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 Zasedání se zúčastnilo 33 členů předsednictva (ze 42 řádných členů), 5 předsedů pracovních komisí a 9 hostů.      Průběh jednání:   1.  Zahájení 
 Zasedání zahájil předseda Rady vysokých škol (dále jen „Rada“) doc. Ježek a  zdůraznil, že program jednání je velmi nabitý. Uvítal náměstka ministryně školství, mládeže a tělovýchovy doc. Koláře, ředitele odboru vysokých škol MŠMT Ing. Beneše, vedoucího oddělení rozvoje VŠ MŠMT doc. Antoše, vedoucího oddělení financování vědy a vysokého školství MŠMT Ing. Dobíška,  ředitelku CSVŠ Ing. Šebkovou, prof. Honzíka, prof. Lukáše a místopředsedu vysokoškolského odborového svazu RNDr.  Dolanského. Přivítal rovněž novou členku předsednictva Rady Ing. Křístkovou. Poté předal řízení schůze místopředsedovi Rady prof. Haaszovi.  Prof. Haasz navrhl, aby návrhová komise pracovala ve složení: prof. Bednář, doc. Münsterová a Bc. Nantl. Doporučil, aby skrutátory pro byli jmenováni doc.  Sikora a JUDr. 

Valová.   
Předsednictvo Rady VŠ bez připomínek schválilo předložené návrhy.   2. Aktuální informace z užšího předsednictva Rady VŠ  
a) Prof. Haasz  okomentoval průběh jednání Reprezentativní komise dne 25. 3. 2003, který je podrobně popsán ve zprávě předložené předsednictvu. b) Doc. Ježek informoval předsednictvo o tom, že předal Ing. Benešovi „Poznámky k  návrhu rozpočtu veřejných vysokých škol pro rok 2004“. Tento materiál obdrželi i členové předsednictva Rady. Při přípravě rozpočtu pro rok 2004 existuje naprostá shoda mezi Radou, MŠMT a Českou konferencí rektorů při hledání argumentů pro posílení rozpočtu vysokých škol tak, aby nešlo pouze o „hození  záchranného pásu“, ale o významnou finanční injekci. V tomto směru je důležitým  dokumentem i nově vzniklý dokument Evropské komise o postavení vysokých škol v Evropě, který obdrželi všichni členové Rady k připomínkám. c) Doc. Münsterová zdůraznila hlavní body Stanoviska Rady vysokých škol k vládnímu materiálu „Souhrnná zpráva o plnění Priorit postupu vlády při prosazování rovnosti mužů a žen“, které bylo předáno Ministerstvu práce a sociálních věcí.  
Předsednictvo Rady VŠ jednomyslně (32 hlasy) vzalo na vědomí předložené informace. 
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 3. Vystoupení hostů  Náměstek ministryně doc. Kolář informoval předsednictvo o některých otázkách, které řeší ministerstvo. a) K dofinancování uměleckých vysokých škol se podařilo uvolnit cca 12 milionů Kč z ukazatele F, čímž bude propad uhrazen z 50%.  O další úhradě se jedná, ale zatím není jistá. b) Probíhají jednání o navýšení finančních prostředků pro vysoké školy v rozpočtu pro rok 2004. Panuje plná shoda názorů ministerstva, reprezentace vysokých škol a odborů. Je připraven konstruktivní pracovní materiál, v kterém jsou uvedeny argumenty věcně zdůvodňující veškeré potřeby vysokých škol. Na přípravě materiálu se účinně podíleli členové užšího předsednictva Rady VŠ. Požadované finanční prostředky jsou výrazně vyšší než v uplynulém roce. Připravený materiál má podporu ministryně Buzkové, která ho bude projednávat začátkem května s premiérem Špidlou. 
c) Užší vedení MŠMT 15. dubna projednalo upravený návrh aktualizace dlouhodobého záměru ministerstva pro oblast vysokých škol pro rok 2004. Do tohoto návrhu byly zapracovány mnohé připomínky Rady VŠ. Aktualizace bude zveřejněna v nejbližších dnech.. d) Probíhají pracovní jednání o změnách ve způsobu dotování ubytování a stravování studentů. Tato jednání jsou orientována na realizaci adresného směrování dotace na studenta. Náměstek Kolář by považoval za účelné ustavit k této problematice společnou pracovní skupinu MŠMT a Rady VŠ, případně za spoluúčastí zástupců ČKR. V diskusi podpořili členové předsednictva ustavení pracovní skupiny k problematice dotace na ubytování a stravování studentů. Několik diskutujících zaujalo stanovisko k financování uměleckých vysokých škol a někteří vyslovovali obavu z poklesu kvality těchto škol při nedostatku finančních prostředků na mzdy i provoz. Náměstek doc. Kolář znovu konstatoval, že jednání o tomto problému není uzavřené, ale dosud není jasný způsob, jak navýšit kompenzaci nad 50%. Doc. Ježek uvedl, že zástupci Rady v Reprezentativní komisi doporučili kompenzaci prostředků pro umělecké školy, není však možné, aby předsednictvo zaujímalo stanovisko ke mzdovým problémům konkrétních škol. Rada VŠ by neměla vydávat výzvy k řešení jednotlivých dílčích problémů.  
Předsednictvo Rady vysokých škol jednomyslně (31 hlasy) přijalo usnesení:  
Předsednictvo Rady vysokých škol bere s potěšením na vědomí informace podané náměstkem Kolářem a podporuje ustavení pracovní skupiny k záležitostem financování 

