ZÁPIS Z 9. SCHŮZE SK RVŠ
(STÁLÉ ZASEDÁNÍ 2021-2023)
16. 11. 2021, Malá aula historické budovy Karolina UK, Praha
Přítomni: 20
Delegáti a delegátky: 12
Evariste Boj /SLU/, Vlastimil Braun /ŠAVŠ/, Vojtěch Cibulka /AMU/, Michal Farník /ČVUT/,
Šimon Hajník /VŠPJ/, Martin Horváth /VUT/, Petr Kříž /UJEP/, Michal Nguyen /UPOL/,
Michal Říha /UK/, Jakub Slánský /VŠH /, Damir Solak /MUNI/, Dominik Šípoš /UHK/
Náhradníci a náhradnice s hlasovacím právem: 4
Mariana Hanková /VŠCHT/, Tereza Jiříková /VŠE/, Karolina Mahlerová /ČZU/, Tereza
Růžičková /VŠTE/
Náhradníci a náhradnice s hlasem poradním: 4
Kateřina Grygarová /UK/, Diana Hodulíková /VUT/, Martin Krupa /UJEP/, Petr Wolf /VŠPJ/

1.

ZAHÁJENÍ

Předseda komory zahájil 9. schůzi a přivítal přítomné. Zkonstatoval usnášeníschopnost a
obeznámil členy pléna s aktualizovaným programem ve znění:
1. Schválení programu 9. schůze
Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje program 9. schůze.
2. Schválení zápisu 8. schůze
Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje zápis z 8. schůze SK RVŠ.
3. Informace z Předsednictva SK RVŠ
Návrh usnesení: SK RVŠ bere na vědomí informace z Předsednictva SK RVŠ.
4. Informace z Předsednictva RVŠ
5. Informace k Týdnu studentstva (KAS, CJO, 17. listopad)
6. Situace na Slovensku k novele VŠ zákona
7. Pátý semestr s COVID-19
Návrh usnesení: I přes zhoršující se epidemickou situaci v České republice
Studentská komora RVŠ apeluje na Vládu ČR a Ministerstvo zdravotnictví ČR, aby
nepřistupovali k plošným omezením na úrovni vysokých škol. Vysoké školy
zavádějí svá účinná opatření a pravidla a jsou schopny předcházet komunitnímu
šíření na jejich půdě. Jakékoliv další úplné omezení kontaktní výuky je nežádoucí.
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Studentská komora razantně odmítá jakékoliv další vyhlášení pracovní povinnosti
pro studenty vysokých škol.
8. Informace z komisí a pracovních skupin
9. Informace z akademických obcí
10. Různé
Usnesení č. 1: SK RVŠ schvaluje program 8. schůze.
PRO: 16 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Předseda dále požádal plénum o schválení zápisu z 8. schůze.
Usnesení č. 2: SK RVŠ schvaluje zápis z 8. schůze SK RVŠ.
PRO: 16 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
2.

INFORMACE Z PŘEDSEDNICTVA SK RVŠ

Předseda Michal Farník informoval o akcích v rámci Týdne studentstva. Na KAS 8.0 je
registrovaných 80 účastníků. Dále informoval o organizací oslav 17. listopadu – začátek u
Hlávkovy koleje, následně pochod Žitnou ulicí, účast na Albertově. Následně informoval o
tom, že v rámci koncertu Studenti sametu, na kterém se bude předávat CJO se SK RVŠ podílí
finančně částkou 35 000 Kč.
M. Farník představil vítěznou sošku CJO a poděkoval D. Solakovi, D. Hodulíkové a J.
Svobodové za aktivní spolupráci při organizaci soutěže i při finálním výběru sošky CJO.
M. Farník s M. Horváthem následně informovali o vyhlášení poptávkového řízení na
grafický manuál RVŠ (SK RVŠ) a představili finální návrh.
M. Farník informoval o schůzce s předsedou ČKR prof. Barešem (rektor MUNI), které se
účastnil spolu s M. Horváthem a D. Solakem. Dále informoval o schůzce s autorem studie
„Finanční podpora VŠ studentů v ČR: Rekonstrukce systému nutná“ doc. Münichem
(CERGE) a doplnil informaci o konferenci Senátu PČR na stejné téma.
To Do list
• Web SK RVŠ – k tomuto bodu předseda informoval o časové změně aktualizace
webu z důvodu návaznosti na změny vizuálního stylu
• Výroční zpráva o činnosti SK RVŠ za rok 2021
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: 16 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
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3.

