ZÁPIS
z 13. zasedání Studentské rady Univerzity Pardubice
konaného dne 7.11.2013
Přítomní členové SRUPa:
Jan Voráček, Martina Tůmová, Martin Šanda, Michael Vávra, Michaela Hýsková, Vojtěch
Janů, Břetislav Brož, Vít Blanař, Lucie Magulová
Omluveni:
Monika Eisenhammerová, Jaroslav Novák, Jaroslav Morkus, Milan Šťovíček, Martin
Lauterbach, Iveta Vidičanová, Markéta Špičková, Tereza Kudláčková, Ladislav Nekvapil,
Šárka Nekvapil Jirásková, Marcela Strouhalová, Zdeněk Bureš, Pavel Roleček, Lukáš
Schorný, Věra Kašparová, Petra Pavlová, Pavel Váňa
Hosté:
Anežka Marešová
Program zasedání:
1. Zahájení.
2. Informace ze SK RVŠ – nelegální poplatky.
3. Prezentace myšlenky orientálního studentského klubu v kampusu.
4. Propagace SRUPa (zasedací místnost rektorátu).
5. Různé.
6. Závěr.
Na začátku zasedání bylo přítomno 8 členů.

1. Zahájení.
Předseda SRUPa Bc. Martin Šanda přivítal přítomné členy a představil program zasedání,
který obdrželi již v pozvánce. Hlasování o programu zasedání:
8 – 0 – 0. (PRO – PROTI – ZDRŽELI SE).

2. Informace ze SK RVŠ.
Na základě podnětu předsedy Komise pro sociální a ekonomické záležitosti SK RVŠ
Michala Rudeckého v podobě zaslaných informací v mailu byl tento bod zařazen na zasedání
SRUPa.
Přítomným členům bylo znění mailu (Příloha č.1 tohoto dokumentu) veřejně předneseno.
Proběhla krátká diskuze, členové SRUPa nenalezli žádný případ týkající se vybírání
nelegálních poplatků. Předseda SRUPa ještě vyzval přítomné senátory k diskuzi nad tímto
problémem se spolužáky s tím, že pokud by měl někdo nějakou připomínku či podnět, ať co
v nejbližší době doručí v jakékoliv formě Bc. Martinu Šandovi.

3. Prezentace myšlenky orientálního studentského klubu v kampusu.
Podrobnější popis k tomuto bodu obdrželi všichni členové SRUPa spolu s pozvánkou na
zasedání, v originální podobě, tak jak podnět přišel od iniciátorky této myšlenky Bc. Anežky
Marešové (Příloha č.2).
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Po úvodu předal předseda SRUPa Bc. Šanda slovo přítomné iniciátorce Bc. Marešové. Ta
členům SRUPa spolu se svými kolegy sdělila, že na SRUPa byli odkázáni po jednáních
s prorektorem prof. Rýdlem a kvestorem Ing. Gabrielem. Dále přítomným objasnili další
detaily:
-

prodej základní škály čajů, vodní dýmky, pochutiny, nealko nápoje,

-

pořádání tematických přednášek, her,

-

jednalo by se o socializační místo, klidné prostředí,

-

připojení WiFi

-

plán otevření září 2014

-

cenově přístupné studentům
aj.

Po diskuzi dospěli členové SRUPa k tomuto závěru, který bude prezentován také vedení
univerzity:
SRUPa se na svém zasedání shodla na podpoře této myšlenky, dále bychom tento návrh rádi
podporovali a rozvíjeli. Můžeme tento klub rozvíjet jako novou aktivitu SRUPa, kdy by se nám
jeden z aktivních členů vedení klubu (zároveň student UPa) zodpovídal a pravidelně nás
informoval.
Dalším postupem je projednat tu záležitost s panem kvestorem včetně sdělení tohoto
postoje SRUPa a také konzultace záležitosti s legislativní komisí AS UPa.
V 16:35 se dostavil člen Michale Vávra.
Následoval přesun přítomných členů do zasedací místnosti rektorátu k projednání bodů
týkajících se propagace SRUPa.

4. Propagace SRUPa.
Na minulém zasedání proběhla diskuze o myšlence propagace a zviditelnění SRUPa, aby
o ní studenti věděli, aby se na své zástupce obraceli s podněty - obecně o snaze zvýšit
povědomí studentů o SRUPa, ale také akademických senátech a především o větší aktivitě a
zapojení studentů do dění na Univerzitě (více viz zápis z 12. Zasedání SRUPa).
Na jednání s prorektorem prof. Rýdlem a kancléřkou Ing. Wágnerovou byly za SRUPa
předneseny návrhy uvedené v Příloze č.3. Každý bod byl prodiskutován z několika hledisek,
jednání budou pokračovat na přelomu měsíců ledna a února, v současné době se bude SRUPa
věnovat dílčím částem propagace jako celku a členové SRUPa sestaví podrobné plány, návrhy
z dlouhodobějšího hlediska pro rok 2014.

5. Různé.
Předseda SRUPa informoval o Programu univerzity ke Dni boje studentů za svobodu a
demokracii, který se bude konat 15.11.2013 a členy SRUPa na tuto každoročně pořádanou
akci srdečně pozval.
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Dále také přítomní senátoři obdrželi informaci o dále se rozvíjející spolupráci mezi našimi
členy a se zástupci s Univerzity Hradec Králové – členové SRUPa byli pozváni na Slavnostní
večer UHK konaný dne 13.11.2013 ku příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii.
Studentští senátoři UHK naopak přislíbili účast na výše uváděném programu Univerzity
Pardubice.

