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                 Rada vysokých škol  Agentura Rady vysokých škol , José Martího 31, 162 52 Praha 6 - Veleslavín 
Tel., Fax  220560221,  E-mail: arvs@ftvs.cuni.cz  

ALMA MATER: http://www.radavs.cz  
 

Z á z n a m 
 

z 2. zasedání sněmu Rady vysokých škol  
uskutečněného dne 15. května 2003 v Karolinu  

   Zasedání se zúčastnilo 133 členů sněmu Rady VŠ (z celkového počtu 222) a 15 hostů. 
 
Průběh jednání: 
 
1. Zahájení 
 

Jednání sněmu zahájil doc. Ježek, který přivítal všechny přítomné členy Rady vysokých 
škol (dále jen „Rada“) a uvítal hosty – náměstka ministryně školství mládeže a tělovýchovy 
doc. Koláře, ředitele odborů MŠMT Ing. Beneše a Ing. Hankeho, zástupce AV ČR a 
Grantové Agentury ČR prof. Syku, zástupce Vysokoškolského odborového svazu 
místopředsedu RNDr. Dolanského i další hosty. V průběhu jednání uvítal ministryni školství 
mládeže a tělovýchovy JUDr. Buzkovou, rektora MU a senátora prof. Zlatušku, rektora UK 
a předsedu ČKR prof. Wilhelma, vedoucího analytického oddělení MŠMT PhDr. Profanta, 
vedoucího oddělení rozvoje VŠ MŠMT doc. Antoše, a vedoucího oddělení financování vědy a 
vysokého školství MŠMT Ing. Dobíška. 
 

Doc. Ježek navrhl, aby návrhová komise pracovala ve složení: prof. Bednář, prof. 
Haasz, doc. Münsterová a Bc. Nantl. Doporučil, aby skrutátory  byli jmenováni pracovníci 
Agentury RVŠ Ing. Baňacká, Ing. Patejdlová a M. Štěrbová.  
 
Předsednictvo Rady VŠ bez připomínek schválilo předložené návrhy.   
 
2. Zpráva o činnosti předsednictva Rady vysokých škol (leden - květen 

2003) 
 

Komentář k předložené písemné Zprávě (dále jen „Zpráva“) o činnosti předsednictva Rady 
vysokých škol (leden - květen 2003) přednesl doc. Ježek. Zdůraznil, že Zpráva skládá účty o 
činnosti za uplynulé období a považuje za nutné dodat k písemné Zprávě několik komentářů. 
Uplynulé období bylo charakterizováno tím, že byly ustaveny pracovní orgány Rady. Doc. 
Ježek považoval za potřebné zdůraznit, že značná tíha činnosti v uplynulém období ležela na 
místopředsedech Rady, kteří se  aktivně ujali svých povinností. Zmínil se i o kritickém dopisu 
nového člena Rady zastupujícího soukromou školu. Je samozřejmé, že předsednictvo se musí 
zamýšlet i nad kritickými postoji a je to výzva k tomu, aby přesvědčilo svou prací, že pisatel 
dopisu nemá úplnou pravdu. 

V další části vystoupení vysvětlil doc. Ježek postupy, které volí předsednictvo a užší 
předsednictvo Rady při připomínkování docházejících materiálů. 
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Připomněl, že výsledkem činnosti předsednictva a programové komise Rady je 
předkládané programové prohlášení. Z dalších kapitol předložené Zprávy se zmínil o 
ekonomické problematice, která je velmi důležitá, nesmí se však stát základní, či dokonce 
jedinou náplní činnosti Rady. Připomněl, že Fond rozvoje vysokých škol (dále jen „FRVŠ“) 
prochází významným obdobím transformace. Zdůraznil, že FRVŠ je na cestě k stabilizaci 
vnitřní kultury oponování a komunikace, což souvisí s informačním systémem FRVŠ, jehož 
inovace se připravuje. Problematika výzkumu a vývoje je jedním z nejdůležitějších úkolů Rady, 
která je velmi významným partnerem při formulování nové Národní politiky výzkumu a vývoje.  