ubytování a stravování studentů v intencích předneseného návrhu.  
 4. Informace o aktivitách ECTS  Základní informaci o Kreditovém systém ECTS a Dodatku k diplomu, jako nástrojích hodnocení kvality Evropské dimenze vysokoškolského vzdělávání, předložil předsednictvu Rady národní koordinátor ECTS pro Českou republiku prof. Honzík.  Ve svém komentáři k materiálu upozornil na vznik Asociace evropských univerzit (EUA) a rostoucí význam evropského kreditového systému (ECTS). Zdůraznil, že ECTS byl donedávna především nástrojem mobility, postupně se prohlubuje také akumulační funkce 
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kreditů. Vedou se diskuse o využití kreditového systému i v doktorském studiu a vážně se uvažuje i o možnosti hodnotit prostřednictvím kreditů výsledky a zkušenosti získané v pracovním procesu pro kvalifikační účely. Dalším důležitým dokumentem je Dodatek 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. Prof. Honzík požádal Radu VŠ o dva návrhy na doplnění poradců ECTS (ECTS Councellor). Zmínil se i o účelnosti implementace ECTS do zákona o vysokých školách.  V diskusi k vystoupení prof. Honzíka bylo doporučeno jmenování a navržen způsob jmenování dalších dvou poradců . Prof. Kovář ocenil přednesenou přednášku a vypracovaný materiál a doporučil, aby jeden z poradců byl jmenován z pracovní skupiny Rady  pro vnější a zahraniční styky a druhý z pracovní skupiny pro vzdělávací činnost. Ing. Beneš uvedl, že nedoporučuje zařazení systému ECTS do zákonné normy a polemizoval s názorem, že kreditový systém může být nástrojem hodnocení kvality.  
Předsednictvo Rady vysokých škol jednomyslně (31 hlasy) přijalo usnesení: 
 Předsednictvo Rady vysokých škol 
a) bere na vědomí informace o kreditovém systému - ECTS a Dodatku k diplomu – DS podané prof. Honzíkem a doporučuje, aby jeho vystoupení bylo zařazeno na program 

květnového zasedání sněmu Rady VŠ, b) doporučuje předsedům pracovních VŠ, aby se ve své činnosti zabývali náměty 
přednesenými v závěru referátu, c) vyzývá členy předsednictva, aby do 24. dubna 2003 zaslali na Agenturu Rady VŠ 
elektronickou poštou (předmět e-mailu s označením ECTS) návrhy na dva poradce, kteří budou reprezentovat Radu VŠ v systému ECTS/DS při EUA. Jeden z poradců 
bude zastupovat univerzitní a druhý neuniverzitní vysoké školy. Předsednictvo schvaluje, aby hlasování o této otázce proběhlo per rollam. 

