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Vážení kolegové!
J

.3 nelíčenou radostí dáváme na vědomí, že se nám právě podařilo
vydat 1. číslo svazového Bulletinu. Budeme v něm otiskovat nejenom
komentovaná usnesení předsednictva a parlamentu, materiály k informaci,
.' caci nebo projednání pro fakult v, různé informace z jednotlivých
SCÍCÍ či státních a politických orgánů, ale také materiály z fakultních
jednotek, které nám zašlete a které budou všeobecně zajímavé, upotřebitelné či následovatelné.
Bulletin bude vycházet nepravidelné, průměrně asi jednou za měsíc.
Do 1. zasedání parlamentu, t.j L do konce října, chceme vydat nejméně
3 čísla, značně obsáhlá. Je to proto, abychom dohonili všechno od
ustavujícího kongresu a informovali vás tak o všem, co se dělo o
prázdninách, což dříve nebylo možno. Původně mělo 1. číslo vyjít asi
22.3.1968, ovšem bylo to znemožněno.
A nyní něco k použití Bulletinu, jež se nabízí téměř automaticky,
ale přesto se domníváme, že někdy bude zcela vhodné si Bulletin
neprve přečíst. Wěkdy to může /zejména v současné realitě/ být docela
uchechtání. Byli bychom neradi, kdyby všechny výtisky Bulletinu,
které z nákladu 600 výtisků rozdělujeme na fakulty přibližně podle
počtu posluchačů, zůstaly ležet v některé zásuvce nebo přihrádce
fakulty nebo si je rozebrali studentští funkcionáři pro vlastní potřesu
Jak tedy zpřístupnit Bulletin co největšímu počtu studentů a přitom
respektovat onu vnitřní potřebu, tez níž by nemohl vycházet jako ústřed
věstník. Bulletin je tištěn toliko po jedné straně, aby mohl být vyvěšován. Vyvěšujte ho výhradně v objektech školy, fakulty, koleje nebo
menzy. Pro jistotu o tom informujte vašeho děkana /rektora/. Bulletin
je velmi obsáhlý - proto podtrhněte nebo jinak graficky rozlište
důležité části, aby se lépe četli.
A protože Bulletin může tisknout na rozdíl od Rudého práva téměř
všechno, čekáme na zprávy od vás, na vsše materiály a rezoluce a na
zájemce o spolupráci při vydávání Bulletinu.

Vaše- REIAKCS

Stanovy Svazu vysokoškolského studentstva, připjaté na ustavujícím
kongresu v Olomouci 26. května 1968
A. 'Úvodní preambule
SVS je společenskou organizací studentů. Svým charakterem je
dobrovolnou organizací fakultních jednotek sdružených za tímto účelem.
Organizační výstavba je založena na demokratických zásadách. Postavení
SVS ve společnosti vychází ze společenských specifik studentů a z toho vyplývajícího charakteru oboustranných vztahů studentů a společnosti,
na základě kterých se studenti stávají významnou součástí socialistické
společnosti. Charakter těchto vztahu je dán především tím, že:
1. SVS je organizací prosazující zájmy studentů ve všech oblastech
společenského života;
2. za nejdůležitější považuje SVS princip socialismu, demokracie a
humanismu;
3» staví se za plné respektování deklarace lidských práv OSN a- za její
uplatňování ve vnitřní i zahraniční politice ČSSR;
4o SVS uznává rovnoprávnost národů a bude svojí činností i svým vlivem
prosazovat z toho vyplývající spravedlivé společenské ekonomické
i kulturní uspořádání vztahů mezi Čechy a Slováky v ČSSR;
• v 'i '
5. navenek bude podporovat zahraniční politiku, upevňující samostatnost
a nezávislost ČSSR;
6. SVS se hlásí k pokrokovým tradicím československého studentstva a-z
toho vyplývající úloze v mezinárodním studentském hnutí;
7- vztahy k ostatním skupinám mládeže jsou založeny na zásadě
spolupráce a akční jednoty, která vychází ze společných zájmů
mladé generace;
B. Obecná ustanovení
§ 1. Název organizace: Svaz vysokoškolského studentstva Čech a Moravy
§ 2. Sídlo ústředí: Praha
§ 3. Charakteristika Svazu:
a) Svaz je nezávislá organizace fakultních a školních jednotek.
Jeho smysl a cíle vyplývají z programu schváleného kongresem
SVS;
b) začlenění Svazu do širší organizační struktury je nožné jen
na základě jeho svobodného rozhodnutí a na základě respektování
jeho právní subjektivity;
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c) Svaz vidí svůj úkol v důsledném prosazování zájmů studentů
i absolventů jako sociální skupiny;
d) Svaz spolupracuje se státními orgány a společenskými organizacemi
při vytváření nejlepších podmínek a předpokladů pro práci
vysokých škol.
' '§ 4. Orgány Svazu jsou:

