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Rada vysokých škol Agentura Rady vysokých škol , José Martího 31, 162 52 Praha 6 - Veleslavín 
Tel., Fax  220560221, Tel. 220172149, E-mail: arvs@ftvs.cuni.cz     

ALMA MATER: http://www.radavs.cz       
 Z á z n a m 

z 2. zasedání předsednictva Rady vysokých škol 
uskutečněného dne 20. 2. 2003 

 

 Zasedání se zúčastnilo 33 členů předsednictva (ze 41 řádných členů) a 7 hostů.  
    Průběh jednání:  
 
1.  Zahájení 
 

 Zasedání zahájil předseda Rady vysokých škol doc. Ježek, který uvítal ředitele odboru 
vysokých škol MŠMT Ing. Beneše, zástupce AV ČR a GA ČR prof. Syku, vedoucího 
oddělení rozvoje VŠ MŠMT doc. Antoše, ředitelku CSVŠ Ing. Šebkovou, předsedu 
Výboru Fondu rozvoje vysokých škol prof. Stránského, místopředsedu vysokoškolského 
odborového svazu RNDr.  Dolanského a dodatečně náměstka ministryně školství, 
mládeže a tělovýchovy doc. Koláře. 

 
 Doc. Ježek navrhl, aby návrhová komise pracovala ve složení: prof. Bednář, doc. 
Münsterová, prof. Haasz a Bc. Kučerová a doporučil, aby skrutátory byli jmenováni 
doc. Pidra a doc. Sikora. 
 
            Předsednictvo Rady VŠ bez připomínek schválilo předložené návrhy.  
2.      Informace z užšího předsednictva Rady VŠ 
  Doc. Ježek informoval předsednictvo o tom, že užší předsednictvo se sešlo 6. a 20. 
února. Na těchto zasedáních došlo k rozdělení kompetencí místopředsedů Rady VŠ. 
 
 Prof. Bednář - statutární místopředseda, vzdělávací činnost, věda a výzkum,  
                                    legislativa, 
 prof. Haasz - ekonomika, financování vzdělávací i vědecké činnosti, 
 doc. Münsterová - kvalita ve vysokém školství, studentské aktivity, mezinárodní                  
    programy, 
 Bc. Nantl - činnost Studentské komory, zastupování studentů na mezinárodním fóru. 
 
 Předpokládá se, že po ustavení pracovních komisí bude užší předsednictvo rozšířeno o 
předsedy klíčových komisí. Uvažuje se i o zvolení 5. místopředsedy Rady VŠ, který by 
reprezentoval soukromé vysoké školy. 
 
 Vzhledem k uvedenému rozdělení kompetencí navrhuje užší předsednictvo, aby stykem 
s Akreditační komisí byli  Radou VŠ pověřeni prof. Bednář a doc. Münsterová. 
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 V diskusi byly vedeny úvahy o možnosti zastoupení studentů v Akreditační komisi, 
tato možnost nebyla většinou členů předsednictva doporučena. Prof. Bednář vysvětlil 
činnost Akreditační komise, zdůraznil její přetíženost a navrhl zřízení dalšího evaluačního 
orgánu.  
 
 Předsednictvo Rady vysokých škol souhlasí s tím, aby stykem s Akreditační komisí 
byli Radou VŠ pověřeni prof. Bednář a doc. Münsterová.  
  
 3.  Vystoupení hostů 
  Jako první vystoupil prof. Syka, který seznámil přítomné s tím, že Grantová agentura 
ČR otevřela nový program doktorských projektů, jehož cílem je zlepšení podmínek činnosti 
studentů doktorských studijních programů. Pomocí těchto projektů lze rovněž navýšit 
stipendia a získat prostředky pro cesty do zahraničí. Podmínky, v nichž jsou definovány 
požadavky pro vytvoření týmů žádajících o projekt, jsou uvedeny v Bulletinu GA ČR a na 
internetové prezentaci GA ČR. Uchazečem o projekt musí být právnická osoba, a na 
projektu se musí podílet vysoká škola. Termínem pro podávání návrhů je 15. duben 2003. 
  
