večeři s
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rektorem, snídaně na střeše budovy elektro informatiky, hodinové jízdy ve Formule student
apod.). vybrána bylo okolo 50 000,- Kč.
VUT: Proběhlo vyhodnocení Interního fondu studentské podpory, z celkem 32 projektů
bylo podpořeno 25 a došlo k navýšení rozpočtu pro tento semestr, což bylo způsobeno
vysokou kvality přihlášek a pořádaných akcí. Proběhlo vyhodnocení genderového auditu,
jehož šetření probíhalo v průběhu tohoto roku. V souvislosti s touto problematikou se s
nastupujícím rektorem vedla i diskuse nad Etickým kodexem a k etické komisi. SK AS VUT
se rozhodla zapojit do iniciativy 16 dní aktivismu proti násilí na ženách, kdy pomocí
příspěvků se nažil šířit osvětu na sociálních sítích zaměřenou na sexuální násilí, sexuální
strukturalismus a sexuální obtěžování. FA VUT jedná o možnosti zavedení fakultního
ombudsmana/ombudsmanky. FA VUT představila na shromáždění akademické obce
prostorovou studii na novou fakultu architektury a FaVU od ateliéru FAM. AS FSI a AS FEKT
zvolily kandidáty na jmenování děkanem pro funkční období 2022–2026.

Zapsala:
Za správnost:

Ing. Anna Kruljacová, MSc, tajemnice
Ing. Michal Farník, předseda
Bc. Martin Horváth, místopředseda pro organizaci a řízení
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