ZÁPIS Z 16. SCHŮZE SK RVŠ
(STÁLÉ ZASEDÁNÍ 2021–2023)
16. 09. 2022, Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, místnost
HB S 22
Přítomni: 22
Delegáti a delegátky: 16
Bavlovič J. (UNOB), Boj E. (SLU), Braun V. (ŠAVŠ), Brož P. (ČZU), Dostál O. (PRIGO), Farník M. (ČVUT), Hala
M. (VŠCHT), Horváth M. (VUT), Kořínek M. (VŠB – TUO), Kříž P. (UJEP), Pray L. (AAVŠ), Procházková A. (AVU),
Reitzová P. (UPCE), Staněk L. (MENDELU), Staněk Š. (VŠE), Šípoš D. (UHK)

Náhradníci a náhradnice s hlasovacím právem: 1
Havelka O. (TUL)

Náhradníci a náhradnice s hlasem poradním: 5
Kousek M. (AAVŠ), Krupa M. (UJEP), Sláma J. (ČVUT), Rovenská K. (VUT), Šlapák J. (UPCE),

1.

ZAHÁJENÍ

Úvodem M. Farník přivítal všechny přítomné na 16. schůzi SK RVŠ, požádal o schválení skrutátorů a
konstatoval usnášeníschopnost.

Usnesení č. 1: SK RVŠ schvaluje skrutátory ve složení M. Hala a M. Horváth.
PRO: 17 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
M. Farník následně představil program 16. schůze, který byl členům rozeslán v předstihu a následně i v
aktualizované verzi a uvedl, že z důvodu pracovního vytížení směrem k zajištění organizací akcí se
schválení zápisu z předchozí schůze překládá na další měsíc.
Program jednání:
1.

Schválení programu 16. schůze
Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje program 16. 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.

Novela zákona o VŠ
Návrh usnesení: bude doplněn

5.

Informace o přípravě BM ESU 2022

6.

Informace ke KAS 9.0 (M. Horváth, K. Rovenská)

7.

Informace z komisí a pracovních skupin
a) 21 věcí pro univerzitu 21. století (Š. Staněk)
b) doplnění členů do komisí a pracovních skupin

8.

Různé

Usnesení č. 2: SK RVŠ schvaluje program 16. schůze.
PRO: 17 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

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

2.

INFORMACE Z PŘEDSEDNICTVA SK RVŠ

Předseda M. Farník informoval o organizaci Board Meetingu ESU, přípravě KAS 9.0 a oslav 17. listopadu, o
připravované publikaci ohledně historie SK RVŠ. Dále informoval o přípravě webu SK RVŠ a komunikaci s
novináři, aby byla Komora víc vidět. V souvislosti s reprezentativní činnosti informoval o účasti M. Hankové
na Dnech vzdělávací činnosti MŠMT a o setkání M. Říhu a D. Solaka s poslankyní Zajíčkovou. Ve věci
reprezentativní činnosti v zahraničí informoval o účasti delegace SK RVŠ na akci Quality Assurance Student
Expert Training v Budapešti, na KAS ŠRVŠ v Bratislavě a na ESC 44 v Aveiru. V rámci další činnosti
Předsednictva SK RVŠ informoval o probíhajícím připomínkovacím řízení novely ZVŠ, o plánované schůzce
s ministrem Balašem, o přípravách CRP projektu na rok 2023, o přípravě memoranda s Parlamentem dětí
a mládeže, o Výzvě do seznamu hodnotitelů a také o připojení k výzvě ESU. Následně vyzval k diskusi a
požádal o schválení usnesení.

Usnesení č. 3: SK RVŠ bere na vědomí informace z Předsednictva SK RVŠ.
PRO: 16 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

3.

INFORMACE Z PŘEDSEDNICTVA RVŠ

M. Farník podal informace z Předsednictva RVŠ, kde se v rámci legislativní komise RVŠ u připomínkování
novely ZVŠ strávilo přes 30 hodin a o připomínkovacím řízení na MŠMT. Dále informoval o nespokojenosti
s návrhem státního rozpočtu na rok 2023 a s výhledy na roky 2024 a 2025. Informoval, že na Předsednictvu
vzešel požadavek na nárůst o 5,5 mld. (směr k podílu k HDP z roku 2011) - toto je vyčíslení nákladů na
energie + inflace, protože platy nejsou konkurenceschopné.