 Členové předsednictva v diskusi přivítali realizaci uvedeného projektu, vyslovili ovšem 
i  kritické připomínky k některým formulacím.  Prof. Syka přislíbil odstranění nedostatků v 
projektu. 
 Náměstek doc. Kolář požádal členy předsednictva, aby mu položili otázky k činnosti 
MŠMT. Prof. Haasz uvedl připomínky k nedostatkům v centrální matrice studentů a 
konstatoval, že tyto nedostatky způsobují mnoho problémů, zejména při vyměřování 
poplatků při délce studia přesahující povolenou dobu. Ředitel Ing. Beneš potvrdil, že 
právní výklad některých otázek není v této souvislosti jednoznačný. Prof. Haasz navrhl, aby 
Rada VŠ připravila připomínky k matrice studentů. Náměstek Kolář tento návrh přivítal. 
Doc. Ježek připomněl, že dosud není naplněn návrh Reprezentativní komise o zveřejnění 
pravidel fungování matriky studentů a není tak splněno ustanovení rozpočtových pravidel 
pro rok 2003. 
 
    Předsednictvo Rady VŠ jednomyslně (31 hlasy) přijalo usnesení k matrice 
studentů:   

a) Předsednictvo Rady VŠ upozorňuje, že dosud nebyla zveřejněna pravidla pro stanovení      
rozhodujících rozpočtových ukazatelů na základě matriky studentů. 

 
b) Předsednictvo Rady VŠ zmocňuje  prof. Haasze, aby do březnového zasedání 

předsednictva Rady VŠ zpracoval připomínky k problematice matriky, které mu členové 
Rady zašlou do 13. 3. 2003. 

 
 4. Zpráva o řešení „Projektu rozvoje veřejných vysokých škol - finanční 

podmínky a předpoklady“ 
  Písemný podklad k projednávanému „Projektu rozvoje veřejných vysokých škol - 
finanční podmínky a předpoklady“ (dále jen „projekt“) vypracoval doc. Cakl a všichni 
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členové předsednictva jej měli k dispozici. Doc. Cakl proto uvedl jen některé základní 
charakteristiky projektu. Uvedl, že prioritním účelem projektu je navrhnout nový model 
financování provozních nákladů vysokých škol. Zdůraznil, že činnost na projektu 
koordinuje Rada projektu a na jeho řešení se podílí pracovní skupiny s různým tematickým 
zaměřením. Velká pozornost se věnuje problematice koeficientů náročnosti a změnám 
normativů. Touto problematikou se zabývá jedna z pracovních skupin. Průběžné informace 
o postupu řešení projektu lze najít na stránce http://www.rektori.cz  . 
 S poznámkou k projektu vystoupil náměstek doc. Kolář, který zdůraznil, že MŠMT 
přistupuje k projektu se vší vážností a slibuje si od jeho výsledků silnou argumentační 
podporu pro jednání s politickou reprezentací. Apeloval na členy všech pracovních skupin 
projektu, aby výsledky byly k dispozici dříve než v červnu. Pouze v tomto případě budou 
moci být využity při přípravě rozpočtu již pro rok 2004. Vyslovil rovněž dotaz, kolik 
podprojektů je živě zpracováváno. Doc. Cakl odpověděl, že pokud mu je známo, je 
vytvořeno v současnosti 6 či 7 pracovních skupin a aktivně pracují 4. Prof. Haasz vyjádřil 
přesvědčení, že urychlení práce ve skupině pro koeficienty náročnosti, by bylo možné. 
Výsledky by mohly být k dispozici do konce dubna. Současně konstatoval, že podle jeho 
názoru není spolupráce a koordinace jednotlivých pracovních skupin ideální. 
 Doc. Ježek zdůraznil, že informovanost akademických obcí o řešení projektu je 
nedostatečná a vyzval členy Rady, aby se aktivně podíleli na řešení projektu a rozšiřování 
informací o jeho průběhu. Připomněl také zkušenosti s řešením podobného projektu na 
Slovensku. 
 Návrhová komise poté předložila návrh usnesení k projednávanému bodu. Po diskusi k 
tomuto návrhu bylo přijato usnesení. 
 
