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z 3. zasedání předsednictva Rady vysokých škol 

uskutečněného dne 20. 3. 2003 
 

 Zasedání se zúčastnilo 31 členů předsednictva (ze 41 řádných členů), 5 předsedů pracovních komisí a 7 hostů.      Průběh jednání:  
 1.  Zahájení 
 Zasedání zahájil předseda Rady vysokých škol (dále jen „Rada“) doc. Ježek, který zdůraznil, že program jednání je velmi bohatý a uvítal ředitele odboru vysokých škol MŠMT Ing. Beneše, ředitele odboru programů výzkumu a vývoje Ing. Hankeho, zástupce AV ČR a GA ČR prof. Syku, představitele kvestorů doc. Vospěla a 3 zástupce SIMS (Sdružené informace matrik studentů) v čele s ředitelem Ústavu výpočetní techniky MU v Brně doc. Račanským. Poté předal řízení schůze místopředsedovi Rady prof. Bednářovi.  Prof. Bednář navrhl, aby návrhová komise pracovala ve složení: prof. Haasz, doc. Münsterová, a Bc. Nantl doporučil, aby skrutátory pro veřejná hlasování byli jmenováni doc.  Kůs a JUDr. Lenka Valová a volební komisi navrhl ve složení doc. Münsterová, Ing. Krátký a Bc. Kučerová.  Předsednictvo Rady VŠ bez připomínek schválilo předložené návrhy. 
 2. Vystoupení hostů 

 Ředitel Ing. Beneš, který vedl delegaci MŠMT, sdělil, že nepovažuje za potřebné, aby vystoupil s úvodním projevem, neboť problematika aktualizace dlouhodobého záměru a matriky studentů jsou zařazeny do programu jednání. Ředitel Ing. Hanke informoval o tom, že i nadále probíhá příprava zákona o veřejných výzkumných institucích a připravuje se návrh rozpočtu v oblasti výzkumu a vývoje. Přednesl  i další informace o dění v této oblasti a uvedl, že se připravuje vyhlášení výzkumných záměrů. V diskusi k tomuto vystoupení se upřesňovala stanoviska k problematice připomínkování zákona o veřejných výzkumných institucích. S připomínkami vystoupili doc. Ježek, prof. Syka, doc. Staněk a Ing. Hanke, který slíbil, že co nejdříve seznámí předsednictvo s aktuálním stavem.  Předseda ekonomické komise doc. Cakl připomenul, že v  rámci programového financování nejsou vysoké školy informovány o stavu dotace na obnovu přístrojů a zařízení, že není známo jak se vyvíjí možnost přesunu 41 milionů Kč do kapitálové dotace FRVŠ a že nebyly předány informace o stavu jednání s MF v záležitosti vyhlášky č. 504 k problematice odpisů. Ředitel Ing. Beneš konstatoval, že ve skupině 1 probíhá jednání o programovém financování, že proběhla jednání s MF o přesunu prostředků do kapitálové dotace FRVŠ. 
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K problematice odpisů byla odeslána řada dotazů na MF, dotazy dosud nebyly odpovězeny. Chystá se jednání na úrovni náměstků ministrů obou ministerstev. Ing. Čuříková uvedla, že školy dosud nemají schválené prostředky na kapitálové dotace z FRVŠ, prof. Haasz vyjádřil nespokojenost s faktem, že nebyly dosud dodány podklady pro jednání Reprezentativní komise 25. 3. 2003.  
a) Předsednictvo Rady jednomyslně (31 hlasy) přijalo usnesení:Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí informace MŠMT týkající se programového financování, konverze finančních prostředků z běžných na kapitálové dotace (FRVŠ) a problematiky odpisů; b) Předsednictvo Rady VŠ žádá představitele MŠMT, aby na příštím zasedání 

předsednictva informovali o aktuálním stavu projednávání zákona o veřejných výzkumných institucích. 
  3.   Aktuální informace z užšího předsednictva Rady VŠ 