Informace o činnosti Studentské komory Rady (dále jen „SK“) doplnil v závěru této části 
jednání předseda SK Bc. Nantl. V oblasti evropského kreditového systému ECTS 
spolupracuje Rada s národním koordinátorem ECTS/DS prof. Honzíkem a delegovala  dva 
poradce pro tuto činnost. Doc. Ježek ocenil skutečnost, že v tomto roce měla Rada včas 
možnost vypracovat připomínky k Návrhu aktualizace dlouhodobého záměru MŠMT 
pro oblast vysokých škol a i tato skutečnost je svědectvím o dobře se rozvíjející spolupráci 
Rady a MŠMT, zejména s náměstkem doc. Kolářem. Rada by se měla v budoucnu pokusit 
vypracovat připomínky k osnově výročních zpráv o činnosti a hospodaření vysokých škol a 
nabízí tuto spolupráci MŠMT. Významnou aktivitou bylo projednání problematiky Matriky 
studentů. Zpráva o činnosti ve svém 10. bodu přináší přehled dalších problémů  
projednávaných Radou. Doc. Ježek zdůraznil mimo jiné spolupráci s CSVŠ při vypracování 
společného stanoviska k “Návrhu profilu absolventa učitelského studia na VŠ”. Byla navázána 
vstřícná komunikace  odborem pro státní informační politiku ve vzdělávání MŠMT a po 
několika letech se Rada znovu stává institucí, která má možnost vyjádřit se k této 
problematice. Velmi dobrá je i spolupráce s Českou konferencí rektorů. 

Musíme zdůraznit, že vysoké školy jsou ve velmi složité situaci v otázce investičních 
prostředků a Radě se současná konfigurace v „obsluze financování“ na MŠMT jeví jako velmi 
problematická až nefunkční.  

Zprávu o činnosti doplnil informací o ustavení nové SK její předseda Bc. Nantl. Uvedl, že 
SK začala pracovat přes počáteční potíže rychle a účinně. SK přijala své programové 
prohlášení a za jednu z hlavních priorit považuje sociální problematiku studentů. Bude 
ustavena společná pracovní skupina zástupců MŠMT a Rady za účasti zástupců SK pro 
provedení reformy ubytování a stravování studentů. Vyslovil apel na soukromé vysoké školy, 
aby delegovaly více svých zástupců do SK. Je třeba posílit spolupráci SK s pracovními 
komisemi Rady. 
 

Sněm Rady vysokých škol jednomyslně 125 hlasy přijal usnesení: 
 
Sněm Rady vysokých škol schvaluje předloženou zprávu o činnosti  Rady vysokých škol 

za období leden - květen 2003. 
  
 
3. Vystoupení hostů 
 Jako první z hostů zasedání se ujal slova náměstek ministryně školství mládeže a 
tělovýchovy doc. Kolář, který shrnul informace o dění na MŠMT v oblasti vysokého školství 
v období od posledního sněmu Rady do 14 bodů, které jsou dále ve stručnosti uvedeny. 

1) Náměstek Kolář navštívil 20 z 24 veřejných vysokých škol a získal mnoho důležitých 
poznatků a informací. 

2) Setkal s s předsednictvem Klubu kvestorů a konala se též porada kvestorů. 
3) Bylo svoláno zasedání Reprezentativní komise a činnost této komise bude pokračovat. 
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4) Byla zveřejněna aktualizace dlouhodobého záměru MŠMT pro oblast vysokých škol a 
při přípravě tohoto dokumentu vyzdvihl spolupráci s Radou. 

5) Vedla se jednání o vyhlášce MF 504/2002 Sb., která prakticky znemožnila tvorbu 
odpisů na VŠ. Došlo k jistému pokroku, ale nikoliv  k definitivnímu řešení. V jednání se 
pokračuje a předpokládá se novelizace vyhlášky. 

6) Došlo k dohodě o částečném dofinancování uměleckých vysokých škol. 
7) Byly uvolněny finance pro FRVŠ. 
8) Ministryně odpověděla na „Olomouckou výzvu“, ve své odpovědi uznala chronické 

podfinancování vysokých škol a uvedla, že bude usilovat již pro příští rok o výrazné 
navýšení prostředků pro veřejné vysoké školy. 

9) Uskutečnila se porada s rektory soukromých vysokých škol, která se zabývala 
specifickými problémy těchto škol. 

10) Byly vyžádány připomínky k případné novelizaci zákona č. 130/2002 a na něj 
navazujících vyhlášek. 