 Předsednictvo Rady VŠ jednomyslně (31 hlasy) bere na vědomí zprávu o řešení 
„Projektu rozvoje veřejných vysokých škol - finanční podmínky a předpoklady“ a 
doporučuje   

a) zintenzivnit spolupráci mezi skupinami zabývajícími se jednotlivými oblastmi řešené 
problematiky, 
 

b) urychlit práci na projektu tak, aby výsledky jeho řešení mohly být využity již pro 
přípravu rozpočtu na r. 2004, 

 
c) nově zvoleným předsedům a členům komisí Rady VŠ zapojit se v maximální možné 

míře do práce v pracovních skupinách projektu. 
 

Dále předsednictvo RVŠ zmocňuje prof. Haasze, aby požádal Radu  projektu o ucelenou  
informaci o současném stavu jeho řešení.  
   5. Problematika Fondu rozvoje vysokých škol 
 
 a) doplnění Výboru Fondu rozvoje vysokých škol 
 
 Doc. Ježek vysvětlil důvody, které vedly k zařazení tohoto bodu na pořad jednání.           
V souvislosti s ustavením nové Rady VŠ došlo k úbytku počtu členů Výboru FRVŠ (dále 
jen „Výbor“), kteří jsou jmenováni Radou vysokých škol. Je třeba proto jmenovat a schválit 
nového místopředsedu Výboru a dva nové členy Výboru. Navrhl, aby jmenování bylo 
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stanoveno do konce roku 2003 a na konci roku 2003 bude jmenován celý nový Výbor pro 
dvouleté funkční období, čímž se sladí funkční období Rady VŠ a Výboru FRVŠ. 
 

 Předsednictvo Rady VŠ jednomyslně (31 hlasy) doporučilo, aby na jeho dnešním 
zasedání byla provedena doplňující volba zástupců Rady ve Výboru FRVŠ na období do 31. 
12. 2003. Předsednictvo Rady VŠ dále doporučuje, aby v závěru roku 2003 byla provedena 
volba všech zástupců Rady VŠ ve Výboru Fondu rozvoje vysokých škol s platností na 2 roky. 
Účelem tohoto doporučení je synchronizace funkčního období Rady VŠ a jejích zástupců ve 
Výboru FRVŠ, která se považuje za žádoucí. 
 Předseda Výboru FRVŠ prof. Stránský informoval poté členy předsednictva RadyVŠ, že 
do funkce  místopředsedy  Výboru je navržen prof. RNDr. Emanuel Šucman, CSc. a za nového 
člena Výboru doc. Ing. Vladimír Slivka, CSc. Další člen Výboru nebyl dosud navržen a návrh 
bude předložen na březnovém zasedání předsednictva. Členové předsednictva obdrželi v písemné 
podobě stručné charakteristiky navrhovaných členů Výboru.  
 
 K tajnému hlasování o předložených návrzích bylo rozdáno 32 hlasovacích lístků. Po 
sečtení odevzdaných hlasovacích lístků oznámili skrutátoři, že pro oba kandidáty bylo odevzdáno 
32 platných hlasovacích lístků a oba navrženi obdrželi 32 kladných hlasů. 

 
 Předsednictvem Rady vysokých škol byl jednomyslně (32 hlasy) jmenován 
místopředsedou Výboru Fondu rozvoje vysokých škol prof. RNDr. Emanuel Šucman, 
CSc.  a za člena Výboru Fondu rozvoje vysokých škol byl schválen doc. Ing. Vladimír 
Slivka, CSc. 
 
 
 b)  Konkurzní a jednací řád Fondu rozvoje vysokých škol 
  Návrh Konkurzního a jednacího řádu Fondu rozvoje vysokých škol (dále jen 
„Konkurzní řád“), který byl členům předsednictva předložen, okomentoval prof. Stránský. 
Upozornil na změny, ke kterým došlo, a zdůvodnil potřebu těchto změn. Informoval také o 
drobných připomínkách MŠMT, které ještě byly do předloženého návrhu zapracovány. V 
diskusi byly vzneseny ještě některé další formální připomínky ke Konkurznímu řádu. 
Náměstek doc. Kolář doporučil přijetí Konkurzního řádu při zapracování vznesených 
připomínek. Doc. Ježek ocenil práci Výboru FRVŠ při přípravě Konkurzního řádu. 
 