 Doc. Ježek informoval předsednictvo o tom, že informace z užšího  předsednictva Rady budou pravidelným bodem jednání předsednictva. V intervalech přibližně tří měsíců bude probíhat i kontrola plnění usnesení. K aktuálním projednávaným otázkám uvedl, že 17. ledna 2003 nominovala Rada 12 delegátů do pracovních skupin pro přípravu Národní politiky výzkumu a vývoje v ČR. V řadě případů ovšem nebyla akceptována nominace delegátů Rady do jednotlivých pracovních skupin.  Užší předsednictvo doporučuje převedení jedné až dvou osob (doc. Ježek, doc. Kebo) do pracovní skupiny 3 „Přímá a nepřímá podpora VaV“ (Financování VaV). Seznámil dále předsednictvo s průběhem pracovní schůzky o přípravě financování vysokých škol v roce 2004, kterou svolal předseda ČKR prof. Wilhelm. Radu zastupovali na  jednání doc. Ježek, prof. Haasz a doc. Cakl, přípravy se zúčastnil též prof. Bednář. Jednání bylo podnětné a uvažovalo se o nezbytnosti navýšení rozpočtu veřejných vysokých škol o 5 miliard Kč. Prof. Bednář informoval o své účasti na zasedání Akreditační komise (dále jen „AK“) ve dnech 11. a 12. března 2003, na kterém se posuzoval velký počet reakreditací. Byly rovněž schváleny dva bakalářské programy na vyšších odborných školách realizované ve spolupráci s vysokými školami. Neprošel návrh na zřízení veřejné VŠ v Mladé Boleslavi a na zřízení třetí fakulty na UHK. O spolupráci Rady s AK bylo jednáno s předsedou AK prof. Liškou. AK pozitivně přijala zřízení Pracovní komise Rady VŠ pro kvalitu vysokých škol a její hodnocení. Návrh na konkrétní formu spolupráce této komise s AK předloží předsedkyně této komise doc. Münsterová. V roce 2003 by se měli členové komise mimo jiné podílet na hodnocení 6 soukromých vysokých škol. Bc. Nantl informoval předsednictvo o posledních zahraničních aktivitách Studentské komory.  
4.   Kontrola plnění přijatých usnesení 
 Členové předsednictva Rady obdrželi materiál s přehledem plnění jednotlivých usnesení orgánů Rady, přijatých v roce 2003. Doc. Ježek zaujal stanovisko k těm usnesením, která nebyla dosud splněna, nebo byla splněna jen částečně.  U jednotlivých usnesení jsou uvedena čísla bodů ze zápisu příslušného zasedání.     
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Usnesení z 1. zasedání předsednictva Rady. 
 2. Problematiku zkrácení kapitálové dotace FRVŠ pro rok 2003  vyřešilo ministerstvo z jiných zdrojů, realizace však bude možná až na základě rozpočtového opatření MF, resp. vlády.      4.    Do 14 dnů dokončí užší předsednictvo redakci návrhu programového prohlášení, jehož návrh bude předložen k diskusi do 7. dubna 2003. Dubnové zasedání předsednictva připraví konečné znění programového prohlášení, které by mělo být  schváleno květnovým zasedáním sněmu.       Usnesení z 2. zasedání předsednictva Rady.       2. Předseda AK prof. Liška v podstatě  nepřijal návrh předsednictva, aby kontaktem s AK byli za Radu pověřeni prof. Bednář a doc. Münsterová. Materiály budou i nadále zasílány předsedovi Rady a jednomu stálému zástupci - prof. Bednářovi.  AK, která je ze zákona pověřena hodnocením kvality vysokých škol, přivítala možnost spolupráce se členy Pracovní komise Rady VŠ pro kvalitu vysokých škol a její hodnocení a předpokládá jejich zapojení do pracovních komisí AK. Předsednictvo Rady vítá tuto spolupráci, bere ovšem na vědomí, že příslušná pracovní komise Rady bude ve spolupráci s dalšími orgány a organizacemi vykonávat i další činnosti v oblasti hodnocení kvality VŠ, přesahující obsah přímé spolupráce s pracovními komisemi AK. Výsledky této činnosti budou dány k dispozici i Akreditační komisi.   10 d. Není stále dořešena problematika aplikace vyhlášky č. 504 a výklad zákona 130 ohrožuje činnost vysokých škol. Nebyla také dosud vytvořena expertní skupina pro výklad legislativních problémů v ekonomické oblasti.  
Předsednictvo Rady jednomyslně (30 hlasy) přijalo tato usnesení k závěrům z 2. zasedání předsednictva Rady:  I. K bodu 2  

a) předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí informaci doc. Münsterové týkající se 
spolupráce s Akreditační komisí;  předsednictvo Rady vysokých škol souhlasí s tím, aby stálým zástupcem Rady při zasedání Akreditační komise byl prof. Bednář; 

b) předsednictvo Rady vysokých škol pověřuje doc. Münsterovou, aby připravila do příštího zasedání Akreditační komise návrh na spolupráci Rady s Akreditační komisí v oblasti hodnocení vysokých škol a spolupracovala s Akreditační komisí v této oblasti; c) předsednictvo Rady vysokých škol souhlasí s navázáním přímé spolupráce členů pracovních skupin Akreditační komise a členů komise Rady  pro kvalitu vysokých škol a její hodnocení popř. členů komise pro vzdělávací činnost.  II.  K bodu 10 d     Předsednictvo Rady vysokých škol ukládá představitelům Rady VŠ v Reprezentativní komisi, aby v souladu s usnesením předsednictva RVŠ z 20.2.2003 iniciovali jednání vedoucí k vytvoření expertní skupiny zabývající se právní problematikou financování veřejných vysokých škol.   
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5. Návrh aktualizace dlouhodobého záměru MŠMT – připomínky 
     Předseda Rady doc. Ježek uvedl tento bod konstatováním, že členové předsednictva byli  v přijatelném časovém termínu požádáni o připomínky k „NÁVRHU  AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI PRO OBLAST VYSOKÝCH ŠKOL PRO  ROK 2004“, který připravilo MŠMT. Na základě došlých připomínek připravilo užší předsednictvo připomínky k tomuto materiálu, které dostali rovněž všichni členové předsednictva.     Souhrnně je třeba zdůraznit, že předložený návrh má řadu pozitivních aspektů -  byl předložen včas, věnuje pozornost i oblasti výzkumu a vývoje a je podrobnější než v minulých letech. Vypracované připomínky obsahují i popis odstranitelných nedostatků, z nichž zejména je třeba upozornit na chybějící ekonometrický model, na nedostatečné zdůraznění přechodu na strukturované studium a na chybějící část o sociálních podmínkách studia.    V diskusi byla hlavní pozornost soustředěna na problematiku strukturovaného studia  a nejednotnost při jeho zavádění. Byly vzneseny i připomínky k problematice celoživotního vzdělávání a vzdělávání vlastních pracovníků. Jisté nejasnosti vznikly v souvislosti s tím, že ač se v názvu materiálu uvádí, že se vztahuje na oblast veřejných vysokých škol, tak se v textu na několika místech pojednává i problematika soukromých vysokých škol. Připomínky jedné ze soukromých VŠ byly na místě předány Ing. Benešovi. Ten v závěru diskuse vyjádřil souhlas s potřebou uvedení konkrétní finanční částky určené pro financování vysokých škol, akceptoval i některé poznámky k problematice internacionalizace studia s tím, že bude velmi obtížné zajistit reciprocitu v počtu vysílání a přijímání studentů z jiných zemí, pokud se nebude uvažovat i se studenty ze Slovenska. Uvedl dále, že MŠMT vnímá některé problémy při zavádění strukturovaného studia, je např. již více než 100 strukturovaných magisterských studijních programů, avšak počet studentů v těchto programech je stále nízký. Došlo již k výrazným úpravám v oblasti FRVŠ, větší pozornost bude třeba věnovat kontrole plnění transformačních a rozvojových projektů.       Ing. Gale požadoval, aby MŠMT provádělo pravidelnou kontrolu plnění předchozích záměrů a uvedl, že aktualizace by měly být pouze stručnými dokumenty.    

  Předsednictvo Rady (29 hlasy, 1 se zdržel hlasování) přijalo usnesení:  a) Předsednictvo Rady vysokých škol projednalo připomínky Rady VŠ k návrhu aktualizace Dlouhodobého záměru a schválilo je.  b) Předsednictvo Rady vysokých škol ukládá představitelům Rady VŠ v Reprezentativní komisi, aby při projednávání „Návrhu aktualizace dlouhodobého záměru“ uplatnili i další připomínky, které vyplynuly z diskuse.   6. Problematika matriky studentů 
 Místopředseda Rady prof. Haasz v úvodu konstatoval, že únorové zasedání předsednictva Rady uložilo, aby na základě připomínek z jednotlivých vysokých škol připravil stanovisko k problémům, které vznikly v souvislosti s využíváním matriky studentů (dále jen „SIMS“). Toto stanovisko bylo zasláno správě centrální matriky (SIMS), která k jednotlivým připomínkám vypracovala odpovědi, které byly v písemné podobě předány členům předsednictva. Hlavní z těchto odpovědí komentovali správce SIMS Ing. Ivan Burian a RNDr. 