11) Došlo k přijetí Národního programu výzkumu vládou ČR. 
12) Řešily se sociální záležitosti studentů, došlo k dohodě o základních principech řešení 

této problematiky a připravuje se ustavení již zmíněné pracovní skupiny. 
13) Průběžně se připravoval komplexnější plán financování reformy financování vysokých 

škol. První veřejnou prezentaci tohoto projektu přednese ministryně Buzková. V této 
oblasti došlo k velmi účinné spolupráci s předsednictvem Rady a některými rektory 
vysokých škol. 

14) Probíhají práce na paragrafovaném znění návrhu zákona o veřejných výzkumných 
institucích a na formulování Národní politiky výzkumu a vývoje. 

 
V diskusi byly vzneseny dotazy k uvolňování kapitálových prostředků, k financování 

zahraničních studentů v roce 2003 a k uvolňování prostředků na likvidaci povodňových škod. 
Náměstek Kolář uvedl, že to jsou vážné problémy a probíhají stálá jednání s Ministerstvem 
financí i v rámci MŠMT o řešení těchto problémů. 

 
 Slova se poté ujal prof. Syka, který pozdravil sněm jménem AV i GA ČR a stručně popsal 

průběh významného zasedání k 10. výročí vzniku GA ČR.  Hlavní projednávaná témata byla: 
a) mezinárodní spolupráce ve vědě, 
b) vztah mezi vědou a vzděláváním, 
c) etika a morálka ve vědě. 
Slavnostního zasedání GA ČR se za Radu zúčastnili prof. Bednář a doc. Münsterová, která 

konstatovala, že jednání bylo velmi inspirativní a motivující. 
 
Prof. Syka dále uvedl, že GA ČR v rámci připomínkování zákona 130/2002 Sb. 

doporučuje, aby byl zrušen odstavec, který zakazuje celkové financování investic a dává mu 
jenom možnost alikvotního financování v délce trvání grantu. 

Doc. Ježek upozornil, že problém zákona 130/2002 nezná pojem vícezdrojové financování. 
K této formulaci se připojili i další diskutující. 

 
Sněm Rady vysokých škol jednomyslně 130 hlasy přijal usnesení: 

 
Sněm Rady vysokých škol bere na vědomí informace přednesené ve vystoupení 

náměstka ministryně  školství, mládeže a tělovýchovy doc. Koláře a předsedy GA ČR prof. 
Syky. Žádá MŠMT o urychlené jednání v souvislosti s uvolněním kapitálových prostředků 
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pro sanaci povodňových škod, pro rozvojové programy včetně Fondu rozvoje vysokých škol 
a neinvestičních prostředků pro financování zahraničních studentů. 

 
 

4. Programové prohlášení Rady vysokých škol pro funkční období 2003 – 
2005. 
 
 
 Návrh programového prohlášení Rady pro období 2003 – 2005, v podobě schválené 

předsednictvem Rady, obdrželi členové Rady v písemné podobě. Místopředseda Rady prof. 
Bednář navrhl doplnění části 15. Partneři Rady a vnější vztahy o odstavec, který implikuje 
spolupráci s Vysokoškolským odborovým svazem. V další diskusi došlo k návrhu na změnu 
v preambuli programového prohlášení a o úpravu části 2. Ekonomika. Sněm hlasoval o 
jednotlivých pozměňovacích návrzích takto: 
 

Sněm Rady vysokých škol jednomyslně 123 hlasy přijal usnesení: 
 

Sněm Rady vysokých škol souhlasí s úpravou bodu 15. Partneři Rady a vnější vztahy, 
předloženého „Návrhu Programového prohlášení Rady vysokých škol pro funkční období 
2003 – 2005“ . Za čtvrtý odstavec se vkládá nový odstavec v tomto znění : „Rada bude 
pokračovat v účelných pravidelných kontaktech s Vysokoškolským odborovým svazem“ 
 

Sněm Rady vysokých jednomyslně 123 hlasy přijal usnesení: 
 

Sněm Rady vysokých škol souhlasí s úpravou poslední věty druhého odstavce 
preambule předloženého „Návrhu Programového prohlášení Rady vysokých škol pro funkční 
období 2003 – 2005“ . Tato věta zní: Ve své činnosti bude Rada úzce spolupracovat s Českou 
konferencí rektorů (dále “ČKR”) a bude usilovat o koordinaci stanovisek přijímaných ke 
klíčovým otázkám. 
 