  
 Předsednictvo Rady VŠ jednomyslně (31 hlasy) schválilo předložený Konkurzní a 
jednací řád Fondu rozvoje vysokých škol. 

     
 6. Poradní odborné orgány Rady vysokých škol 

 
       Doc. Ježek informoval členy předsednictva, že užší předsednictvo Rady navrhlo 
předběžně ustavení 12 pracovních komisí Rady vysokých škol. U dvou komisí se navrhuje 
změna názvu oproti minulému funkčnímu období. Užší předsednictvo navrhlo předsedy 
těchto pracovních komisí a z navržených tento návrh akceptovalo 11 osob. Není dosud 
navržen předseda pracovní komise pro umělecké vysoké školy. Předseda Rady VŠ dostal 
po zasedání užšího předsednictva návrh na zřízení pracovní komise pro soukromé vysoké 
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školy a doporučuje, aby tato komise byla ustavena. Doc. Ježek seznámil členy 
předsednictva s návrhy na předsedy pracovních komisí a s jejich stručnými 
charakteristikami. 
   Bylo rozdáno 33 hlasovacích lístků se jmény jedenácti navržených předsedů komisí. 
V tajné volbě bylo odevzdáno 33 platných hlasovacích lístků a všichni navržení předsedové 
komisí obdrželi 33 kladných hlasů. 
 
 Předsednictvo Rady vysokých škol jednomyslně (33) hlasy schválilo předsedy 
jedenácti pracovních komisí Rady VŠ. Zvolení předsedové jsou uvedeni v tabulce:  

Komise Předseda 
Legislativní Ing. Alena Macháčková, CSc. 
Ekonomická Doc. Ing. Jiří Cakl, CSc. 
Pro vzdělávací činnost Doc. RNDr. Miroslav Pidra ,CSc. 
Pro vědeckou činnost Prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc. 
Pro kvalitu vysokých škol a její hodnocení Doc. Ing. Eva Münsterová, CSc. 
Pro informační technologie ve vysokém školství Doc. RNDr. František Koliba, CSc. 
Pro přípravu učitelů Prof. RNDr. Jan Melichar, CSc. 
Pro vysoké školy vojenské a policejní plk. Doc. Ing. Alexander Sikora, CSc. 
Pro vnější a zahraniční styky Prof. Ing. Pavel Kovář, DrSc. 
Pro tvůrčí činnost studentů Doc. Ing. Zdena Rábová, CSc. 
Pro vysokoškolské knihovny PhDr. Miloslava Faitová 

 Jelikož zvolená předsedkyně komise pro vysokoškolské knihovny PhDr. Miloslava 
Faitová není členkou Rady VŠ, je třeba, aby v souladu s čl. XIII, odst. 2 Statutu Rady VŠ, 
potvrdilo její zvolení zasedání sněmu Rady VŠ. 
 Předseda Rady VŠ pogratuloval nově zvoleným předsedům a vyjádřil přesvědčení, že 
práce komisí bude rozhodující formou činnosti pléna Rady vysokých škol. Navrhl 
předsednictvu, aby schválilo zřízení pracovní komise pro soukromé vysoké  školy a aby 
členové Rady VŠ navrhli do 13. února kandidáty do funkcí předsedů pracovních komisí pro 
umělecké a soukromé vysoké školy. 
 

  Předsednictvo Rady VŠ jednomyslně (31 hlasy) schvaluje zřízení pracovní komise 
pro soukromé vysoké školy a vyzývá členy Rady VŠ, aby se přihlásili k práci v této 
komisi. 