Odstraněno: 
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Jana Kohoutková. Úvodem uvedli, že SIMS je v činnosti od roku 1999 a zpracovává podklady, které povinně zasílají vysoké školy. Zdůraznili, že všechny algoritmy SIMS jsou zveřejněny a přístupny vysokým školám, vysvětlili započítávání jednotlivých forem studia a vysvětlili, že u doktorských studentů se započítává pouze historie doktorských studií. U soukromých vysokých škol slouží data SIMS pro statistické zpracování ÚIV a povinnost zasílat tato data vyplývá ze zákona. V diskusi zazněly některé námitky k možnostem přístupu do údajů SIMS. Pracovníci SIMS zdůraznili, že každá škola má svého správce pro SIMS a ten může případně delegovat pravomoci k přístupu i na jiné osoby, pokud bude respektován zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.  
Předsednictvo Rady jednomyslně (29 hlasy) přijalo usnesení:  Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí předložený materiál shrnující připomínky k SIMS zaslané jednotlivými vysokými školami a reakce správce SIMS na tento materiál. Předsednictvo Rady vysokých škol děkuje správci SIMS za vstřícný přístup. Předsednictvo Rady vysokých škol žádá MŠMT, aby se tímto materiálem též zabývalo (a to zejména body týkajícími se započítáváním doby studia) a aby na zářijovém zasedání předsednictva Rady představitelé MŠMT předložili informaci o řešení problémů zmiňovaných ve výše uvedeném matriálu.  
 7. Pracovní komise Rady vysokých škol 

 a. Volba předsedů komisí pro umělecké vysoké školy a pro soukromé vysoké školy   Za předsedkyni komise pro umělecké vysoké školy byla navržena doc. Daniela Velebová z  JAMU v Brně. Pro tajné hlasování bylo rozdáno 31 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 31 platných lístků. 
Pro doc. Velebovou bylo odevzdáno 31 hlasů, byla tedy jednomyslně zvolena předsedkyní komise pro umělecké vysoké školy.         Vzhledem k tomu, že předsednictvo nedostalo žádný návrh na předsedu komise pro soukromé vysoké školy, bylo navrženo, aby se před dubnovým zasedáním sešli členové předsednictva ze soukromých VŠ a navrhli předsedu a místopředsedu této komise i její členy.   Předsednictvo Rady jednomyslně (29 hlasy) přijalo usnesení:    Předsednictvo Rady vysokých škol ukládá Agentuře Rady, aby svolala na 17. dubna v 8:30 hodin členy předsednictva ze soukromých vysokých škol za účelem vypracování návrhů na předsedu, místopředsedu a členy komise pro soukromé vysoké školy. Jednání bude řídit jeho nejstarší účastník.  
      b.   Volba místopředsedů pracovních komisí Rady vysokých škol       Členové předsednictva obdrželi návrhy předsedů pracovních komisí na obsazení funkcí místopředsedů.   
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Pro tajné hlasování bylo rozdáno 31 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 31 platných lístků, navržení místopředsedové obdrželi od 28 do 31 kladných hlasů. Podrobný protokol o průběhu voleb je uložen na Agentuře Rady VŠ.  
 Všichni navržení byli tedy zvoleni. Seznam zvolených místopředsedů je v připojené tabulce.   
Místopředsedové pracovních komisích Rady vysokých škol v roce 2003  
Komise Místopředseda Místopředseda 

Legislativní JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D. JUDr. Ivan Tomažič 
Ekonomická JUDr. Lenka Valová Doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc. 
Pro vzdělávací činnost Doc. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc. Mgr. Taťána Engelová 
Pro vědeckou činnost Doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo Doc. Dr. Ing. Zdeněk Kůs 
Pro kvalitu vysokých škol 
a její hodnocení 