•

Kongres, parlament, předsednictvo a předseda Svazu, městská centra,
smírčí soud, dozorčí rada.
i,

C. Členství
§ 5. Členem SVS se stává fakultní nebo školní organizační jednotka.
Členství vzniká okamžikem schválení přihlášky parlamentem Svazu.
Vojenské vysoké školy jsou v SVS zastoupeny jako samostatné fakulty,
přičemž jejich specifické problémy, pokud nejsou v rozporu se
stanovami SVS, v rámci armády Vojenské vysokoškolská rada.
§ 6. Fakultní jednotka
a) spolek,* je-li na fakultě jeden a má-li důvěru studentů
b) střechový orgán, je-li na fakultě spolků nebo skupin více
c) samospráva

• •

§ 7. Členství zaniká
a) neplacením členského příspěvku po dobu -dvou semestrů
b) oznámí-li fakultní jednotka písemně parlamentu, že ze Svazu
vystupuje
c) vyloučením na základě rozhodnutí parlamentu
«

§ 8. Práva členů /fakultních jednotek/
a) zúčastňovat se společných akcí, pořádaných Svazem
b) obracet se na orgány'Svazu s návrhy, stížnostmi a dotazy
a obdržet na ně odpověď ve stanovené lhůtě
c) kdykoliv vystoupit ze Svazu
d) nahlížet do všech svazových záznamů a archivů
e) vyslat a odvolat své zástupce ze všech orgánů SVS
f) podílet se na výhodách, poskytovaných Svazem
g) být informován průběžně v plném rozsahu o jednání všech
orgánů Svazu
h) právo veřejně vystupovat se svými stanovisky, i když odporují
usnesení většiny parlamentu

%

§

9. Povinnosti členů /fakultních jednotek/

;

a) dodržovat stanovy
b) přispívat dle svých možností činnosti Svazu
c) chránit a podporovat vážnost Svazu vysokoškolských studentů
d) řádně platit schválené členské příspěvky
e) projednat návrhy parlamentu, podléhající ratifikaci fakultní
jednotkou, v určené době
i
D. Kongres
§ 10« Vrcholným orgánem Svazu je kongres, který je shromážděním zvolených zástupců všech fakultních jednotek a to dle klíče, schváleného parlamentem SVS tak, aby každá členská fakultní jednotka
mela minimálně jednoho zástupce v kongresu»
§ 11. Řádný kongres je svoláván jednou za 2 roky.
§ 12. Čas, místo a program svolání řádného kongresu musí být vyhlášen
nejméně 3 měsíce předem.
§ 13. Mimořádný kongres svolává parlament na základě požadavků více
než 1/3 členů Svazu nebo parlamentu.
§ 14. Pravomoc kongresu
a) kongres hodnotí činnost Svazu a jeho orgánů
b)*schvaluje a mění stanovy a program /dvoutřetinovou většinou/
c) posuzuje a schvaluje výsledky hospodaření Svazu
d) stanoví výši členského příspěvku
e) rozhodne o začlenění Svazu do širšího organizačního rámce
nebo o vystoupení z tohoto rámce /2/3 většina/
f} projednává' návrhy a stížnosti
§ 15« Kongres se usnáší nadpoloviční většinou, kromě výjimek výše
uvedených. Ve všech případech je nutní přítomnost 2/3 zvolených
delegátů.