  5. Řešení projektu „Rozvoj veřejných vysokých škol, finanční podmínky a předpoklady“  Zprávu o řešení projektu „Rozvoj veřejných vysokých škol, finanční podmínky a předpoklady“ předložil organizátor projektu prof. Lukáš. V komentáři k předloženému materiálu vysvětlil důvody, které vedly k zadání projektu. V roce 2002 začaly intenzivně pracovat tři pracovní skupiny, nyní se na práci podílí již šest pracovních skupin. Na stránce www.rektori.cz, jsou publikovány základní informace o projektu.  Celý projekt řídí Rada projektu, jejímiž členy jsou:  prof. Lukáš, doc. Durčáková, prof. Ludwig, Ing. Krejčí, Ing. Kopřiva, prof. Vavřín a prof. Toperczer. Formálním vedením projektu je pověřen prof. Lukáš.       Jak vyplývá z harmonogramu projektu v předloženém materiálu, je před řešiteli projektu velmi náročné období, neboť v průběhu června a července 2003 má Rada projektu sestavit ze zpráv podprojektů celkový materiál. 23. dubna proběhne druhý seminář řešitelů projektu.       V diskusi upozornil Ing. Gale, že skupinu č. 6 povede v další etapě místo něho kvestor Pěnčík. Prof. Haasz uvedl, že skupina č. 4 již průběžně pracuje a předpokládá, že dospěje k pracovním závěrům do konce května.  
 Předsednictvo Rady vysokých škol jednomyslně (30 hlasy) přijalo usnesení: 
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Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí informace podané prof. Lukášem o  řešení projektu „Rozvoj veřejných vysokých škol, finanční podmínky a předpoklady“. 

Doporučuje, aby toto vystoupení bylo zařazeno na program květnového zasedání sněmu Rady VŠ. 
  6. Programové prohlášení Rady vysokých škol   

a) Programové prohlášení Rady vysokých škol  Předkládaný návrh „Programového prohlášení Rady vysokých škol pro funkční období 2003 – 2005“, který připravila programová komise, okomentoval prof. Bednář.  Ve svém vystoupení poděkoval těm členům Rady, kteří zaslali připomínky k pracovnímu návrhu Programového prohlášení. Připomínky byly vesměs přijaty, otevřená zůstala připomínka k formulaci textu o delegování zástupců soukromých vysokých škol do Rady. V diskusi se většina vyslovila pro nezařazení navržené formulace do programového prohlášení. Nebyla přijata ani připomínka přednesená v diskusi o potřebě zařazení „Klubu kvestorů“ mezi organizace, se kterými spolupracuje Rada posilování analytické činnosti v ekonomické problematice (viz část 2. v Programovém prohlášení). Vzhledem k tomu, že byla zřízena pracovní komise pro soukromé vysoké školy, bylo doporučeno adekvátně upravit část 14 Programového prohlášení.  
 Předsednictvo Rady vysokých škol jednomyslně (31 hlasy) přijalo usnesení:  

Předsednictvo Rady vysokých škol: 
� schvaluje návrh Programového prohlášení Rady vysokých škol pro období 2003 – 2005 

(po zapracování připomínky k bodu 14) a souhlasí s jeho předložením na květnové zasedání sněmu Rady VŠ, 
� ukládá legislativní komisi a komisi pro soukromé vysoké školy projednat otázku delegování zástupců soukromých vysokých škol a podat o tom zprávu předsednictvu do 

červnového zasedání předsednictva Rady.  b) Programové prohlášení Studentské komory Rady VŠ  Členům předsednictva bylo předloženo „Programové prohlášení Studentské komory Rady vysokých škol“. Předseda SK Rady Bc. Nantl zdůraznil, že toto prohlášení detailně stanovuje cíle činnosti SK Rady, je předkládáno předsednictvu na vědomí a SK uvítá připomínky a náměty k tomuto dokumentu. 
  Předsednictvo Rady vysokých škol jednomyslně (31 hlasy) přijalo usnesení: 
 Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí informaci o Programovém prohlášení 
Studentské komory Rady vysokých škol.  
 Předsednictvo Rady jednomyslně (28 hlasy) schválilo jmenování členů pracovních komisí Rady vysokých škol podle upravených seznamů.    



