
 

ZÁPIS Z 19. SCHŮZE SK RVŠ 

(STÁLÉ ZASEDÁNÍ 2021–2023) 

10. 12. 2022, VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních 

technologií, zasedací místnost děkana 

 

Přítomni: 20 

 

Delegáti a delegátky: 12 

Bártů D. (VŠTE), Boj E. (SLU), Braun V. (ŠAVŠ), Dostál O. (PRIGO), Farník M. (ČVUT), Havelka O. (TUL), 

Horváth M. (VUT), Kořínek M. (VŠB-TUO), Kříž P. (UJEP), Solak D. (MUNI), Staněk S. (VŠE), Šlapák J. (UPCE)  

Náhradníci a náhradnice s hlasovacím právem: 3 

Brendl M. (UNOB), Mahlerová K. (ČZU), Wolf P. (VŠPJ) 

Náhradníci a náhradnice s hlasem poradním: 5 

Malák P. (ŠAVŠ), Ružičková T. (VŠTE), Říhová L. (MUNI), Sláma J. (ČVUT), Večeřová J. (VŠB-TUO) 

 

1. ZAHÁJENÍ 

Na úvod M. Farník přivítal všechny členy pléna, zahájil schůzi, zkonstatoval usnášeníschopnost a požádal 

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

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

PRO: 14 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0  

 

M. Farník následně představil program 19. schůze a požádal o jeho schválení v následující podobě: 

Program jednání: 

1. Schválení programu 19. schůze 

 Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje program 19. 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. Návrhy termínů zasedání na rok 2023 

5. Organizační záležitosti (oslavy, příprava Zprávy o činnosti, web) 

6. Informace z komisí a pracovních skupin 



 

7. Informace z akademických obcí 

8. Různé 

 a) Změna Statutu RVŠ 

 b) Situace zdražování kolejí 

 c) Diskuse k uplynulému roku 

 

Usnesení č. 2: SK RVŠ schvaluje program 19. schůze.  

PRO: 14 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0  

 

M. Farník poděkoval za schválení programu a následně podal informace z Předsednictva SK RVŠ. 

 

2. INFORMACE Z PŘEDSEDNICTVA SK RVŠ 

M. Farník informoval o aktuálně probíhajícím vyúčtování Board Meetingu Evropské studentské unie. D. 

Solak k tomu doplnil informace o přehledu vyúčtovaných faktur z účastnických poplatků a o cestovních 

nákladech pro zástupce z Evropské studentské unie. Informoval o přípravách oslav 30. výročí SK RVŠ, o 

podepsaném memorandu k založení Studentské konference ČR a dále o personálních změnách v 

Předsednictvu RVŠ. V souvislosti s personálními změny a volbou předsedy/předsedkyně KDS, KVS a LK 

požádal všechny členy o co nejvyšší účast na lednovém zasedání. Dále informoval o reprezentativní 

činnosti, ve které zmínil účast zástupců D. Solaka a J. Slámy na konferenci CZEDUCON, kde se zabývali 

tématy internacionalizace, a to konkrétně evropskými univerzitami a virtuálními mobilitami. M. Farník 

otevřel diskusi a následně požádal o schválení usnesení. 

Usnesení č. 3: SK RVŠ bere na vědomí informace z Předsednictva SK RVŠ.  

PRO: 14 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0  

 

3. INFORMACE Z PŘEDSEDNICTVA RVŠ 

M. Farník informoval o informacích z Předsednictva RVŠ. Informoval, že P RVŠ na zasedání ocenilo 

organizaci akcí k 17. listopadu a obecně činnost SK RVŠ v uplynulém roce. Dále informoval o webináři k 

Metodice 17+, která bude 15. prosince v NTK. Dále informoval o usnesení o akademických svobodách a 

usnesení s pokyny pro jednání reprekomise. Informoval také o připravovaném rozpočtu pro VŠ, kde se 

počítá s celkovým nárůstem rozpočtu o 2,3 mld. Kč, v rámci které je 1 mld. Kč, která se nezařadila do 

rozpočtu minulý rok (programové financování ESF/EDF), 800 mil. Kč na energie pomoci navýšení ukazatele 

F (nová sekce) a 500 mil. Kč na navýšení ukazatele K. Následně vysvětloval ukazatele SSP, J, U, C a sdělil, 

že požádal MŠMT o ustavení pracovní skupiny pro finanční podporu studentů. Dále informoval o podpoře 



 

univerzitních aliancí, o vykazování mobilit, podpoře UVŠ atd. Závěrem otevřel diskusi a následně přešel 

k dalšímu bodu. 

 

4. NÁVRHY TERMÍNŮ ZASEDÁNÍ NA ROK 2023 

M. Farník odprezentoval termíny zasedání na rok 2023 a otevřel diskusi. D. Solak doplnil, že na poslední 

zasedání budou určitě zvaní i nově zvoleni zástupci SK RVŠ. M. Farník vyzval plénum, aby se přihlásily školy, 

které by chtěly organizovat výjezdní zasedání v květnu a v září: na květen se přihlásila VŠE, na září 

předběžně UJEP. Následně M. Farník požádal o schválení termínů. 

 

Usnesení č. 4: SK RVŠ schvaluje návrh termínů zasedání na rok 2023. 

PRO: 15 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0  

 

Schválené termíny jsou k dispozici na webu SK RVŠ. M. Farník závěrem informoval, že má současné stále 

zasedání velkou výhodu v tom, že se doposud povedlo mít pokaždé usnášeníschopnost. A požádal, aby až 

do konce stálého zasedání byla pokaždé velká účast, aby se každá vysoká škola mohla vyjádřit v diskusi 

při důležitých otázkách. V této souvislosti D. Solak doplnil, že mu je líto, že některé školy vůbec neposílají 

své zástupce.   