4.

NOVELA ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

M. Farník informoval, že na připravované Konferenci akademických senátorek a senátorů, která se
uskuteční 7. října na VUT, bude mít delší blok, který bude věnovaný bližší prezentaci současného stavu
novely ZVŠ. Sdělil, že na tomto jednání by alespoň v krátkosti rád odprezentoval obsah připravované
novely účastníkům schůze. Body, které prezentoval se týkaly studentských hodnotitelů, reforma
doktorského studia, změny pro soukromé vysoké školy, stipendia z komunitárních fondů EU a další
technické změny. Následně proběhla diskuse. Řekl, že z důvodu toho, že není připomínkovací řízení ještě
ukončeno, nebude navrhovat žádné usnesení ke schválení.

5.

INFORMACE O PŘÍPRAVĚ BM ESU 2022

M. Farník informoval o přípravách Board Meetingu ESU 0222 - již je vybrán hotel a místo pro semináře,
postupně se získávají záštity. Čeká se na potvrzení hostů a doladění grafiky. SK RVŠ bude muset s největší
pravděpodobností sáhnout do rezerv nad rámec rozpočtu. Probíhá jednání s RVŠ o proplacení
vícenákladů, změna rozpočtu bude předložena plénu v případě nutnosti.

6.

INFORMACE KE KAS 9.0

M. Horváth a K. Rovenská podali informace o připravované Konferenci akademických senátorek a senátorů
(KAS 9.0). Informovali o programe, který bude sestaven bloků týkajících se novely zákona o vysokých
školách, zajišťování kvality na vysokých školách v ČR a v zahraničí, zapojení studentů v procesech
hodnocení kvality na VŠ, 21 věcí pro univerzitu 21. století a závěrem je v plánu moderovaná diskuse
ohledně zapojení nových senátorek a senátorů. M. Farník doplnil, že jde poprvé o nový model organizace
této konference, kdy je organizace z velké části na hostitelské univerzitě a závěrem sdělil, že po KAS je v
plánu oslava 30. výročí SK RVŠ.

7.

INFORMACE Z KOMISÍ A PRACOVNÍCH SKUPIN

KVS: Š. Staněk informoval, že v KVS připravují prezentaci 21 věcí pro univerzitu 21. století, kterou
odprezentuje s M. Farníkem na KAS v Brně. Dále otevřel diskusi ke zvyšování cen na kolejích v souvislosti s
nárůstem cen energií.

KDS: O. Havelka v zastoupení K. Mahlerové informoval o činnosti KDS – Summer school, Dny vzdělávací
činnosti na MŠMT, KRECon 2022. Závěrem informoval, že se teď v KDS zaměřují také na nové téma
“Doktorát jako praxe” - problém, kdy člověk, který vystuduje doktorát, se mu nepočítají v zaměstnání jako
roky praxe.

PRASK ZZ: D. Solak informoval o ukrajinských studentech, kdy studenti se z důvodu vnitrostátních důvodů
nemohou dostat na studium mimo území Ukrajiny – probíhá komunikace s ESU. Dále informoval o
zahraničních cestách v průběhu léta, které již prezentoval M. Farník ve svých bodech z Předsednictva SK
RVŠ.

8.

AKTUALITY Z AKADEMICKÝCH OBCÍ

M. Farník přivítal nové členy a požádal je o představení. Následně všichni přítomní členové sdělili aktuality
ze svých akademických obcí.

9.

RŮZNÉ

V rámci bodů různé proběhla diskuse ohledně ukrajinských a běloruských studentů, úpravě webu SK RVŠ,
zvyšování cen kolejného. Předseda požádal nové členy, aby se do příštího zasedání rozhodli, do jaké
komise, či pracovní skupiny SK RVŠ by se chtěli zapojit. Závěrem odprezentoval kalendář akcí do konce
roku, poděkoval všem členům za aktivní 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