- 4 E. Parlament
í 16. Parlament je najvyšším zastupitelským orgánem Svazu v době
mezi kongresy, jehož usnesení jsou návazná pro předsednictvo
a předsedu Svazu.
§ 17.Parlamefit se skládá ze.zástupců fakult - ha fakultu jeden
zástupce, který byl zvolen na reprezentativním zasedání
zástupců studentů fakulty.
§ 18. Členové parlamentu mohou být kdykoliv fakultami odvoláni a
nahrazeni.
•

•'

§ 19. V parlamentu mohou být i absolventi vysoké školy, nejdéle však
5 let po absolvování,
§ 20. Jednání parlamentu jsou veřejná. Se souhlasem parlamentu ma-j-í
hosté právq vznášet návrhy, připomínky r. diskutovat o projednávaných problémech, mají však pouze hlas poradní.
§ 21. Odstoupí-li některý z členů parlamentu, fakulta zvolí svého
ijtovčhó zástupce nejpozději do jednoho měsíce.
§ 22. Parlament svol, v ' předseda S v azu:
a) na základě svého rozhodnutí
b) n" základě usnesení předsednictva
c) na přání ne jméně 1/3 členů parlamentu
Parlament se musí sejít nejméně 1 x za semestr.
23. Povinnosti parlamentu:
\

a) dbá usnesení kongresu
b) neprodleně zveřejňuje zprávy o průběhu a výsledcích svých
schází, spolupracuje se svazovými časopisy
c) na řádných kongresech podává zprávu o činnosti
í 24. Pravomoc parlamentu:
a) parlament, jako' zastupitelský orgán členstva řídí záleži-

k

tosti Svazu
b) svolává kongresy, určuje klíč k volbě delegátů na kongres
c) projednává návrhy a stížnosti
d) určuje zástupce do jednotlivých širších organizačních celků
e) ukládá úkoly svým členům a sekcím, kontroluje jejich činnost
f) rozhoduje
zániku členství dle § 7 a) h b)
8330
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g) volí a odvolává ze svého stredu předsedu a členy předsednictva
SVS
h) schvaluje zásadní koncepci svých tiskových orgenů
i) zřizuje a ruší sekce, volí a odvolává jejich vedoucí
j) posuzuje a schvaluje rozpočet Svazu
k) schvaluje přihlášky fakultních jednotek
1) vylučuje fakultní jednotku pro činnost

odporující stanovém

SVS /2/3 většina/
m) zřizuje si aparát. Pracovník aparátu nesmí být členem parlamentu
§ 25. Práva a povinnosti členu parlamentu
a) předseda SVS řídí schůze parlamentu, může být zastupován ve
své funkci kterýmkoliv 'lenem předsednictva;
b) vedoucí sekcí stojí v čele sekcí, odpovídají parlamentu 3
předsednictvu Svazu za jejich práci. Jsou povinni informovat
parlament a předsednictvo o veškeré činnosti sekce. Podávají
návrhy jménem sekce. Spolu s předsedou podepisují všechny
písemnosti spadající do kompetence jejich sekce;
c) členové parlamentu jsou povinni účastnit se zasedání parlav

mentu a parlament informovat, o své činnosti. Členové mají
pr-ávo vznášet dotazy na předsedu a předsednictvo Svazu, smírčí
soud a dozorčí radu Svazu, -cteří jsou povinni odpovědět,
předkládat návrhy a připomínky, '4ádat o hlasování o nich;
d) odstupující člen parlamentu je povinen spolupracovat potřebnou
dobu s parlamentem;
e) poslanec je povinen vlastní fakultu informovat o všech jednáních parlamentu;
f) odpovědný orgán SVS, který poslance parlamentu pověřil určitým
aandŕtem je povinen hájit je všemi prostředky před postihem
plynoucím z plnění tohoto mandátu, přičemž respektuje právní
řád ČSSR; .