INFORMACE Z PŘEDSEDNICTVA RVŠ

M. Farník informoval o zasedání Předsednictva RVŠ, které se konalo 14. října 2021 hybridní
formou (část členů prezenčně na UK, část členů online přes MS Teams). Předseda RVŠ prof.
Pospíšil na tomto jednání informoval o jednání ekonomické komise a komise pro vědeckou
činnost RVŠ, které se zabývalo návrhem MŠMT na reformu financování doktorského studia.
Dále informoval o otázkách na politické subjekty, které kandidovaly v podzimních volbách
do PSP ČR týkající se problematiky vysokého školství v ČR, jeho kvality a
konkurenceschopnosti – odpovědi jsou zveřejněny na webu RVŠ. M. Farník dále informoval,
že na tomto jednání se diskutovala problematika M17+ a Statut NAÚ.

4.

INFORMACE K TÝDNU STUDENTSTVA

M. Farník sdělil, že k tomuto bodu už podal informace v bodě „Informace z předsednictva
SK RVŠ“.
5.

SITUACE NA SLOVENSKU K NOVELE VŠ ZÁKONA

D. Solak informoval o jednání s F. Šuranem (předsedou ŠRVŠ, Slovensko) a pustil video,
které od předsedy ŠRVŠ obdržel. Ve videu F. Šuran vysvětlil situaci, která nastala na
Slovensku v rámci připravované novely VŠ na Slovensku a požádal SK RVŠ o vyjádření
podpory. Po shlédnutí videa proběhla diskuse mezi členy pléna. M. Farník následně požádal
o podporu. Plénum přijalo stanovisko ve znění: „SK RVŠ podporuje iniciativu reprezentací
slovenských vysokých škol proti jejich politizaci s názvem „Zodpovedný protest za slobodné
univerzity“. SK RVŠ i s ohledem na odkaz roku 1989 považuje za klíčové zachovat autonomii
vysokých škol a zohlednit stanovisko reprezentací vysokých škol při změnách zákona o
vysokých školách.

6.

PÁTÝ SEMESTR S COVID-19

M. Říha zahájil diskusi nad problematikou již pátého semestru v průběhu pandemie COVID19. Po diskusi požádal M. Farník plénum o schválení usnesení.
Usnesení č. 4: I přes zhoršující se epidemickou situaci v České republice Studentská
komora RVŠ apeluje na Vládu ČR a Ministerstvo zdravotnictví ČR, aby nepřistupovali k
plošným omezením na úrovni vysokých škol. Vysoké školy zavádějí svá účinná opatření a
pravidla a jsou schopny předcházet komunitnímu šíření na jejich půdě. Jakékoliv další
úplné omezení kontaktní výuky je nežádoucí. Studentská komora razantně odmítá
jakékoliv další vyhlášení pracovní povinnosti pro studenty vysokých škol.
PRO: 16 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
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INFORMACE Z KOMISÍ A PRACOVNÍCH SKUPIN
KVS: Předseda KVS se z jednání omluvil.
KDS: M. Hanková doplnila informace ohledně schůzky ekonomické komise a komise pro
vědeckou činnost RVŠ k problematice reformy financování doktorského studia. Dále
informovala o možnosti účasti na jednání v Budapešti na základě pozvání DOSZ (The
Association of Hungarian PhD and DLA Students) – informace zaslala na e-mail.
LK: Předseda LK informoval o aktuálním legislativním dění. LK se mezi zasedáními pléna
nesešla.
PRASK PR: M. Horváth doplnil informace k výběrovému řízení na vizuál RVŠ (SK RVŠ).
PRASK ZZ: D. Solak informoval o podané přihlášce na organizaci Board Meetingu na podzim
2022 v ČR a sdělil, že ji budou prezentovat v následujícím týdnu na 81. Board Meetingu ESU,
které proběhne online. Na tento BM byla schválená delegace ve složení D. Solak, M. Farník,
K. Grygarová, D. Hodulíková, L. Říhová, J. Šváb. Dále informoval o iniciativě od běloruské
BSA na podporu dopisu českým VŠ, aby přestali spolupracovat s VŠ, které perzekuují
studenty – projednáno v P SK RVŠ. Následně informoval o cestě do Maďarska – podpis
deklarace uzavřít smlouvy o uznávání vzdělávání, prezentace a srovnání akreditačních
úřadů a reformy VŠ v Maďarsku, která posílila autonomii VŠ. Závěrem podal informaci o
iniciativě Don’t Cut Our Future – autorem Global Student Forum – cílem je, aby
nedocházelo ke škrtům vládních výdajů na školství.
7.