Předsednictvo RVŠ ukládá užšímu předsednictvu, aby ve spolupráci s Agenturou 
Rady VŠ připravilo do jeho březnového zasedání návrhy na předsedu komise pro 
umělecké VŠ a na předsedu komise pro soukromé VŠ. 

Předsednictvo RVŠ doporučuje, aby se předsedkyní pracovní komise Rady VŠ pro 
vysokoškolské knihovny stala PhDr. Jaroslava Faitová a ukládá užšímu předsednictvu, 
aby předložilo toto doporučení květnovému sněmu Rady VŠ ke schválení. 

 7. Čerpání finančních prostředků Rady vysokých škol v roce 2002 
 

       Ředitelka Agentury Rady vysokých škol Ing. Baňacká předložila výsledky hospodaření 
Agentury Rady vysokých škol v oblasti Rady VŠ za rok 2002 a rozpočet na rok 2003 
v podobě přehledné tabulky. Celkové čerpání prostředků v roce 2002 bylo 1 073 000 ,- Kč. 
Součástí materiálu je detailní rozpis hospodaření Studentské komory v celkové výši 
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170 958,70 ,- Kč. Plán čerpání finančních prostředků pro rok 2003 zůstal zachován, jako 
částka 1 308 000 ,- Kč, která již byla schválena na prosincovém zasedání předsednictva Rady. 
K předloženému materiálu nebyly vysloveny žádné výhrady. Prof. Haasz požádal, aby byl plán 
pro rok 2003 doplněn podrobným rozpisem nákladů Studentské komory. 
 

  Předsednictvo Rady VŠ schválilo jednomyslně (32 hlasy) předloženou zpřesněnou 
zprávu o „Čerpání finančních prostředků Rady vysokých škol v roce 2002“. 

Předsednictvo Rady VŠ žádá Agenturu RVŠ, aby ve spolupráci se SK RVŠ předložila 
jeho březnovému zasedání rozčlenění položky „Provozní náklady SK Rady VŠ“ v rozpočtu 
na r. 2003.  8. Stanovisko k dopisu rektorů uměleckých vysokých škol 
 

Užší předsednictvo Rady VŠ na svém zasedání 6. února 2003 projednalo dopis rektorů 
uměleckých vysokých škol k problematice financování těchto škol v roce 2003 a připravilo 
návrh stanoviska k tomuto dopisu.  Prof. Bednář vysvětlil, že na jednání Reprezentativní 
komise došlo pro rok 2003 ke změně ve financování těchto škol, která nebyla v průběhu 
jednání zástupci uměleckých škol zpochybněna. Náměstek doc. Kolář upozornil, že projeví – li 
Reprezentativní komise vůli jednat o této problematice, pak lze hledat cesty ke zmírnění 
tvrdosti přijatých pravidel. Pravidla jako taková už ovšem nelze pro rok 2003 měnit. Toto 
stanovisko podpořil doc. Staněk, který navrhl i případné možné cesty k řešení problému. 

 
  Předsednictvo Rady VŠ 31 hlasy, 1 se zdržel hlasování, vyslovilo podporu dopisu 

rektorů uměleckých vysokých škol ze dne 22.1.2003, adresovanému náměstkovi ministryně 
školství mládeže a tělovýchovy, v tom smyslu, aby financování zmíněných škol se v roce 
2003 uskutečnilo v rozsahu, který fakticky odpovídá zásadám uplatňovaným v letech 
bezprostředně předcházejících. 

 Současně předsednictvo Rady VŠ vyslovuje přesvědčení o nutnosti zabývat se hlouběji 
a principálně financováním vysokých škol uměleckých a uměleckých studijních programů 
na ostatních vysokých školách v aktivitách podílejících se na přípravě nového systému 
financování vysokých škol. V tomto směru se obrací především na všechny členy Rady VŠ, 
kteří jsou do těchto aktivit zapojeni. 