PhDr. Jiří Winkler, Ph.D. Prof. Ing. Jiří Jindra, CSc. 
Pro informační technologie 
ve vysokém školství 

prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc. Doc. Dr. Ing. Zdeněk Kůs  
Pro přípravu učitelů Doc. RNDr. Josef Trna, CSc.  Doc. Ing. Petr Byčkovský, CSc. 
Pro umělecké vysoké 
školy 

Doc. ak. mal. Vladimír Kokolia  
Pro vysoké školy vojenské 
a policejní 

Doc. RNDr. Miloš Tichý CSc. Doc. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc. 
Pro vnější a zahraniční 
styky 

Doc. MUDr. Zuzana Červinková, CSc. Doc. RNDr. Tatiana Gavalcová, CSc. 
Pro tvůrčí činnost studentů Doc. PhDr. Blažena Gracová, CSc. Ing. Jan Litera 
Pro vysokoškolské 
knihovny 

Prof. Ing. Jaroslav Fiala, CSc. PhDr. Iva Horová 
  c. Jmenování členů pracovních komisí Rady vysokých škol      Členové předsednictva v souladu s čl. X. odst. 2. písm. e) Statutu Rady obdrželi návrh  členů 12 pracovních komisí připravený předsedy jednotlivých komisí. V průběhu jednání došlo ještě k šesti úpravám v předložených seznamech. Jmenování členů jednotlivých komisí proběhlo veřejným hlasováním.   Předsednictvo Rady jednomyslně (28 hlasy) schválilo jmenování členů pracovních komisí Rady vysokých škol podle upravených seznamů.      Složení pracovních komisí bude zveřejněno na internetové stránce Rady „Alma mater“ v rubrice „Pracovní komise“ .  
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8. Doplnění Výboru a Dozorčí rady Fondu rozvoje vysokých škol  
a schválení předsedů a místopředsedů oborových komisí FRVŠ 

 a. Schválení člena Výboru a Člena dozorčí rady FRVŠ  Místopředseda Výboru Fondu rozvoje vysokých škol prof. Šucman předložil ke schválení návrh, aby novým členem Výboru byl jmenování doc. Kůs a novým členem Dozorčí rady JUDr. Tomažič a seznámil předsednictvo se stručnými charakteristikami navržených. Pro tajné hlasování bylo rozdáno 28 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 28 lístků, z nichž jeden byl neplatný. 
Pro jmenování doc. Kůse novým členem Výboru FRVŠ se vyslovilo 26 členů předsednictva, byl tedy zvolen členem Výboru Fondu rozvoje vysokých škol. Pro jmenování JUDr. Tomažiče novým členem Dozorčí rady FRVŠ se vyslovilo 27 členů předsednictva, byl tedy zvolen členem Dozorčí rady Fondu rozvoje vysokých škol.  b. Hlasování o jmenování předsedů a místopředsedů oborových komisí FRVŠ pro rok 2004  Členové předsednictva obdrželi návrh na  předsedy a místopředsedy oborových komisí pro FRVŠ 2004 a stručné charakteristiky navržených kandidátů. Pro tajné hlasování bylo rozdáno 28 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 28 platných lístků, jednotliví navržení funkcionáři oborových komisí obdrželi od 25 do 28 kladných hlasů.  Podrobný protokol o průběhu voleb je uložen na Agentuře Rady VŠ.  