.
1

§ 26. Parlament zřizuje tyto sekce:
a) zahraniční
b) studijní

i

c) sociální
d) kulturní
e) správně hospodářskou
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§ 27* Sekce odpovídají za svou činnost parlamentu a předsednictvu
prostřednictvím vedoucího,
§ 28. Statuty sekcí, upravují jejich postavení, formy, metody práce,
řeší zvláštní dekret parlamentu.
F. Předsednictvo SVazu
§ 29. Složení předsednictvo
a) předseda SVS, místopředseda, volený jako zástupce předsedy
... a' 13 členů
b) tyto funkce může člen parlamentu vykonávat pouze 2 volební
období
c) funkční období předsedy a předsednictva je 2 roky
d) po uplynutí jednoho roku funkčního období je povinné hlasová
ní o důvěře
§ 30. Práva a povinnosti předsednictva Svazu
a) plní usnesení parlamentu
b) reprezentuje studentstvo, pokud tímto njpověří parlament
někoho jiného
c) jedná jménem Svazu
d) schází se podle potřeby, nejméně však jednou mezi zasedáními
parlamentu
a) předseda je povinen svolat předsednictvo na žádost nejméně
1/3 předsednictva
f) mezi zasedáními parlamentu vykonává funkce parlamentu dle
§ 24 a), d), e), f)
Tato rozhodnutí podléhají dodatečnému schválení parlamentu.
§ 31. Předseda Sva.su stojí v čele Svazu, svolává parlament, informuje
o své činnosti předsednictvo SVS a parlament. Zastupuje a
reprezentuje SVS ve vnějším stvku spolu se členy předsednictva
SVS, pakliže parlament nepověří touto funkcí jednorázově někoho
jiného. Podepisuje akta parlamentu a předsednictva ovazu,
vyéházející jménen ^VS.
i
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G. Mestská centra
#

§ 32. Mestská centra jsou autonomní orgány Svazu, sdružují fakultní
a školní jednotky, které jsou z jednoho centra členy SVS.
H. Dozorčí rada
§ 33. Dozorčí rada je kontrolním a revizním orgánem hospodářství
Svazu. Výsledek revize je povinna sdělit píáemně parlamentu,
případně kongresu, Revize musí konat jak po stránce věcné^
1 formální. Dozorčí rada má povinnost dát na uváženou parlamentu svolat mimořádný kongres, zjistí-li závady. Dozorčí
rada volí kongres, má 5 členu.
I. Smírčí soud
§ 34* Smírčí soud se stává z předsedy, dvou členu, dvou náhradníků
volených kongresem. Každá sporná strana jmenuje dále po
2 zástupcích, z nichž jednoho protivná strana vyloučí. Jeho
úkolem je rozhodovat ve sporech mezi členy Svazu. Straně, která
se nepodrobí u smírčího soudu se přerušuje členství^e
Svazu. Členství je možno obnovit až na dalším zasedání kongresu. Smírčí soud ověřuje přihlášky fakultních jednotek,
žadatelů o členství v SVS. Kterákoliv sporná strana se má
právo odvolat ke kongresu. Registruje přihlášky do SVS
a předkládá je ke schválení parlamentu.
J. Sekretariát

f

\

§ 35. Sekretariát vykonává a zabezpečuje usnesení parlamentu.
Svaz jej vytváří podle potřeby. V čele sekretariátu je vedoucí sekretariátu, který je odpověden parlamentu a může
jím být odvolán. Do funkce je schvalován předsednictvem.
Ostatní členové sekretariátu jsou přijímáni do funkcí
vedoucím sekretariátu a jsou k SVS v zaměstnaneckém poměru.
K. Majetek Svazu
§ 36. Majetek Svazu se skládá

