ZÁPIS
z 14. zasedání Studentské rady Univerzity Pardubice
konaného dne 21. března 2016
Přítomní členové SRUPa: Blanař Vít, Hermann Petr, Rajtrová Helena, Šanda Martin, Škola
Ondřej, Vnenk Petr
Omluveni: Antonová Barbora, Cicák Filip, Gazdíková Tereza, Heřmánková Lenka, Hošková
Kristýna, Janů Vojtěch, Kupčík Rudolf, Líbalová Martina, Pavlová Petra, Vávra Michael,
Vránová Iva
Program zasedání:
1. Zahájení.
2. Schválení programu zasedání.
3. Rozpočet SRUPa (bilance za rok 2015, návrh 2016).
4. Informace ze SK RVŠ.
5. Podpora studentských aktivit.
6. Různé.
7. Závěr.
Na začátku zasedání bylo přítomno 6 členů SRUPa s volebním hlasem.
1. Zahájení.
Místopředsedové SRUPa Helena Rajtrová a Martin Šanda přivítali přítomné a představili
program zasedání, který členové SRUPa obdrželi již v pozvánce. Martin Šanda stáhl
z programu jednání 5. bod, protože zvaní hosté se zasedání nemohou účastnit. Doplnění
programu navrhl senátor Víta Blanaře – Darování krve studentů UPa. Tento bod byl na
program zařazen jako nový bod 5.
Pozměněný program zasedání:
1. Zahájení.
2. Schválení programu zasedání.
3. Rozpočet SRUPa (bilance za rok 2015, návrh 2016).
4. Informace ze SK RVŠ.
5. Darování krve studentů UPa.
6. Různé.
7. Závěr.
2. Schválení programu zasedání.
Členové SRUPa hlasovali o pozměněném programu schůze. Program byl přijat následujícím
počtem hlasů: 6– 0 – 0. (PRO – PROTI – ZDRŽELI SE).
3. Rozpočet SRUPa.
Martin Šanda informoval členy SRUPa o bilanci čerpání rozpočtu SRUPa za rok 2015 a
představil návrh rozpočtu pro rok 2016, který má obdobnou strukturu jako předchozí, je
ovšem navýšený o pořádanou akci „Výjezdní zasedání SK RVŠ“. Dokumenty obdrželi
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členové SRUPa již s předstihem spolu s pozvánkou. Oba dokumenty jsou v příloze tohoto
zápisu. Po krátké diskuzi byl návrh rozpočtu pro rok 2016 schválen.
6– 0 – 0. (PRO – PROTI – ZDRŽELI SE).
4. Informace ze SK RVŠ.
Delegátka SK RVŠ za UPa Helena Rajtrová a zástupce Petr Hermann informovali o
novinkách a aktuálním dění v SK RVŠ. Dále pak informovali o proběhlém výjezdním
zasedání SK RVŠ na půdě naší univerzity a prezentovali řešená témata. Mezi aktuální témata
v komisi pro doktorské studium patří zdravotní pojištění, predátorské časopisy, příručka
doktoranda a chystaná konference Doktorandi 2.0. Aktuálním tématem je schválení novely
VŠ zákona, který vyjde v platnost 4 měsíce poté, co vyjde ve sbírce. SK RVŠ nyní řeší post
studentského zástupce v akreditačním procesu.
Přítomní členové SRUPa byli také informováni o další akci SK RVŠ – konferenci pro
studentské senátorky a senátory na téma „Nad rámec studia“.
5. Darování krve studentů UPa.
Člen SRUPa za Fakultu zdravotnických studií Vít Blanař prezentoval přítomným členům
iniciativu, aby se studenti univerzity zapojili a stali se dárci krve a požádal SRUPa o podporu
v této iniciativě. Na úvod by byla nejprve zahájena informační kampaň, členové SRUPa by se
jako první mohli zapojit a následně pak přesvědčovat studenty k zapojení do této akce.
Detaily a postup budou řešeny mezi studenty z FZS a členy SRUPa, kteří budou ochotni se
zapojit. Přidat se bude moci každý student, který bude prvodárcem.
6. Různé.
a) Martin Šanda a Helena Rajtrová informovali členy o své účasti na výjezdním zasedání SK
AS VUT a prezentovali zajímavosti a odlišnosti ve fungování jednotlivých studentských
komor.
b) Petr Vnenk jako zajímavost uvedl možnost čerpání dotace pro studenty na stravování ve
Slovinsku – tu lze uplatnit i v jakékoliv restauraci a v jakékoliv části země, jedinou
podmínkou je být studentem a omezení počtu čerpaných dotací za měsíc.
c) Martin Šanda členům SRUPa ukázal dokument vztahující se k účasti senátorů AS UPa na
jednotlivých zasedáních. Helena Rajtrová pak k informaci dodala, že k obdobné statistice
SRUPa také přistoupí.
7. Závěr.
Místopředsedové se rozloučili a pozvali všechny přítomné na neformální setkání.
Helena Rajtrová
t.č. místopředsedkyně SRUPa
Martin Šanda
t.č. místopředseda SRUPa
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Příloha 1: Čerpání rozpočtu SRUPa za rok 2015
Popis
Pronájem salonku pro akce
Kancelář + občerstvení