6. Závěr.
Členům SRUPa, kteří se zasedání zúčastnili, předseda poděkoval za účast a aktivitu a
všechny pozval na neformální posezení po ukončení zasedání.
Bc. Martin Šanda
t.č. předseda SRUPa
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Příloha č. 1 – Informace ze SK RVŠ
Vážené delegátky, vážení delegáti SK RVŠ, vážené předsedkyně, vážení předsedové SK AS,
Komise pro sociální a ekonomické záležitosti (KSEZ), Studentské komory Rady vysokých
škol (SK RVŠ), se začala zabývat vybíráním nelegálních poplatků na veřejných vysokých
školách.
Našim záměrem je zjistit, zda se na veřejných vysokých školách stále vybírají nelegální
poplatky. V případě, že tomu tak bude, chtěli bychom upozornit nejen na tyto veřejné vysoké
školy, ale také na sociálně-ekonomický dopad pro studenty takových škol.
Veřejná vysoká škola je oprávněna vybírat pouze takové poplatky, k jejichž výběru je
zmocněna zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách (jsou to např. poplatky za další či
delší studium, poplatek spojený s přijímacím řízením či poplatek za studium v cizím jazyce).
Bohužel se v praxi setkáváme s vybíráním poplatků, které oporu v zákoně nemají a jsou tak
podle současné platné právní úpravy nezákonné. Příkladem může být zápisné, poplatek za
úkony mimo termín (např. zápis do semestru či kurzu) či první udělení pro studium nezbytně
potřebného studijního průkazu.
Takový poplatek není zákonným poplatkem ani v případě, že je jeho vybírání ukotveno v
předpisu školy, jenž byl registrován MŠMT.
Zároveň je však třeba odlišit poplatky a ceny, které vznikají v kontextu možného
soukromoprávního vztahu studenta a školy. Typicky se jedná o finanční úhradu za
nadstandardní a ke studiu ne nutně potřebné položky, jako je nákup materiálů od školy,
úhrada za imatrikulaci či promoci (pokud účast není povinná a např. diplom si je možné
bezplatně vyzvednout na studijním oddělení – v opačném případě je i tento poplatek
nezákonný).
Obracím se na Vás jako delegáty a předsedy SK AS s žádostí, abyste nás informovali o
poplatcích tohoto charakteru. Obracejte se na nás, kdykoliv budete potřebovat poradit nebo
pomoci.
Informace o stavu na Vaší škole prosím zasílejte v odpovědi do 14. 11. 2013.

Děkuji Vám za spolupráci.

Michal Rudecký
Předseda KSEZ, SK RVŠ
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Příloha č. 2 – Studentský orientální klub
Dobrý večer pane Šando,
V odstavci níže, bych Vás tedy ráda stručně seznámila s našim záměrem.
Našim cílem je vytvořit orientální především studentský klub. Jelikož jsme, již řadu let fandy
čajoven, chtěli bychom na základě našich zkušeností založit kvalitní klub s rozumnými
cenami dostupnými i pro studenty. Jelikož jsme také studovali, víme, jaké jsou studentské
možnosti a požadavky. V sortimentu bychom chtěli mít čaje, nealkoholické nápoje, vodní
dýmky s možností menšího občerstvení a pochutin. Myslíme si, že u studentů (obecně
i veřejnosti) je zájem mít v blízkosti univerzity, prostory, kromě klasických restaurací či
kiosků, kde budou mít klid na učení, četbu a příjemné prostředí pro kolektivní diskuze. Jsme
skupina mladých lidí, kteří znají toto prostředí a měli bychom i nápady, které by se daly
využít ve prospěch prezentace univerzity. Jedná se například o možnost tematických večerů,
přednášek i ve spolupráci s Vámi, jejichž fotografie a obsahovou část bychom, v případě
zájmu, rádi dali k dispozici pro prezentaci na webových stránkách či jiných propagačních
nástrojích univerzity. Pokud by univerzita chtěla, může tento klub prezentovat jako součást.
V konkurenčním prostředí univerzit a vysokých škol by mohl být takovýto klub jednou z
prezentovaných výhod pro uchazeče a studenty Univerzity Pardubice.

Předem Vám děkuji.
S přáním příjemného večera.
Bc. Anežka Marešová, DiS.
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Příloha č. 3 – Propagace SRUPa
Body týkající se propagace SRUPa:
-

Vypsání soutěže o nový grafický prvek SRUPa, 3 nejlepší návrhy oceněny
jednorázovým stipendiem.

-

Propagační letáčky SRUPa se základními informacemi.

-

Webové stránky týkající se pouze SRUPa, pod správou SRUPa.

-

Znovuzavedení mailu srupa@upce.cz, jeho aktivace.

-

„Neutrální“ vizitky SRUPa (podobně jako mají zaměstnanci UPa), s výše uvedenou
emailovou adresou atp.

-

Drobné propagační věci UPa, vlastní propagační věci SRUPa

-

Pořádání přednášek na zajímavá, aktuální, oslovující témata, informačních přednášek,
včetně rozdávání propagačních předmětů, cen (např. za aktivitu, nejlepší dotaz apod.)

-

Pořádání filmových večerů pod záštitou SRUPa.

-

Pořádání Vánočního turnaje (či jiných tematických) např. v deskových hrách, stolním
fotbálku, šipkách apod.

Body týkající se propagace UPa:
-

Propagace v rodném městě (např. přednáška na střední škole), oceněno např.
jednorázovým stipendiem.

-

Přihláška, resp. zapsání studenta spojené se jménem již se současným studentem, tzn.
přesvědčení kamaráda, ať jde studovat na UPa, oceněno poukazem na skripta či
literaturu v určité výši.

-

Natočení nového propagačního videa univerzity, oceněno stipendiem.

6