 5 

7. Teze činnosti pracovních komisí Rady vysokých škol  Předsednictvu byly předloženy návrhy tezí těchto sedmi pracovních komisí Rady vysokých škol: 
• ekonomické, 
• legislativní, 
• pro vědeckou činnost,  
• pro vnější a zahraniční styky,  
• pro přípravu učitelů, 
• pro tvůrčí činnost studentů, 
• pro kvalitu vysokých škol a její hodnocení.  Diskuse se zaměřila především k tezím legislativní komise, zejména k problematice novelizace Statutu Rady VŠ. Předsednictvo konstatovalo, že případné ustavení komory soukromých vysokých škol musí být připraveno společně komisí soukromých vysokých škol a komisí legislativní. K ostatním tezím nebyly vysloveny žádné pozměňující připomínky.  

Předsednictvo Rady vysokých škol jednomyslně (31 hlasy) přijalo usnesení: 
 Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí a schvaluje předložené teze činnosti 
komisí ekonomické, legislativní, pro vědeckou činnost, pro vnější a zahraniční styky, pro přípravu učitelů, pro tvůrčí činnost studentů a pro kvalitu vysokých škol a její hodnocení. 
Vyzývá předsedy  komisí pro vzdělávací činnost, pro informační technologie ve vysokém školství, pro umělecké vysoké školy, pro vysokoškolské knihovny,  pro vysoké školy vojenské 
a policejní a pro soukromé vysoké školy, aby zaslali teze činnosti svých komisí na Agenturu Rady vysokých škol nejpozději do konce května 2003 tak, aby mohly být projednány na 
červnovém zasedání předsednictva Rady.   8. Problematika Fondu rozvoje vysokých škol   

a) Výsledky kontroly projektů řešených s podporou Fondu rozvoje VŠ v roce 2002  Předseda Výboru Fondu rozvoje vysokých škol prof. Stránský předložil zprávu o výsledcích kontroly projektů řešených s podporou FRVŠ v roce 2002, jejímž doplňkem je tabulka výsledků závěrečných oponentních řízení na jednotlivých vysokých školách. V komentáři k předloženému materiálu prof. Stránský zdůraznil, že v porovnání s minulým rokem došlo k významnému snížení počtu projektů, které byly splněny s výhradami. Uvedl rovněž, že již byla uskutečněna prověrka rozpočtové kázně u tří projektů uvedených v materiálu a nedostatky byly ve všech případech uspokojivě vysvětleny. 
 Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí zprávu prof. Stránského o výsledcích 
kontroly projektů řešených s podporou Fondu rozvoje VŠ v roce 2002.  b) Novela Statutu Fondu rozvoje vysokých škol  Předseda Výboru Fondu rozvoje vysokých škol prof. Stránský předložil předsednictvu Rady návrh novely Statutu Fondu rozvoje vysokých škol, se souhlasem projednaný ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Cílem navržené novelizace je uvést znění 
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Statutu do souladu s platným Statutem Rady VŠ, schváleným Konkursním a jednacím řádem a praxí, která se v uplynulém období činnosti Výboru osvědčila a uplatňovala. Zdůraznil, že významnou změnou, která odpovídá i Statutu Rady VŠ, je odstranění neslučitelnosti členství ve Výboru FRVŠ s funkcí děkana fakulty. Některé legislativní úpravy byly zařazeny do Statutu na základě požadavků MŠMT.  
Předsednictvo Rady vysokých škol jednomyslně (31 hlasy) schválilo Statut Fondu 

rozvoje vysokých škol v předloženém znění.  c) Volba místopředsedkyně oborové komise G 4 FRVŠ  Ředitelka Agentury Rady VŠ Ing. Baňacká sdělila předsednictvu, že na minulém zasedání zvolená místopředsedkyně oborové komise G4 Fondu rozvoje VŠ požádala o uvolnění z této funkce z důvodu aktivní angažovanosti na 6. rámcovém programu EU. Místo ní je do této funkce navrhována Dr. Ing. Holadová z FPBT VŠCHT. Základní informace o navrhované kandidátce obdrželi členové předsednictva předem. Hlasování o předloženém návrhu proběhlo tajně.  Pro tajné hlasování bylo rozdáno 31 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 31 platných lístků, 30 hlasů bylo kladných 1 se zdržel hlasování.  
Předsednictvo Rady vysokých škol zvolilo Dr. Ing. Holadovou 30 hlasy do funkce místopředsedy oborové komise G4 Fondu rozvoje vysokých škol. 

