
 

ZÁPIS Z 18. SCHŮZE SK RVŠ 

(STÁLÉ ZASEDÁNÍ 2021–2023) 

18. 11. 2022, VŠCHT v Praze, budova B, zasedací místnost B2319 

 

Přítomni: 23 

 

Delegáti a delegátky: 15 

Boj E. (SLU), Braun V. (ŠAVŠ), Brož P. (ČZU), Cibulka V. (AMU), Farník M. (ČVUT), Hala M. (VŠCHT), Horváth 

M. (VUT), Jermář M. (OU), Kořínek M. (VŠB-TUO), Kříž P. (UJEP), Lang L. (JU), Mach. M (UPOL), Procházková 

A. (AVU), Solak D. (MUNI), Šlapák J. (UPCE) 

Náhradníci a náhradnice s hlasovacím právem: 2 

Brendl M. (UNOB), Grygarová K. (UK) 

Náhradníci a náhradnice s hlasem poradním: 6 

Krupa M. (UJEP), Mahlerová K. (ČZU), Malák P. (ŠAVŠ), Rovenská K. (VUT), Sláma J. (ČVUT), Večeřová J. 

(VŠB-TUO) 

 

1. ZAHÁJENÍ 

Na úvod zástupce VŠCHT M. Hala přivítal všechny přítomné na půdě VŠCHT. M. Farník poděkoval za 

pozvání a zahájil schůzi. Přivítal všechny členy pléna, zkonstatoval usnášeníschopnost a požádal 

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

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 18. schůze a požádal o jeho schválení v následující podobě: 

Program jednání: 

1. Schválení programu 18. schůze 

 Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje program 18. schůze. 

2.  Schválení zápisu ze 17. schůze 

 Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje zápis ze 17. schůze. 

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 o BM ESU 

6. Informace k CRP 2023 

7. Informace z komisí a pracovních skupin 

8. Různé 

Usnesení č. 2: SK RVŠ schvaluje program 18. schůze.  

PRO: 15 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0  

 

M. Farník poděkoval za schválení programu a požádal o schválení zápisu ze 17. schůze. 

Usnesení č. 3: SK RVŠ schvaluje zápis ze 17. schůze. 

PRO: 15 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0  

 

Následně M. Farník podal informace z Předsednictva SK RVŠ. 

 

2. INFORMACE Z PŘEDSEDNICTVA SK RVŠ 

Úvodem M. Farník informoval o přechodu na nový web a poděkoval všem, kteří se podíleli na tvorbě, 

zejména M. Horváthovi a A. Kruljacové. Informoval, že je nutné web ještě doplnit obsahem a požádal v této 

věci o spolupráci PRASK PR. Informoval o podání CRP na rok 2023, o přípravě oslav 30. výročí SK RVŠ a o 

připravovaném memorandu o spolupráci se středoškoláky k založení „Studentské konference ČR“, pro 

společná celostudentská témata. V rámci reprezentativní činnosti informoval o účasti členů SK RVŠ K. 

Mahlerová, M. Hala, K. Rovenská na konferenci KreCON (NTK), na které se řešily témata jako Transferable 

skills, Doctoral schools, Open Science apod. Následně informoval o proběhlých pietních akcích k 17. 

listopadu, na kterých byla veliká účast a vše bylo v pořádku. V této souvislosti sdělil, že by v příštím roce 

měla mít SK RVŠ možnost podílet se na výběru řečníků a programu před Hlávkovou koleji. Závěrem 

informoval, že se SK RVŠ víc dostává do médií a je i on, jako předseda SK RVŠ častěji ze strany novin 

dotazován k vyjádření se k různým tématům, které souvisí s vysokými školami a poděkoval za aktivní 

činnost PR manažerce M. Tesařové. 

Usnesení č. 4: SK RVŠ bere na vědomí informace z Předsednictva SK RVŠ.  

PRO: 15 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0  

 

 

 



 

3. INFORMACE Z PŘEDSEDNICTVA RVŠ 

M. Farník informoval o proběhlém připomínkovacím řízení k novele ZVŠ, ve kterém se povedlo podpořit 

1,2násobek minimální mzdy jako garantované doktorské stipendium. Dále informoval, že se muselo 

přistoupit k několika kompromisům, jedním z nich je to, že výuka v ISP může být max. 2 h/týdně, vše nad 

to je dobrovolné a musí být placené. Dále informoval, že garantované stipendium se ze zákona bude 

vztahovat pouze na nově přijaté studentky a studenty a v této souvislosti požádal plénum, aby se cestou 

akademických senátů na jednotlivých vysokých školách pokusili vyjednat lepší podmínky i pro stávající 

studenty, aby nedošlo k velkému rozdílu mezi studentkami a studenty před novelou a po novele ZVŠ. 

Závěrem sdělil, že všechny ostatní připomínky ze SK RVŠ byly zapracovány. D. Solak doplnil informace 

ohledně navrhované změny ve složení RVH. 