  Všichni navržení kandidáti byli schváleni. Seznam předsedů a místopředsedů oborových komisí pro FRVŠ 2004 je v připojené tabulce.  
Komise Funkce Jméno  
A Předseda Doc. RNDr. František Koliba, CSc. 
A Místopředseda Prof. Ing. Radimír Vrba, CSc. 
B Předseda RNDr. Vladimír Roskovec, CSc. 
B Místopředseda Doc. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D. 
C Předseda Doc. MVDr. Petr Dvořák CSc. 
C Místopředseda Prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc. 
E Předseda PhDr. Marta Machytková 
E Místopředseda PhDr. Helena Landová 
F1 Předseda Prof. Ing. Zdeněk Diviš, CSc. 
F1 Místopředseda Doc. Ing. Jiří Sýkora, CSc. 
F2 Předseda Prof. PhDr. Leoš Faltus 
F2 Místopředseda Prof. Vladimír Tichý, CSc. 
F3 Předseda Doc. MUDr. Miloš Langmeier, DrSc.  
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F3 Místopředseda Doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc. 
F4 Předseda Prof. RNDr. Anna Čermáková, CSc. 
F4 Místopředseda Dr. Ing. Alena Salašová,  
F5 Předseda Prof. PhDr. Dobrava Moldanová, DrSc. 
F5 Místopředseda Doc. PhDr. Barbora Köpplová, CSc.  
F6 Předseda Doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc. 
F6 Místopředseda Doc. RNDr. Jarmila Vinšová, CSc. 
G1 Předseda Prof. Ing. Vladislav Musil, CSc. 
G1 Místopředseda Doc. Ing. Jaroslav Zeman, CSc. 
G2 Předseda Doc. Ing. arch. Dagmar Glosová, CSc. 
G2 Místopředseda Doc. MgA. Jan Grossmann 
G3 Předseda Doc. MUDr. Jan Heller, CSc. 
G3 Místopředseda Prof. MVDr. Hugo Černý, DrSc. 
G4 Předseda Doc. RNDr. Milada Vávrová, CSc. 
G4 Místopředseda Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. 
G5 Předseda Doc.PhDr. Lenka Müllerová, CSc. 
G5 Místopředseda RNDr. Hana Scholleová 
G6 Předseda Doc. RNDr. Petr Solich, CSc.  G6 Místopředseda Doc. RNDr. Jan Picek, CSc.   

 9. Schválení plánovaných výdajů Studentské komory Rady na rok 2003 
 Členům předsednictva byl předložen návrh rozpisu plánovaných výdajů Studentské komory  Rady  na  rok 2003. Přiděleny  byly  prostředky v  celkové výši 250 000,- Kč, plánované výdaje činí 235 600,- Kč a rezerva 14 400,- Kč. Předseda SK Bc. Nantl sdělil, že z plánovaných nákladů na zahraniční cesty nebude využita částka 30 000,- Kč na study visit v Izraeli (cesta se nebude konat) a 5 000,- Kč na Meeting CSN ( SK vystupuje z CSN). Uspořené prostředky budou využity k úhradě nákladů účastníků odborných seminářů. 

  Předsednictvo Rady vysokých škol jednomyslně (26 hlasy) schválilo přidělení prostředků Studentské komoře ve výši 250 000,- Kč, jakož i rozdělení této částky podle 
předloženého návrhu upraveného na základě sdělení předsedy SK.      10. Různé 
  a. Zpráva o činnosti Studentské komory   Předseda SK Bc. Nantl přednesl informaci o některých aktivitách SK v uplynulém období. Ve dnech 20. až 23. února 2003 se zúčastnila tříčlenná delegace SK zasedání Evropské studentské konvence v Aténách. Ve dnech 12. – 13. března 2003 byla SK  



 9

spolupořadatelem při pořádání konference „Vstup do EU a očekávané změny na trhu práce“, která se  konala v Brně. Na zasedání SK 14. března byly definovány priority komory pro 1. pololetí 2003, přijato stanovisko k problematice Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a zhodnocena spolupráce se slovenskou studentskou reprezentací ŠRVŠ. Studentská komora se rozhodla vystoupit ze středoevropské organizace CSN (Central European Student Network), neboť činnost v této organizaci není efektivní.   b. Projednávání připomínek k materiálům státních orgánů  Doc. Ježek informoval o potřebě organizačního zajištění projednávání připomínek k materiálům, které Radě poskytují různé instituce, především MŠMT. Bude nezbytné v případě potřeby formulovat stupně důvěrnosti projednávaných materiálů.  Projednávání materiálů by mělo mít tři standardní modely:  
• Při lhůtě větší než jeden měsíc – shromáždění připomínek členů předsednictva, zpracování do formy zprávy, schválení zprávy předsednictvem a odeslání. 
• Při lhůtě cca 14 dní až měsíc – příprava zprávy členy užšího předsednictva a předsedy příslušných komisí, připomínky ke zprávě od členů předsednictva a odeslání. 
• Při lhůtě kratší než 14 dní – zpracování zprávy členy užšího předsednictva, odeslání a následné projednání v předsednictvu. 