Sněm Rady vysokých škol většinou hlasů (76 pro, 7 proti, 38 se zdrželo hlasování) přijal 
usnesení: 
 

Sněm Rady vysokých škol souhlasí s úpravou bodu 2. Ekonomika předloženého 
„Návrhu Programového prohlášení Rady vysokých škol pro funkční období 2003 – 2005“ . 
Třetí odstavec bodu 2 zní: V této souvislosti musí Rada usilovat o uplatnění nového modelu 
financování, jak výkonového (normativního), tak i institucionálního (kontraktového) a 
programového financování již od roku 2004. Stanovisko k poskytování dotací bude Rada 
uplatňovat připomínkami k “Zásadám pro poskytování dotací veřejným vysokým školám”, 
které každoročně předkládá MŠMT. 

 
Po schválení pozměňovacích návrhů došlo k hlasování o programovém prohlášení , jako 

celku s tímto výsledkem: 
 
Sněm Rady vysokých škol jednomyslně 122 hlasy přijal usnesení:  
Sněm Rady vysokých škol po zahrnutí tří přijatých pozměňovacích návrhů schvaluje 

Programové prohlášení Rady vysokých škol pro funkční období 2003 – 2005. 
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5. Kreditový systém ECTS a Dodatek k  diplomu 
 

Výklad k předloženému písemnému materiálu „Kreditový systém ECTS a Dodatek k  
diplomu - nástroje hodnocení kvality Evropské dimenze vysokoškolského vzdělávání“ přednesl 
národní koordinátor EUA ECTS/DS Prof. Honzík. Ve svém vystoupení položil důraz na 
podání základní informace o Asociaci evropských univerzit (EUA) a o evropském kreditovém 
systému ECTS. Tento systém měl původně umožnit především zahraniční mobilitu studentů, 
k čemuž bylo nezbytné zajistit uznávání výsledků studia dosažených v zahraničí. V současnosti 
začíná dominovat akumulační funkce ECTS. Představil sněmu nové poradce systému ECTS, 
které nominovalo předsednictvo Rady, doc. Gavalcovou a Ing. Chromcovou, které jsou 
členkami předsednictva Rady. Podrobně potom vysvětlil systém hodnocení studia spočívající 
v získávání kreditů a srovnal tento systém se známkováním, které je dosud často používáno na 
českých vysokých školách. Vysvětlil, že v souvislosti s rozvojem moderních studijních metod, 
přestává být hodinová zátěž aktuální pro hodnocení studia. 

V další části vystoupení se dotkl problematiky tzv. „Dodatku k diplomu“, (Diploma 
supplement – DS) což je dokument, který se přikládá k vysokoškolského diplomu za účelem 
zvýšení jeho transparentnosti a k usnadnění jeho akademického a profesního uznání.   

Nejzákladnější informace o kreditovém systému ECTS i o Dodatku k diplomu, poskytuje 
internetová stránka umístěná na adrese: http://www.fit.vutbr.cz/ECTS . 
 Předseda Rady doc. Ježek ocenil práci prof. Honzíka a slíbil další spolupráci Rady 
v oblasti ECTS. 

 
Sněm Rady vysokých škol jednomyslně 126 hlasy přijal usnesení: 

 
Sněm Rady vysokých škol bere na vědomí přednesenou informaci o Kreditovém  

systému ECTS a Dodatku k diplomu a vyzývá vysokoškolskou veřejnost, aby této 
problematice věnovala stálou patřičnou pozornost a spolupracovala s národním 
koordinátorem a poradci delegovanými Radou vysokých škol. 
 

 
6. Informace o řešení projektu Rozvoj veřejných vysokých škol, finanční 

podmínky a předpoklady 
  

Písemný materiál k problematice projektu "Rozvoj veřejných vysokých škol, finanční 
návrhy a předpoklady" (dále jen „Projekt“) připravil prof. Lukáš, který se z pracovních 
důvodů nemohl sněmu Rady zúčastnit. Výklad ke stavu řešení Projektu proto přednesli členové 
předsednictva Rady, kteří se podílejí na řešení  Projektu. 

Jako první vystoupil doc. Ježek, který uvedl, že problematikou Projektu se zabývalo 
dubnové předsednictvo Rady za přítomnosti prof. Lukáše.  

