
 

ZÁPIS ZE 14. SCHŮZE SK RVŠ  

(STÁLÉ ZASEDÁNÍ 2021–2023) 

13. 05. 2022, Rektorát VUT, Štukový sál 

 

Přítomni: 19 

 

Delegáti a delegátky: 12  

Boj E. (SLU), Braun V. (ŠAVŠ), Cibulka V. (AMU), Dostál O. (VŠP), Farník M. (ČVUT), Hala M. (VŠCHT), 
Horváth M. (VUT), Kořínek M. (VŠB-TUO), Kříž P. (UJEP), Mach. M. (UPOL), Staněk L. (MENDELU), Šváb 

J. (AAVŠ)  

Náhradníci a náhradnice s hlasovacím právem: 3 

Brendl M. (UNOB), Říhová L. (MUNI), Slovák L. (OU),   

 

Náhradníci a náhradnice s hlasem poradním: 2  

Hodulíková D. (VUT), Kaloková S. (VŠP), Krupa M. (UJEP), Pray L. (AAVŠ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ZAHÁJENÍ  

Úvodem rektor Janíček přivítal všechny přítomné na půdě VUT, následně předal slovo předsedovi 

M. Farníkovi, který zahájil schůzi. Předseda přivítal všechny členy pléna, zkonstatoval 

usnášeníschopnost a požádal přítomné, aby schválili skrutátory ve složení M. Hala a M. Horváth.  

 

Usnesení č. 1: SK RVŠ schvaluje skrutátory ve složení M. Hala a M. Horváth.   

PRO: 15 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

M. Farník následně představil program 14. schůze, který byl členům rozeslán předem a požádal o 

jeho schválení v následující podobě:  

1. Schválení programu 14. schůze  

Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje program 14. schůze.  

2. Schválení zápisu 13. schůze  

Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje zápis z 13. 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. Výběr organizátorské VŠ pro organizaci KAS 9.0  

Návrh usnesení: SK RVŠ stanovuje XY organizátorem KAS 9.0 v termínu X. 10. 2022.  

6. Informace z komisí a pracovních skupin.  

7. Přihlášení členů do komisí  

8. Různé  

Usnesení č. 3: SK RVŠ schvaluje zápis z 13. schůze.   

PRO: 15 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0   

M. Farník poděkoval za schválení programu a zápisu a přešel k dalšímu bodu jednání.  

 

 

 

 

 



 

2. INFORMACE Z PŘEDSEDNICTVA SK RVŠ 

Předseda M. Farník podal informace k organizaci Board Meetingu ESU, který SK RVŠ organizuje na 

podzim letošního roku. Dále informoval o objednávce propagačních předmětů (odznáčků) pro členy 

SK RVŠ. Následně informoval o plánované změně organizace pietní akce k 17. listopadu před 
Hlávkovou kolejí. V rámci reprezentativní činnosti informoval o schůzce s Ring Christlich-
Demokratischer Studenten (RCDS), které se účastnil spolu s místopředsedou pro zahraniční 

záležitosti D. Solakem. Jednou z dalších reprezentativních činností byla účast D. Solaka, který byl 
součástí panelu na konferenci “European Universities Alliances and the future of universities – How 

to foster civic engagement?”. M. Farník dále přešel k situaci ruských a běloruských studentů na 
českých VŠ a sdělil, jaké jsou aktuální informace z FAÚ a MŠMT. V rámci uvedeného bodu doplnil 
informace také rektor Janíček. M. Farník závěrem následně  informoval o dalších aktivitách v rámci 

Předsednictva SK RVŠ - spolupráce s CSVŠ (plánovaná prezentace výsledků šetření Doktorandi 
2021),  účast místopředsedy M. Horvátha na jednání Fóra předsedů AS, podal informace o Výzvě do 
seznamu hodnotitelů NAÚ, informoval, že se otevírá možnost na změny v rozpisu rozpočtu na rok 
2023 a závěrem informoval, že sledují situaci na VŠE a FAMU. K problematice FAMU požádal o 

doplňující informace zástupce AMU. Po diskusi se přešlo k návrhu usnesení, o kterém se dalo 
hlasovat.   

Usnesení č. 4: SK RVŠ odsuzuje jakékoli formy útoku, dehonestace či diskriminace studujících 
v souvislosti s jejich prací v orgánech akademické samosprávy. Je obzvláště závažné, jestliže 

k takovému jednání dochází ze strany vyučujících a dalších zaměstnanců VŠ.  