 

4. INFORMACE O CRP PROJEKTU 2023 

M. Farník informoval o podaném projektu ve výzvě CRP na rok 2023 s názvem „Podpora zvýšení zájmu 

studentů vysokých škol o účast ve vysokoškolské samosprávě a rozvoj jejich odborných dovedností a 

kompetencí“. Projekt byl podán prostřednictvím VUT a MUNI s přímou spolupráci se SK RVŠ. Výsledky o 

tom, jestli bude projekt podpořen, budou známy na začátku roku 2023. 

 

5. INFORMACE O BM ESU 2022 

M. Farník informoval o proběhlém 83. Board Meetingu Evropské studentské unie a poděkoval všem, kteří 

se podíleli na organizaci, zejména užšímu předsednictvu (M. Farník, D. Solak, M. Horváth), tajemnici a PR 

manažerce (A. Kruljacová a M. Tesařová) a také všem, kteří pomáhali na místě z řad členů pracovní skupiny 

pro zahraniční záležitosti SK RVŠ (D. Svoboda, Š. Staněk, L. Pray, M. Hammerbauer). Informoval, že v 

průběhu konferenčních dní se probírala témata Student poverty, Academic integrity nebo Students-

centred learning a také národní témata např. reforma doktorského studia, či občanské zapojení studentů 

po roku 1989 nebo také blok o sociálním bezpečí na vysokých školách. Zhodnotil, že akce proběhla bez 

komplikací a všichni účastníci byli spokojeni. M. Farník a D. Solak doplnili informace k rozpočtu, M. 

Hammerbauer podal informace ze strany ESU a také poděkoval všem za hladký průběh akce.  



 

6. INFORMACE Z KOMISÍ A PRACOVNÍCH SKUPIN 

KDS: K. Mahlerová podala informace z konference KreCON a o připravovaném jednání k přípravě 

Standardu školitele. 

PRASK PR: M. Horáth informoval o nově vytvořených propagačních materiálech. 

PRASK ZZ: D. Solak informoval o připravované konferenci CZEDUCON, na které vystoupí D. Solak a J. 

Sláma. Dále informoval o projektu, který se týká European Students Card, který byl podán, ale čekají na 

další doplňující informace. 

 

7. RŮZNÉ 

V bodě různé proběhlo představení nových členek a členů SK RVŠ. M. Farník následně informoval o schůzce 

se zástupcem studujících v Slovenskej akreditačnej agentúre pre vysoké školstvo (SAAVŠ), který ho oslovil 

ve věci připravovaných institucionálních akreditací na všech vysokých školách v ČR. SAAVŠ potřebuje 

zahraniční studentské hodnotitelé, mezi které zařazuji i studenty a studentky z ČR (a také slovenské 

studentky a studenty, kteří jsou na zahraničních vysokých školách). M. Farník vyzval všechny k aktivní 

spolupráci. Závěrem informoval, že je v plánu Students QA forum (ČR + SR). Dále informoval o setkání 

bývalých členek a členů SK RVŠ, které organizují bývalí členové SK RVŠ a proběhne po ukončení tohoto 

jednání.  Závěrem M. Farník promítl kalendář připravovaných akcí: CZEDUCON Praha, Výjezdní zasedání 

SK RVŠ + ples VUT, Galavečer na oslavu 30. výročí SK RVŠ.  

 

Následovala hodinová diskuse, ve které si zástupci z pléna vyměňovali zkušenosti ze svých vysokých škol 

kvůli připravovanému zdražování kolejí. Zástupci studujících se shodují na tom, že vysoké školy mají být 

dostupným bydlením pro studentky a studenty vysokých škol a vysoké školy mají podniknout všechny 

nezbytné kroky k tomu, aby takové bydlení pro své studenty poskytovaly. Současně se členové pléna 

shodli na tom, že nesmí docházet k obohacování na cenách energie a pokud mají na některé vysoké škole 

pocit, že k tomu může docházet, mají se obrátit na Energetický regulační úřad. Členové SK RVŠ si mezi 

sebou také potvrdili, že členové akademického senátu univerzity mají mít k dispozici veškeré podklady, 

které potřebuji k vykonávaní činnosti jakožto dozorčího orgánu nad hospodařením univerzity. M. Farník 

upozornil, že vysoká škola nesmí přenášet finanční zátěž na studenta. Dále sdělil, že v rámci předsednictva 

SK RVŠ zformulují usnesení, které zašlou na vysoké školy, aby se studenti v akademických senátech měli o 

co opřít při diskusích k této problematice.  

 

D. Solak závěrem jednání informoval o tom, že na všechny vysoké školy bude i letos zaslán dopis ohledně 

aktivity delegáta a náhradníka delegáta v SK RVŠ.  



 

M. Farník poděkoval všem za 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 