V úvodu nastínil historii Projektu, který vznikl v roce 2001 a týká se jiného pohledu na 
financování veřejných vysokých škol. Projekt byl rozdělen do dílčích podprojektů,  dosud jsou 
skoro uzavřeny 3 dílčí podprojekty – koeficienty finanční náročnosti studijních podprogramů, 
doktorské studium a komparistika (srovnání různých modelů financování vysokých škol). 
Vrcholí práce skupiny, která se zabývá problematikou normativního a nenormativního 
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financování a otázkami specifického výzkumu a probíhají i práce skupiny, která se zabývá 
financováním s ohledem na kvalitu školy. 

 
Další části výkladu se ujal předseda Ekonomické komise Rady doc. Cakl, který uvedl stav 

prací na podprojektu, který řeší normativní financování, tedy v podstatě otázky koeficientů 
finanční náročnosti. Shrnul dále cíle této části Projektu, ve které se má: 

• posoudit výše základního normativu, 
• porovnat ekonomická náročnost jednotlivých studijních programů, 
• analyzovat stávající systém koeficientů ekonomické náročnosti, 
• posoudit způsob stanovení přepočteného počtu studentů, 
• zkoumat možnost začlenění studijních programů na uměleckých vysokých školách do 

normativního financování. 
Doc. Cakl dále uvedl, že podprogram byl rozdělen na dvě části – analytickou část a 

expertní posouzení. Práce v těchto dnech kulminuje a závěrečná zpráva by měla být předložena 
na začátku června Radě, ČKR a MŠMT. 

 
Činnost pracovní skupiny, která se zabývá normativním a nenormativním financováním a 

otázkami specifického výzkumu osvětlil prof. Haasz. Tato pracovní skupina byla ustavena 
před dvěma měsíci, k jejímu  ustavení byli vyzváni doc. Ježek a prof. Haasz, kteří vytvořili 
skupinu s vyváženým složením jednotlivých typů vysokých škol. Vytýčili tyto cíle podprojektu: 

• popsat současný stavu s analýzou silných a slabých stránek systému, 
• zformulovat základní důvody ke změně stávajícího modelu financování, 
• zhodnotit alokační vzorec pro financování specifického výzkumu a doporučit nový 

vzorec, který bude odpovídat zákonu 130/2002 Sb., 
• blíže specifikovat kritéria pro jednotlivé složky financování oblasti vzdělávací činnosti . 
Pracovní skupina plní velmi napjatý časový harmonogram, v práci intenzívně pokračuje a 

předpokládá,  že do konce května vypracuje první verzi základní zprávy. Existuje představa, že 
kromě stávajících složek financování by měla přibýt další složka institucionálního financování 
podle určitých parametru instituce, tedy jakési „kvality“. Všechny závěry pracovní skupiny 
samozřejmě vychází z předpokladu, že celkové prostředky pro vysoké školy významně 
narostou. 

 
Doc. Ježek zdůraznil, že práce na Projektu musí včas v průběhu června skončit, neboť mají 

sloužit jako podklad pro MŠMT při  zdůvodnění nutnosti navýšení finančních prostředků pro 
vysoké školy. 

V diskusi přednesl obsáhlejší diskusní příspěvek doc. Grossmann z Pedagogické fakulty 
Ostravské univerzity, který se zaměřil na problémové financování uměleckých oborů  na 
pedagogických fakultách a obecně učitelských studijních programů. Ve svém vystoupení se 
kriticky vyjádřil k dosavadnímu způsobu financování vysokých škol a podrobněji popsal systém 
využívaný na Masarykově a Ostravské univerzitě. Požadoval stanovení koeficientů a normativů 
ne podle účetně snazších studijních programů, ale podle účetně strukturovanějších studijních 
oborů. 

Diskusní příspěvek doc. Grossmanna podpořil jménem pracovní komise Rady pro přípravu 
učitelů její předseda prof. Melichar. 

 
Sněm Rady vysokých škol vzal na vědomí přednesenou informaci  o řešení projektu 

„Rozvoj veřejných vysokých škol, finanční podmínky a předpoklady“ a doporučuje 
předkládat případné připomínky zástupcům řešitelského týmu. 
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7. Navýšení rozpočtu veřejných vysokých škol pro rok 2004 
 