SK RVŠ zdůrazňuje, že podstatou akademických svobod je právo se podílet na správě věcí 

veřejných a vyjadřovat se beze strachu k důležitým otázkám akademického života. To 
zahrnuje i svobodnou diskuzi bez rizika odvety a jiných forem nátlaku vůči studujícím.  

PRO: 15 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0  

M. Farník poděkoval všem za diskusi a požádal o schválení usnesení.    

Usnesení č. 5: SK RVŠ bere na vědomí informace z Předsednictva SK RVŠ.   

PRO: 15 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0   

 

3. INFORMACE Z PŘEDSEDNICTVA RVŠ 

M. Farník podal informace z Předsednictva RVŠ, ve kterých informoval o proběhlém hlasování 
nominace do RVVI, kde byla schválená pouze jedna nominace (profesor Weiter, VUT). V rámci 
hlasování do Rady NAÚ byl nominován profesor Žalud (MENDELU) a dále probíhá druhé kolo 

hlasování na další dvě místa. Dále informoval, že MVVI si vyžádalo stanovisko k minulý rok 

předložené novele Zákona č. 130/2002 Sb., počítá se s jeho otevřením - RVŠ zaslalo stejné 
připomínky, přičemž ze strany SK RVŠ je hlavní připomínka, která se týká rušení SVV jako účelové 
podpory.  

 

 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-130


 

4. VÝBĚR ORGANIZÁTORSKÉ VŠ PRO KAS 9.0 

M. Farník a M. Horváth podali informace ohledně výběru organizátorské VŠ pro KAS 9.0. V rámci výzvy 

k přihlášení, která byla rozeslána na všechny VŠ se přihlásilo pouze VUT. M. Farník požádal 

předsedkyni SK AS VUT A. Kruljacovou, o prezentaci zaslané přihlášky. Po prezentaci proběhla 
diskuse k dotazům a následně se dalo hlasovat o usnesení.   

Usnesení č. 6: SK RVŠ stanovuje VUT organizátorem KAS 9.0 v termínu 7. října 2022.  

PRO: 15 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0    

A. Kruljacová poděkovala všem za podporu a přešlo se k dalšímu bodu.  

 

5. INFORMACE Z KOMISÍ A PRACOVNÍCH SKUPIN 

LK: M. Říha podal informace z legislativy související zejména s reformou financování doktorského 

studia.  

KVS: Předseda LK byl z jednání omluven.  

PRASK ZZ: D. Hodulíková v zastoupení D. Solaka informovala o delegaci SK RVŠ na Board Meeting 

ESU v Paříži ve dnech 23. - 29. Května. Dále informovala o vystoupení D. Solaka na UK v panelu k 

Evropským univerzitám - akci organizovalo velvyslanectví Francie a DZS. Dále podala informace o 
zapojení SK RVŠ v programu Tartu 2024 - Evropského hlavního města kultury. Závěrem informovala 
o projektu STUPS a o účasti D. Solaka na konferenci UNESCO v Barceloně, které se bude účastnit v 

příštím týdnu.  

PRASK PR: M. Horváth informoval o propagačních předmětech SK RVŠ a o pracích na webu SK RVŠ.  

 

6. PŘIHLÁŠENÍ ČLENŮ DO KOMISÍ 

M. Farník a M. Horváth požádali nové členy pléna, aby sdělili, do jakých komisí a pracovních skupin 
se chtějí přihlásit. Zájem projevili L. Pray (PRASK ZZ), O. Dostál (PRASK ZZ), S. Kaloková (LK). Další 

noví členové požádali o přesun na další jednání, aby se mohli rozhodnout.  

 

 

 

 

 

 



 

7. RŮZNÉ 

D. Hodulíková informovala o plánovaném řádném ukončení studia v červnu 2022, poděkovala všem 

za spolupráci a popřála všem hodně úspěchů. Současně informovala, že zůstane aktivní jako externí 

členka. M. Farník poděkoval za její aktivitu. Dále proběhla diskuse ohledně usnesení, zejména s 
ohledem na to, nakolik je vhodné, aby byla obecného charakteru a kdy by měla být údernější. 

Závěrem M. Farník poděkoval všem za diskusi a účast a ukončil jednání schůze.  

   

Zapsala: Ing.  Anna Kruljacová, MSc, tajemnice  

Za správnost:  Ing. Michal Farník, předseda  

Bc. Martin Horváth, místopředseda pro organizaci a řízení  

 