 

5. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

M. Farník požádal, aby obsah webu pomohli napsat členové komisí a pracovních skupin a aby to 

nezůstávalo pouze na předsedech a předsedkyních. D. Solak podal informace o Zprávě o činnosti SK RVŠ 

za rok 2023. Dále informoval o galavečeru k 30. výročí SK RVŠ, který proběhne 16. prosince v prostorách 

VUT. Dále M. Farník informoval, že tajemnice a PR managerka nejen v posledních měsících měly velikou 

nálož práce, nejen s organizaci Board Meetingu, ale také s udržením profesionálního chodu Předsednictva 

SK RVŠ. Vnímá, že se upozadily zápisy, ale po novém roce bude tohle napraveno. Vyjádřil poděkování a 

požádal plénum o schválení usnesení jako malé poděkování nejen za uplynulý rok. 

Usnesení č. 5: SK RVŠ oceňuje práci sekretariátu a velice děkuje Aničce a Mariance za organizaci akcí 

a komory v tomto stálém zasedání. 

PRO: 15 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0  

 

  

https://www.skrvs.cz/wp-content/uploads/2022/12/SKRVS-_-plan-zasedani-2023-.pdf


 

6. INFORMACE Z KOMISÍ A PRACOVNÍCH SKUPIN 

PRASK ZZ: D. Solak informoval o účasti na konferenci CZEDUCON a probíraných tématech. Dále 

informoval o připravované konferenci ve Štrasburku, ohledně které je v kontaktu s předsedkyní ŠRVŠ. 

KVS: Š. Staněk podal informace z KVS, kde probírali zastoupení studentek a studentů v etických komisích 

na vysokých školách, dále problematiku kolejného, ubytovacího stipendia a obecně finanční podporu 

studujících. Závěrem informoval o tom, že bude rezignovat na svou pozici a vyzval členy pléna, aby zvážili 

případnou kandidaturu na uvolněnou funkci. M. Farník doplnil, že pro KVS budou na rok 2023 nejdůležitější 

body 21 věcí pro univerzitu 21. století a finanční podpora studia. 

KDS: K. Mahlerová informovala o výsledcích šetření Doktorandi 2021, v rámci kterého neustále urguje k 

dodání finálních výstupů. Dále informovala o připravovaném dokumentu Standard školitele, na kterém 

budou pracovat v průběhu prosince a ledna. Závěrem informovala, že bude přerušovat studium, takže 

bude rezignovat na post předsedkyně KDS a vyzvala členy pléna, aby zvážili případnou kandidaturu na 

uvolněnou funkci. M. Farník doplnil, že pro KDS budou na rok 2023 nejdůležitějšími body Standard 

školitele, komunikace k novele VŠ zákona, zejména v oblasti reformy doktorského studia. 

 

7. INFORMACE Z AKADEMICKÝCH OBCÍ 

Přítomní členové pléna podali aktuální informace ze svých akademických obcí. 

 

8. RŮZNÉ 

Změna Statutu RVŠ 

D. Solak informoval o navrhovaných změnách v Statutu RVŠ, které by pomohly k lepšímu fungování SK 

RVŠ. Navrhované změny: 

• členové SK RVŠ delegováni jen studenty 

• zrušení potvrzování voleb 

• úprava pravomocí SK RVŠ 

• technické úpravy 

Následné požádal o diskusi a schválení usnesení. 

Usnesení č. 6: SK RVŠ vyjadřuje podporu navrhované změně Statutu RVŠ a ukládá zástupcům SK RVŠ 

v Předsednictvu RVŠ, aby tuto novelu předložili. 

PRO: 15 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0  

  



 

Situace zdražování kolejí 

M. Farník informoval, že po diskusi v KVS bylo připraveno usnesení, požádal o diskusi a následně o jeho 

schválení. 

Usnesení č. 6: SK RVŠ apeluje na vysoké školy, aby nepřenášely veškerou finanční zátěž spojenou se 

zvýšenou cenou energií na studentky a studenty. Koleje mají sloužit jako dostupná alternativa k 

nájemnímu bydlení v univerzitních městech, kde tato možnost smazává nerovnosti k přístupu ke 

vzdělávání. Při zvyšování cen kolejného a stravy by měly vysoké školy přijít s mechanismem pomoci 

ohroženým studentům a studentkám pomocí ubytovacího stipendia nebo stipendií na pomoc v tíživé 

finanční situaci. 

PRO: 15 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0  

 

Diskuse k uplynulému roku 

M. Farník požádal všechny přítomné o diskusi a zpětnou vazbu za uplynulý rok, aby měl podněty ke 

zlepšení pro poslední rok stálého zasedání. Nikdo neměl žádné negativní reakce, většinově byly reakce 

pozitivní. M. Farník všem poděkoval za jejich aktivitu. 

Dále v rámci bodu „Různé“ proběhla diskuse nad jednacím jazykem na akademických senátech pro případ, 

že je člen, či členka ze zahraničí. 

M. Farník poděkoval všem za účast na zasedání pléna a ukončil jednání schůze. 

 

 

Zapsala: Ing. Anna Kruljacová, MSc, tajemnice 

Za správnost: Ing. Michal Farník, předseda 

  Bc. Martin Horváth, místopředseda pro organizaci a řízení 