V rámci přestávky zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se na jednání sněmu 
dostavila  ministryně školství mládeže a tělovýchovy JUDr. Buzková, aby informovala o 
projektu, který připravuje MŠMT (dále jen „Ministerstvo“). Uvedla, že Ministerstvo podrobně 
analyzovalo současný stav financování a rozvoje vysokých škol a připravilo návrh reformy 
financování veřejných vysokých škol a jejich postavení před vstupem ČR do EU. Je nezbytné 
umožnit vysokým školám najít si své postavení v oblasti výzkumu a připravit si tím podmínky 
pro vstup do evropského vědeckého a výzkumného prostoru. Jedním z nejdůležitějších prvků 
reformy musí být podpora doktorských studijních programů. Projekt obsahuje ještě řadu 
problémů, o kterých bude potřeba vést další jednání s reprezentacemi vysokých škol. Takovými 
problémy jsou např. nejnižší platy na vysokých školách, sociální zabezpečení studentů. Taková 
reforma vyžaduje navýšení finančních prostředků, které jsou určeny pro zajištění činnosti 
vysokých škol. Reforma financování vysokého školství nesporně patří do celkové reformy 
rozdělování rozpočtových prostředků. Otázka vzdělávání na vysokých školách musí být 
posuzována jako klíčová při zajišťování konkurenceschopnosti České republiky v oblasti 
Evropské unie. Materiál připravený Ministerstvem je ve stádiu, kdy je možno o něm veřejně 
diskutovat a ministryně Buzková vyjádřila potěšení nad tím, že tuto veřejnou diskusi může 
zahájit právě na zasedání sněmu Rady VŠ. 

V diskusi k vystoupení ministryně Buzkové vystoupili doc. Ježek, předseda Rady,  prof. 
Zlatuška, rektor MU a senátor a prof. Wilhelm, rektor UK a předseda ČKR. Všichni 
zdůraznili, seriózní přístup Ministerstva k problematice financování vysokého školství v tomto 
roce, podotkli, že v projektu chybí řešení problematiky školného na vysokých školách (prof. 
Zlatuška) a konstatovali, že je velká naděje k prosazení záměru Ministerstva na zvýšení 
rozpočtu vysokého školství. Není žádoucí tuto naději  zmařit neoficiálními, nelegitimními 
kroky jednotlivců z vysokých škol (doc. Ježek). Je nutné vytvořit mediální tlak k vysvětlení 
nezbytnosti navrhovaného řešení. Prof. Wilhelm uvedl, že na 3. června je připravován do 
Karolína kulatý stůl k této problematice a předpokládá se účast široké politické a státní 
reprezentace, zástupců médií i zástupců akademické obce. 

Náměstek doc. Kolář seznámil účastníky jednání se základními principy předkládaného 
projektu: 

• předpokládá se uplatnění projektu již od roku 2004 a k tomu budou využity výsledky 
řešení „Projektu Rozvoj veřejných vysokých škol, finanční podmínky a předpoklady“, o 
kterém již byl sněm informován, 

• dalším principem je zavedení jednotného způsobu financování veřejných vysokých škol 
včetně uměleckých, 

• uvažuje se zavedení velkých, integrovaných rozvojových projektů vysokých škol, 
• plánuje se podpora vědecké činnosti a to, jak selektivní, tak i plošná, předpokládá se i 

cílená podpora doktorského studia, 
• bude se dbát na výraznější zohlednění výstupních parametrů vzhledem ke vstupním, lze 

uvažovat o bonifikaci za úspěšnost a případně za společensky preferované obory, 
• předpokládá se institucionální podpora internacionalizace studia, studentských i 

učitelských mobilit a veškeré mezinárodní spolupráce, 
• bude vyvinuto velké úsilí o proměnu postavení akademických pracovníků, jak po 

společenské, tak i materiální stránce, 
• bude řešena sociálního problematika studentů, kde se uvažuje zavedení adresného 

příspěvku na ubytování studentů. 
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Na základě připravených argumentů se předpokládá žádost o navýšení financí pro 

veřejné vysoké školy v roce 2004 o 5,2 miliardy Kč.  Na dotaz z pléna sdělila ministryně Buzková, že předložený návrh bude zveřejněn 
v průběhu několika dnů. 

Předseda Rady doc. Ježek poděkoval za přednesené informace a ujistil, že reprezentace 
vysokých škol je i nadále připravena poskytovat Ministerstvu potřebné podklady a argumenty. 