 c. Návrh delegátů Rady vysokých škol do odborného poradního orgánu pro hodnocení návrhů projektů "Programu podpory začínajících pracovníků výzkumu a vývoje (LZ)" 
 Na základě požadavku náměstka doc. Koláře byli členové předsednictva vyzváni, aby podali návrhy na delegáty Rady do odborného poradního orgánu pro hodnocení návrhů projektů "Programu podpory začínajících pracovníků výzkumu a vývoje (LZ)" Došly návrhy na jmenování doc. Keba a prof. Pokorného.  Užší předsednictvo předložilo členům předsednictva tyto návrhy ke schválení tajnou volbou. Pro tajné hlasování bylo rozdáno 27 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 27 platných lístků. Doc. Kebo obdržel 26 kladných hlasů a prof. Pokorný 27 kladných hlasů.  

Doc. Kebo a prof. Pokorný byli schváleni jako delegáti Rady VŠ do odborného 
poradního orgánu pro hodnocení návrhů projektů "Programu podpory začínajících pracovníků výzkumu a vývoje (LZ)"   d.  Prezentace Rozvojové banky Rady Evropy 

     Dne 25. března 2003 proběhne prezentace Rozvojové banky Rady Evropy k problematice vzdělávání a výzkumu.  Předsednictvo pověřilo doc. Cakla účastí na této prezentaci a přednesením informace na dubnovém zasedání předsednictva.  e.   Zapojení soukromé Vysoké školy podnikání v Ostravě do činnosti Rady VŠ        Předseda Rady upozornil, že Vysoká škola podnikání v Ostravě, přestože obdržela upozornění předsedy Rady, dosud nevyslala delegáty do Rady pro období 2003 – 2005, ani neuhradila příspěvek na činnost Rady pro rok 2003. Doporučil, aby Agentura Rady VŠ upozornila tuto školu na to, že nevyšle – li do dubnového zasedání předsednictva delegáty a 
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neuhradí předepsaný poplatek, bude předsednictvu navrženo ukončení členství Vysoké školy podnikání v Ostravě v Radě.         Předsednictvo Rady vysokých škol jednomyslně (25 hlasy) schválilo návrh předsedy Rady VŠ na případné ukončení členství Vysoké školy podnikání v Ostravě v Radě vysokých škol.  f. Delegát do pracovní skupiny pro analýzu a hodnocení stavu výzkumu a vývoje v ČR  Sekretariát Rady pro výzkum a vývoj požádal Radu vysokých škol o jmenování delegáta do pracovní skupiny pro analýzu a hodnocení stavu výzkumu a vývoje v ČR. Užší předsednictvo navrhlo jako zástupce Rady vysokých škol prof. Haasze.  
Předsednictvo Rady vysokých škol jednomyslně (24 hlasy) schválilo delegování prof. Haasze do pracovní skupiny pro analýzu a hodnocení stavu výzkumu a vývoje v ČR.  g. Organizační a jiné záležitosti  V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR bude ve dnech 15. až 17. 6. probíhat seminář na téma „Přístup k vysokoškolskému studiu“.  
Předsednictvo Rady vysokých škol doporučuje účast dvou členů Studentské komory, 

předsedy pracovní komise pro vzdělávací činnost doc. Pidry a případně místopředsedy Rady prof. Bednáře. Ve dnech 5. až 7. června pořádá MŠMT a ČVUT seminář  na téma  uznávání vzdělání a kreditové systémy (ECTS) v kontextu celoživotního vzdělávání. Místopředsedkyně Rady doc. Münsterová bude v této záležitosti kontaktovat RNDr. Šťastnou z MŠMT a je pověřena zastupováním Rady na tomto semináři. Předsedu Rady VŠ kontaktoval prezident Asociace výzkumných organizací (dále jen „AVO“) Ing. Miroslav Janeček, CSc. a projevil zájem o užší spolupráci AVO s Radou vysokých škol.  
Do rámcového programu Rady vysokých škol bude zařazena problematika spolupráce Rady s AVO.  Na některé problémy soukromých vysokých škol při jejich činnosti i při práci v Radě VŠ upozornila Ing. Chromcová.   

4. zasedání předsednictva Rady VŠ se bude konat 17. dubna 2003. 
 
 Zapsal: doc. Vlček 
 