INFORMACE Z AKADEMICKÝCH OBCÍ

MUNI: V říjnu proběhl hokejový zápas MUNI X MENDELU, který vyhrál tým MUNI. Blíží se
hokejový zápas s VUT. Místopředseda RVŠ T. Kašparovský byl znovuzvolen děkanem
Přírodovědecké fakulty. Ve dnech 16. a 17. 11. 2021 bude na MUNI připraven speciální
program ke státnímu svátku, který bude věnován událostem v Bělorusku. Studenti i
akademici mají přímo v rámci univerzity možnost využít očkování. V listopadu na univerzitě
poprvé udělili novou cenu MUNI Innovation Award.
SLU: Na OPF prošel návrh na akreditaci Ph.D. programu Economics and Management. Na
FPF se schválil Plán realizace Strategického záměru FPF pro rok 2021. AS SLU schválil II.
změnu Volebního řádu.
UHK: Na UHK se řeší změna v metodice rozpočtu, očekává se bouřlivá debata. Na senátech
probíhaly diskuse ohledně zavedení parkovného pro studenty a veřejnost v hlavním
kampusu. Ty byly poměrně zajímavé, avšak záměr vedení bude zřejmě naplněn. Schválili
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Řád Etické komise UHK, tedy může po schválení kodexu konečně začít fungovat. Aktuálně
probíhají doplňovací volby do SK AS UHK na PřF. Avšak probíhají prezenčně po staru, neboť
nový řád, který reflektuje potřebu elektronických voleb, ještě neschválilo MŠMT.
UK: Na UK došlo k volbám rektora, kterým byla zvolena prof. Milena Králíčková. Dále na
většině fakult došlo k volbě děkana a proběhly volby třetiny AS UK. UK dále přijalo
protivlivovou strategii a budova FHS byla oceněna řadou architektonických ocenění.
VUT: Kandidátem na jmenování rektorem pro funkční období 2022-2026 byl zvolen doc.
Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL.M (26.10.2021). Probíhá další kolo IFSP (Interní fond
studentské podpory), návrhy na ocenění studenti za proběhlé akce mohou studenti žádat
do 15.11.2021. Připravuje se změna Etického kodexu VUT a otvírá se diskuse, že v by v ní
měli mít zastoupení i studující. Uskutečnily se Strojařské schody, tradiční akce pořádaná
vždy na podzim na FSI VUT. FAST a FCH zvolili kandidáty na jmenování děkanem. Běží
stipendijní program UNIS, který podporuje vrcholové sportovce z řad studentů VUT.
Připravuje se hokejový soubor univerzit mezi MUNI a VUT.
8.

RŮZNÉ

M. Farník otevřel diskuse nad problematikou publikační etiky vrcholných představitelů VŠ
v České republice. K danému tématu proběhla delší diskuse.
M. Farník závěrem poděkoval všem za účast a ukončil jednání 9. schůze SK RVŠ.

Zapsala:
Za správnost:

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