 
Sněm Rady vysokých škol většinou hlasů (113 pro, 2 se zdrželi hlasování) přijal 

usnesení: 
 

Sněm Rady vysokých škol vzal s díky na vědomí informaci přednesenou ministryní  
školství, mládeže a tělovýchovy JUDr. Buzkovou a dále informace rektora MU a senátora 
prof. Zlatušky a rektora UK a předsedy ČKR prof. Wilhelma. Sněm vyjadřuje podporu 
projektu financování veřejných vysokých škol za předpokladu, že bude spojen s významným 
navýšením finančních prostředků poskytovaných státem veřejným vysokým školám, jako 
kroku nezbytnému pro další rozvoj vysokých škol v České republice a jejich schopnost uspět 
v evropském prostoru vzdělávání, výzkumu a vývoje. Sněm Rady vysokých škol je připraven 
se na tomto procesu aktivně podílet. 
 
8. Náměty a návrhy k úpravě zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a 

vývoje 
 

Členové Rady obdrželi písemný materiál Připomínky RVŠ k současné legislativě ohledně 
financování vědy a výzkumu vypracovaný na základě připomínek zaslaných z jednotlivých 
vysokých škol. Stručný komentář k předloženému dokumentu přednesl prof. Bednář, který 
uvedl, že kromě úvodní pasáže, jež shrnuje podstatu došlých připomínek, jsou v materiálu 
obsaženy i plné texty došlých připomínek včetně připomínek Legislativní komise Rady.  

 
Doc. Ježek zdůraznil, že v materiálu je shrnuto obrovské množství práce a uvedl, že 

pracovní skupina řešící v rámci Projektu problematiku normativního a nenormativního 
financování a otázky specifického výzkumu využije při své práci  řadu připomínek 
k nevyhovujícímu zákonu 130/2002. 

 
Sněm Rady vysokých škol jednomyslně 114 hlasy přijal usnesení: 

 
Sněm Rady vysokých škol vzal na vědomí předloženou zprávu „Připomínky RVŠ k 

současné legislativě ohledně financování vědy a výzkumu (zákon č. 130 a na něj navazující 
vyhlášky)“ a souhlasí s jejím předáním MŠMT. 

 
 
9. Různé 

 
a) Schválení předsedkyně pracovní komise pro vysokoškolské knihovny 
 Předsednictvo Rady doporučilo do funkce předsedkyně pracovní komise pro vysoké školy 
PhDr. Miloslava Faitovou, ředitelku knihovny ZČU v Plzni.  Vzhledem k tomu, že knihovníci 
nejsou akademickými pracovníky, musí podle Statutu Rady (čl. XIII, odst. 2) rozhodnout o 
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jejím jmenování sněm. Doc. Ježek doporučil, aby sněm vyslovil s předloženým návrhem 
souhlas. 

 
Sněm Rady vysokých škol jednomyslně 114 hlasy vyslovil souhlas s jmenováním PhDr. 

Miloslavy Faitové  předsedkyní  Pracovní komise Rady vysokých škol pro vysokoškolské 
knihovny. 

 
b) Informace o připomínkách k materiálu Evropské komise „The role of the universities 

in the Europe of knowledge“ 
 Význam posuzovaného materiálu vysvětlil prof. Bednář. První fáze připomínek 
k materiálu Evropské komise končí k 30. květnu a proto vypracovala Rada stanovisko 
pojmenované  Materiál EK “The role of the universities in the Europe of knowledge” (dále 
materiál) – velké podněty i otazníky. Toto stanovisko nevylučuje další práci s materiálem 
Evropské komise a jeho konkrétní aplikace na naše poměry. Lze zasílat stanoviska rovněž 
přímo do Brusselu, čehož již některé školy využily. Vzhledem k velkému významu této 
problematiky navrhl prof. Bednář obšírnější usnesení. 

Doc. Ježek zdůraznil velký význam materiálu EK a ocenil, že se připravuje využití 
některých myšlenek materiálu pro přípravu závěrů Berlinského summitu. 
 
 

Sněm Rady vysokých škol jednomyslně 114 hlasy přijal usnesení: 
 

Sněm Rady vysokých škol 
• pozitivně hodnotí materiál „The role of the universities in the Europe of knowledge”a 

vyzývá naši vysokoškolskou veřejnost k diskusi nad jeho obsahem a ke snaze hledat 
odpovědi na v něm formulované otázky, 

• naléhavě upozorňuje na závěry obsažené v tomto materiálu dokládající nutnost zvýšení 
podpory vysokých škol z veřejných zdrojů a rozvoje možností vícezdrojového 
financování vysokých škol, 