Cestovné SRUPa
Propagace SRUPa

Kancelářské potřeby (635 Kč)
Občerstvení (1155 Kč)
Nákup svíček (173 Kč)
SRUPa + SK RVŠ
Letáky akce, letáky SRUPa (1593 Kč)
Placky (905 Kč)
Tisk bloků a vizitek (7480 Kč)

Návrh 2015
Čerpání 2015
2 100 Kč
2 275 Kč
2 400 Kč
1 963 Kč

5 500 Kč
10 000 Kč

7 137 Kč
9 978 Kč

20 000 Kč

21 353 Kč

Příloha 2: Návrh rozpočtu SRUPa pro rok 2016
Popis
Pronájem salonku pro akce
Kancelář + občerstvení

Cestovné SRUPa
Propagace SRUPa

Výjezdní zasedání SK RVŠ
(březen 2016)

Návrh 2016
Kancelářské potřeby (650 Kč)
Občerstvení (1 200 Kč)
Nákup svíček (200 Kč)
SRUPa + SK RVŠ
Letáky akce, letáky SRUPa (1 500 Kč)
„Nové“ propagační materiály (1 000 Kč)
Tisk bloků a vizitek (6 000 Kč)
Kancelářské potřeby, propagační
materiály, občerstvení

2 450 Kč
2 050 Kč

7 000 Kč
8 500 Kč

10 000 Kč
30 000 Kč
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Příloha 3: Výjezdní zasedání SK AS VUT (5. 3. 2016)
Účast na jednání: členové SK AS VUT, členové SK AS VŠCHT a členové SRUPa
Dopoledne (11:30-12:30)
 Účast členů SRUPa na jednání členů SK AS VUT s předsedou ekonomické komise AS VUT
RNDr. Popelou (závěr diskuze týkající se rozpočtu)
 Bilance rozpočtu fakult v meziročním srovnání
 Finanční prostředky na stavby, stěhování fakult či ústavů (centralizace VUT)
 Financování specifického výzkumu
Odpoledne (13:30 – 15:00, 16:00-18:00)
 Diskuze SRUPa & SK AS VUT
 Vypisování a hodnocení projektů (několik členů SK AS VUT hodnotí podané projekty –
doporučují či nedoporučují k přijetí a financování, směrnice o projektech – účast
max. ve dvou projektech)
 Funkčnost informačního systému (zobrazování a tvorba rozvrhů, podobné jako IS
STAG, jen flexibilnější – při aktuální možnosti dělat rozvrh mají novou položku
v menu)
 Informace, struktura, funkčnost, studenti v jednotlivých AS VUT, UPa a VŠCHT
VUT














VUT má 8 fakult a 3 vysokoškolské ústavy, 24 tis. studentů
SK AS VUT má 9 členů (z každé fakulty a jeden za všechny ústavy)
mají v AS oddělené hlasování komor (pokud 5 studentů podá návrh na oddělené
hlasování) – „záchranná brzda“, která za poslední 2 volební období nebyla využita
SK s vedením VUT úzce spolupracuje
AS VUT má legislativní, ekonomickou a pedagogickou komisi
Jeden člen SK v kolegiu rektora (není dáno fixně)
mají 17 provozoven stravování
mají Dozorčí radu menz a kolejí (8 členů, 4 studenti, předsedou prorektor pro studijní
záležitosti, student místopředsedou) – poradní orgán rektora, řeší a schvalují i
rozpočet
SK má fond na podporu studentských projektů (projekt max 20 tis., fond celkem 400
tis.) – např. pořádání akcí pro studenty, zakládání klubu atp.
mohou mít zapsaný libovolný počet tělocviků – první dva zdarma, nemají kreditové
ohodnocení, zápis pro všechny najednou (ne po fakultách)
zvažují (řeší) zavedení univerzitní školky
smlouva operátor (Vodafone) i pro studenty – volání + internet cca 120-180 Kč

VŠCHT








SK AS VŠCHT má 8 studentů z 24 členů
aktuální situace spíše „odhlasujeme, aby byl klid“, málo diskuze
AS má organizační, vědeckovýzkumnou, hospodářskou a pedagogickou komisi
lze odvolat senátora?!
doktorandi volí jen doktorandy, volí se po komorách
mají školku Zkumavka (aktuálně pro cca 20 dětí, bude se rozšiřovat) pro akademiky
(nově i pro doktorandy)
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