 9. Informace ze Studentské komory 
 

V zastoupení Bc. Nantla, který byl na zahraniční pracovní cestě, informovala o činnosti 
Studentské komory (dále jen „SK“) místopředsedkyně SK Bc. Kučerová, která informovala o 
jednání SK 6. února 2003. Komora na tomto zasedání ustavila své pracovní orgány a schválila 
programové prohlášení. Zdůraznila, že SK chce především posílit své postavení jediného                           
reprezentanta všech studentů vysokých škol v České republice. Významnou roli chce sehrát 
SK při vybavení škol, hodnocení kvality, zajišťování mezinárodních mobilit, chce působit též 
v legislativní oblasti a při problematice financování vysokých škol. Podrobné informace o 
činnosti SK lze najít na internetové stránce Studentské komory.  

 
Po diskusi předsednictvo Rady vysokých škol vzalo na vědomí přednesené informace o 

činnosti Studentské komory. Předsednictvo Rady ukládá užšímu předsednictvu, aby na své 
dubnové zasedání připravilo programové prohlášení Rady VŠ a programové prohlášení SK 
RVŠ a aby tyto dokumenty předložilo květnovému sněmu RVŠ k vyjádření. 
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  10.   Různé 
 

a) Informace o sjezdu Vysokoškolského odborového svazu 
  V uplynulých dnech se uskutečnil sjezd Vysokoškolského odborového svazu (dále jen 
„VOS“), jehož se z Rady vysokých škol zúčastnili doc. Münsterová a doc. Cakl. Základní 
informaci o průběhu jednání podal místopředseda VOS RNDr. Dolanský, který sdělil, že byl 
zvolen nový pětičlenný Výbor VOS a v nejbližší době bude zvolen nový předseda VOS.              
Z usnesení sjezdu vyzdvihl požadavek na dosažení zdvojnásobení výše mzdového ohodnocení 
pracovníků vysokých škol v průběhu pěti let. Doc. Ježek ocenil úspěšnou součinnost s VOS. 
 

b) Zastoupení Rady vysokých škol v Reprezentativní komisí 
 
 Předseda Rady VŠ doc. Ježek vysvětlil význam zastoupení Rady VŠ v Reprezentativní 
komisí, která má klíčovou úlohu při stanovení pravidel financování vysokých škol. Poukázal na 
skutečnost, že dosavadní zastoupení ve složení doc. Ježek, prof. Bednář, prof. Haasz, prof. 
Hron a Ing. Krátký  se osvědčilo. Prof. Hron, vzhledem ke svému zvolení rektorem ČZU, již 
v tomto funkčním období není členem Rady vysokých škol a užší předsednictvo navrhuje, aby 
místo něho byl do Reprezentativní komise navržen nově zvolený předseda ekonomické komise 
Rady doc. Cakl.  

 
Předsednictvo Rady vysokých škol doporučuje (30 hlasy, 1 se zdržel hlasování) 

náměstkovi ministryně školství, mládeže a tělovýchovy pro vědu a vysoké školy, aby za člena 
Reprezentativní komise jmenoval doc. Cakla, protože dosavadní člen Reprezentativní 
komise prof. Hron již není členem RVŠ. 

 
c) Legislativní spolupráce s MŠMT 

 Předseda Rady vysokých škol doc. Ježek ocenil nabídku ministryně školství, mládeže a 
tělovýchovy, přednesenou na 1. zasedání sněmu Rady, kterou nabídla možnost připomínkování 
materiálů MŠMT již ve je stadiu přípravy. Bude nezbytné upřesnit další postup při 
projednávání těchto dokumentů. 

 
d) Problematika odpisů investic poskytnutých školám ze státní dotace 

 
Ing. Gale ve svém vystoupení zdůraznil potřebu vytvoření expertní skupiny pro 

posuzování legislativních a ekonomických dokumentů a problémů v oblasti vysokých škol. 
Jako závažný problém uvedl vyhlášku Ministerstva financí č. 504 z roku 2002, která uvádí, že 
se neodepisují kapitálové prostředky pořízené ze státní dotace. Tato vyhláška nebyla předem 
konzultována s vysokými školami a je pro vysoké školy ohrožující. Je nezbytné dokonale 
připravit návrh novely této vyhlášky a současně je třeba hledat cesty pro vyřešení problému 
odpisů v roce 2003. 