• bere na vědomí předložený komentář  „Materiál EK The role of the universities in the 
Europe of knowledge– velké podněty i otazníky“,  jako pracovní podklad k diskusi nad 
otázkami, které tento materiál otvírá v širším rámci, resp. nad otázkami jeho aplikací na 
konkrétní poměry vysokých škol v ČR, 

• vyzývá MŠMT a CSVŠ k nalezení organizační formy pro celonárodní diskusi nad tímto 
materiálem. 

 
c) Informace o připomínkách Rady VŠ a CSVŠ k materiálu: „Návrh profilu absolventa 

učitelského studia na VŠ“ 
 
Místopředsedkyně Rady doc. Münsterová vysvětlila sněmu genezi přípravy písemné formy 

připomínek k materiálu: „Návrh profilu absolventa učitelského studia na VŠ“.  
MŠMT požádalo Radu o stanovisko k Návrhu profilu absolventa učitelského studia na VŠ. 

V první fázi zpracovala připomínky pracovní komise Rady pro přípravu učitelů. Předsednictvo 
na svém 4. zasedání 17. 4. 2003 přijalo návrh CSVŠ ke zpracování společných připomínek 
obou institucí. Připomínky jsou rozděleny do několika kapitol a v závěru jsou shrnuty hlavní 
nedostatky předloženého materiálu. V konečné fázi Rada i CSVŠ dospívají k závěru, ve 
kterém se doporučuje v této fázi příprav materiál odmítnout a považovat ho za výzvu k další 
diskusi. Vzhledem ke stanovenému termínu byly připomínky již odeslány na MŠMT. 
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Prof. Bednář poděkoval prof. Melicharovi za přípravu první verze materiálu, který byl 
předložen a projednán na zasedání předsednictva. 

V diskusi doc. Byčkovský zdůraznil, že materiál vznikl již v roce 2002 a tím lze vysvětlit 
některé jeho nedostatky.  

Doc. Ježek v závěru projednávání tohoto bodu vysvětlil možné postupy při přípravě 
připomínek a vzhledem k nedostatkům v materiálu zdůvodnil nezbytnost jejich odeslání ve 
stanoveném termínu. 
 

Sněm Rady vysokých škol vyslechl komentář k dokumentu: Připomínky RVŠ a CSVŠ k 
materiálu “Návrh profilu absolventa učitelského studia na VŠ”a souhlasí s tím, že tento 
materiál je třeba považovat za výzvu k další diskusi. 

 
 

d) Informace Technologického centra AV ČR o projektech NICER  
Zástupci Technologického centra AV ČR Ing. Kraemer a RNDr. Albrecht informovali 

sněm o projektech Národního informačního centra pro evropský výzkum (NICER). Obrátili se 
na Radu se žádosti o spolupráci v oblasti mobilit pro výzkumníky, které se otevřely v rámci 6. 
rámcového programu EU. Mnohé kandidátské země začínají těchto možností široce využívat 
v mnohem větší míře než Česká republika. Připravují se národní internetové stránky o systému 
výzkumu a vývoje, které by měly obsahovat i seznam pracovišť pro školící místa na vysokých 
školách, které by měly zájem o přijímání pracovníků ze zahraničí. V tomto směru by byla velmi 
žádoucí úzká spolupráce s Radou vysokých škol. 

 
Předseda Rady doc. Ježek velmi uvítal tuto nabídku a slíbil, že ji nenecháme zplanět.  

 
Sněm Rady vysokých škol jednomyslně 109 hlasy přijal usnesení: 

 
Sněm Rady vysokých škol bere na vědomí informace přednesené RNDr. Albrechtem a 

Ing. Kraemerem z Technologického centra AV ČR – Národního informačního centra pro 
evropský výzkum a v této souvislosti oceňuje činnost Technologického centra AV ČR. Sněm 
konstatuje naléhavou potřebu vytvoření seznamu vysokoškolských pracovišť ochotných 
přijímat zahraniční stážisty v oblastech konkrétních výzkumných témat.  
e) Informace o českých akademických hrách. 

 
Doc. Kebo informoval sněm o úspěšném průběhu českých akademických her, které 

zorganizovaly VŠB – TU Ostrava a Ostravská univerzita. 
 
 Nejbližší zasedání předsednictva Rady se koná       19. června 2003  v 9 hodin. 

 Nejbližší zasedání sněmu Rady se koná     20. listopadu 2003 v 9 hodin. 
 
 
Zapsal: doc. Ing. Jiří Vlček  