 
 9.  Různé 
  

a) Zpráva o jednání zástupců soukromých vysokých škol v předsednictvu Rady VŠ  Člen předsednictva Rady vysokých škol doc. Kubíček informoval členy předsednictva o tom, že před zahájením jednání předsednictva Rady se sešli někteří zástupci soukromých vysokých škol v předsednictvu Rady VŠ, podpořili zřízení pracovní komise pro soukromé vysoké školy, navrhli ustavující členy této komise, jakož i předsedu a místopředsedu této komise.  Jako ustavující členové komise jsou navrženi:  
Jméno člena Škola 
 Ing. Alena Chromcová  Škoda Auto VŠ Mladá Boleslav  Ing. Vendula Křístková VŠP v Ostravě  Doc. Ing. Antonín Kubíček, CSc. VŠFS Praha  Mgr. Arnošt Riesner Akademie STING Brno  Prof. Ing. Imrich Rukovanský, CSc. EPI Kunovice 

 Do funkce předsedy komise byl navržen Doc. Ing. Antonín Kubíček, CSc., Do funkce místopředsedy komise byl navržen Mgr. Arnošt Riesner. 
 Předsednictvo Rady vysokých škol jednomyslně (29 hlasy) schválilo ustavující členy 

pracovní komise pro soukromé vysoké školy,  jako předsedu této komise Doc. Kubíčka  
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a jako místopředsedu Mgr. Riesnera. Případné doplnění této komise bude projednáno na 
červnovém zasedání předsednictva.  

b) Připomínky k materiálu: „Návrh profilu absolventa učitelského studia na VŠ“ 
  Na základě připomínek došlých od členů Rady vysokých škol zpracoval předseda pracovní komise pro přípravu učitelů prof. Melichar připomínky k materiálu MŠMT: „Návrh profilu absolventa učitelského studia na VŠ“.  Materiál dostali členové předsednictva předem k vyjádření. Jak uvedl v komentáři k tomuto materiálu prof. Melichar, připomínky jsou natolik závažné, že se doporučuje materiál odmítnout.  V diskusi doc. Münsterová přednesla návrh CSVŠ, aby materiál Rady byl sladěn se stanoviskem CSVŠ a odeslán MŠMT, jako společné stanovisko obou institucí. S tímto návrhem vyslovili souhlas též další členové předsednictva. 

 Předsednictvo Rady vysokých škol jednomyslně (30 hlasy) přijalo usnesení: 
 Předsednictvo Rady vysokých škol pověřuje doc. Münsterovou, aby ve spolupráci s prof. 

Melicharem a dalšími členy užšího předsednictva sloučili pracovní materiál Rady VŠ k návrhu profilu absolventa učitelského studia na VŠ se stanoviskem CSVŠ a zpracovali jeho 
konečnou podobu do 25. 4. 2003 tak, aby mohl být odeslán jako společný materiál na MŠMT do 30. 4. 2003. 
 c) Zpráva o činnosti Studentské komory 
 Předseda Studentské komory Bc. Nantl informoval předsednictvo o zasedání SK, které se konalo ve dnech 1. až 13. dubna 2003. Na tomto zasedání byly projednány aktuální problémy činnosti SK, vydáno stanovisko k dotacím na ubytování a stravování studentů a vypracováno pozitivní stanovisko k programu stipendií kraje Vysočina.  d) Delegáti do pracovních komisí Koordinačního centra SIPVZ   Předseda pracovní komise pro informační technologie ve vysokém školství doc. Koliba seznámil předsednictvo s požadavkem Ing. Svobody, vrchního ředitele SIPVZ na MŠMT, na jmenování zástupců Rady VŠ do pracovních komisí Koordinačního centra programu SIPVZ a do Konzultační komise tohoto centra. Ocenil skutečnost, že MŠMT se poprvé oficielně obrací na Radu vysokých škol a navrhl delegáty do jednotlivých pracovních komisí a Konzultačního centra v tomto složení:  
Zástupce do Pracovního týmu KC pro projekty P I – Informační gramotnost  (školení):  
Doc. Ing. Zdena Rábová, CSc. VUT v Brně 
 Zástupce do Pracovního týmu KC pro projekty P II – software a informační zdroje: 
 Doc. RNDr. František Koliba, CSc. SU v Opavě 
 