Doc. Ježek zdůraznil, že příprava expertní skupiny spadá do kompetence ekonomické 
pracovní skupiny. Nová vyhláška č. 504 je problematická, ale i původní měla řadu nedostatků 
(investiční past při pořizování přístrojů z grantů apod.). 
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V následné diskusi vystoupilo několik členů předsednictva i zástupců MŠMT s různými 
představami o řešení problematiky odpisů. Ředitel Ing. Beneš upozornil mimo jiné na 
skutečnost, že návrh vyhlášky byl projednáván na MŠMT, ale nikoliv odborem vysokých škol. 
Ministerstvo již hledá postupy pro řešení odpisů v roce 2003. Ing. Čuříková vyslovila 
požadavek, aby se předsednictvo Rady VŠ zabývalo problematikou programu reprodukce 
majetku. V této oblasti již byly předloženy 4 návrhy (MU, UK, ČVUT, další školy), ale dosud 
se jednání nerozběhla. Členové předsednictva vesměs podpořili zřízení expertní skupiny. 

Doc. Staněk požadoval, aby předsednictvo upozornilo ministryni na skutečnost, že MŠMT 
nepovažovalo zřejmě vyhlášku č. 504 za věc, která se dotýká vysokých škol, a proto ji 
neprojednalo s reprezentací. Návrh na přijetí odpovídajícího usnesení byl po diskusi doc. 
Staňkem stažen.  
 
 Předsednictvo Rady vysokých škol jednomyslně (31 hlasy) přijalo usnesení: 
 Předsednictvo Rady VŠ naléhavě upozorňuje MŠMT na velké problémy při aplikaci 
vyhlášky č. 504 z roku 2002 v souvislosti s péčí o investiční majetek VŠ a pověřuje 
Ekonomickou komisi RVŠ, aby se touto problematikou intenzívně zabývala.  
 Dále předsednictvo RVŠ žádá MŠMT, aby zvážilo vytvoření expertní skupiny složené ze 
zástupců vysokých škol, která by byla k dispozici jako poradní orgán pro jednání MŠMT 
s MF, popř. s jinými resorty .    
 e)  Aktuální  úkoly MŠMT v oblasti vysokých škol 
 
 Ředitel odboru vysokých škol MŠMT Ing. Beneš seznámil předsednictvo s některými 
úkoly, které řeší MŠMT v oblasti vysokých škol. 
  

1) Probíhá příprava „Berlínského summitu“. Do užší přípravné skupiny je zapojena i Česká 
republika, dokončuje se příprava komuniké. Ing. Beneš požádal o spolupráci 1 či 2 
zástupců Rady VŠ při přípravě tohoto dokumentu. Doc. Ježek uvedl, že užší 
předsednictvo se bude tímto požadavkem zabývat, doporučil, aby ředitel Beneš využil 
spolupráce s místopředsedy Rady a s předsedy pracovních skupin, a otázal se, zda jednání 
v Berlíně nebude jakousi „antibolognou“. Ing. Beneš vyslovil přesvědčení, že k tomu 
nedojde. 

 
2) Připravuje se konference o přístupu tělesně handicapovaných osob ke studiu. 

 
3) Ministerstvo připravuje seminář k problematice uznávání vysokoškolské kvalifikace. 

 
4) Aktualizace dlouhodobého záměru vysokých škol je ve stadiu příprav. Rada vysokých škol 

dostane materiál k diskusi o věcných záležitostech. 
 

5) Připravuje se zasedání Reprezentativní komise v první polovině března 2003. 
 
  
 3. zasedání předsednictva Rady VŠ se bude konat 20. března 2003. 
 
 
Zapsal: doc. Vlček 
 

 