Zástupci do Konzultační komise Koordinačního centra: 
 Doc. RNDr. František Ježek, CSc. ZČU v Plzni 
Doc. RNDr. František Koliba, CSc. SU v Opavě 
Doc. Dr. Ing. Zdeněk Kůs TUL v Liberci 
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Doc. RNDr. Luděk Matyska, CSc. MU v Brně 
Prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc. ČZU v Praze 
 
 Doporučil nenavrhnout zástupce do Pracovního týmu Koordinačního centra pro projekty P III – Infrastruktura (H/W + internet), protože se domníváme, že sledovaná problematika je již rozhodnuta a uzavřena. 
 
       Předsednictvo většinou hlasů schválilo veřejné hlasování o všech návrzích společně. 
      Předsednictvo Rady vysokých škol 28 hlasy, 1 se zdržel hlasování, schválilo navržené 
delegáty do pracovních komisí a Konzultačního centra SIPVZ.  

e) Rámcový program zasedání Rady VŠ v r. 2003  Členové předsednictva posoudili návrh Rámcového programu zasedání Rady VŠ v r. 2003 a přednesli k němu některé připomínky, které byly akceptovány. 
 Předsednictvo Rady vysokých škol jednomyslně 28 hlasy schválilo upravený Rámcový 

program zasedání Rady VŠ v r. 2003.    
f) Spolupráce Rady VŠ s Akreditační komisí  Doc. Münsterová seznámila členy předsednictva s  výsledky jednání s  předsedou Akreditační komise prof. Liškou o spolupráci mezi Radou a AK. 

 g) Připomínky k materiálu Evropské komise „The role of the universities in the Europe of knowledge“    Prof. Bednář požádal členy předsednictva, aby do 30. dubna zaslali připomínky k materiálu Evropské komise „The role of the universities in the Europe of knowledge“ , který mají k dispozici. Prof. Haasz  upozornil, že by bylo vhodné odpovídat přímo na jednotlivé v tomto materiálu kladené otázky. Připomínky lze zasílat v jazyce českém či anglickém, odpovědi na otázky by bylo vhodné formulovat v angličtině.  h)  Kulatý stůl na téma: „Budou osnovy opravdu zrušeny?“  Rada vysokých škol obdržela pozvánku na kulatý stůl na téma: „Budou osnovy opravdu zrušeny?“. Kulatý stůl pořádá dne 24. 4. 2003 Stálá konference asociací ve vzdělávání (SKAV) ve spolupráci se Střediskem vzdělávací politiky.  
Předsednictvo Rady vysokých škol doporučilo předsedům pracovních komisí pro 

vzdělávací činnost a pro vnější a zahraniční styky doc. Pidrovi a prof. Kovářovi, aby zajistili účast některých členů svých komisí na této akci.  
 i) Soutěž Česká hlava pro ročník 2003  Rada vysokých škol obdržela žádost o zveřejnění statutu soutěže ČESKÁ HLAVA.  Předsednictvo vyzývá vysoké školy k podání přihlášek do této soutěže. Podmínky soutěže jsou publikovány na adrese http://www.ceskahlava.cz .  
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j) Organizační záležitosti.  
• Zástupce Masarykovy univerzity v předsednictvu Rady Ing. Gale informoval o ukončení svého působení na univerzitě a tím i o ukončení své činnosti v Radě vysokých škol. Předsednictvo žádá AS MU o jmenování nového delegáta do předsednictva. 
• Místopředseda pracovní komise pro umělecké vysoké školy doc. Kokolia informoval předsednictvo, že předsedkyně této komise doc. Velebová, nebude dále delegována do Rady vysokých škol. Předsednictvo pověřuje doc. Kokoliu, do doby jmenování nového předsedy, vedením této komise a žádá AS JAMU o potvrzení informace o ukončení členství doc. Velebové v Radě a o jmenování nového delegáta.  

 
2. zasedání sněmu Rady VŠ se bude konat 15. května 2003  
5. zasedání předsednictva Rady VŠ se bude konat 19. června 2003. 
 
 Zapsal: doc. Vlček 
 