z:

a) inventáře
b) finančních prostředků
c) nemovitostí a hospodářských zařízení

(

/

-

8

-

•

§ 37» Za majetek Svazu se nepokládá majetek fakultních jednotek.
Se svazovým majetkem svěřeným městským centrům, mají právo
disponovat toliko městská centra a to za podmínek rámcově
schválených kongresem. Ostatní majetek městských center
podléhá toliko dispozicím těchto center.
§ 38. ^ríjmy a výdaje Svazu
příjmy: a) řádné, z členských příspěvků a pravidelných dotací
b) mimořádné, z výnosů podniků a akcí, pořádaných
Svazem, jiné svazové činnosti, darů a subvencí
výdaje: a) řádné, jsou obsažené v rozpočtu pro následující
období, schvalovaném parlamentem /2/3 většina/
b) mimořádné, dochází k nim během roku, pouze výjimečně,
mimo rámec schvalovaného rozpočtu. Schvaluje je
• na návrh předsednictva parlament /2/3 většina/
§ 39. Majetkové poměry a hospodářské vztahy řeší dekrety parlamentu.
".
L. Ustanovení přechodná

'

:
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§ 40, ^stavující kongres volí prozatímní předsednictvo Svazu jako
výkonný orgán Svazu s plnými pravomocemi až do prvního
.

\

*

zasedání parlamentu.
§ 41. Toto ustanovení pozbývá platnosti zvolením řádného předsednictva Svazu na prvním zasedání parlamentu.
M. Ustanovení závěrečné

'

1

§ 42.. Výklad stanov provádí smírčí soud.
§• 43. Svaz zaniká', usnese-li se na tom kongres 2/3 všech členů,
nebo má-li Svaz méně než 3 členy.
§44.

O převodu majetku na jinou organizaci studentů, nebo o jiném
způsobu dispozice majetku Svazu v případě jeho zániku rozhodne
kongres.

§ 45c Písemný archivní materiál bude předán v případe zániku
SVS Státnímu archivu.
§ 46. Tyto stanový nabývají platnosti dnem schválení.

O P I S

iTv-III/3-1876/68
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V Praze dne

září 1968

R o z h o d n u t í

Ministerstvo vnitra schvaluje podle ustanovení § 2 zák.č,68/1951 Sb , .
o dobrovolných organizacích a shromážděních, organizační řád /stanovv/
i:

Svazu vysokoškolského studentstva Čech a Moravy" se sídlem v Prazs,

Činnost dobrovolné organizace se řídí podle organizačního řádu,
jehož znění je připojeno. K činnostem, k nimž je třeba zvláštního povolení, je organizace povinna si je opatřit.
Organizace požívá svobody shromažSovací podle obecných předpisu.
Organizace je povinna oznámit Národnímu výboru hl.m. Prahy, který
je příslušný ve smyslu § 4 vyhl.č. 320/1951 ťJ.l. I., údaje o složení
a orgánech, které budou zvoleny podle stanov a o tom, kdo jméně a organizace jedná, jakož i o místě pro doručování věcí uvedených organismů.
Rovněž je povinna oznámit příslušným okresním národním výborům
ustavení místních organizačních složek a údaje o složení jejich výboru
? o tom, kdo je oprávněn jejich jménem jednat. Organizace je povinna
oznámit neprodleně uvedeným orgánům státní správy i později nastalé změny
těchto údajů.
Přípravný výbor organizace oznámí Národnímu výboru hl.m. Prahy
rovněž termín ustavujícího sjezdu, na němž podle stanov dojde k volbě
řádných orgánů a organizace. Tímto dnem zaniká oprávnění přípravného
výboru za organizaci jednat.
Proti tomuto rozhodnutí lze podat, podle ustanovení § 61 zák.
c. 71/1967 Sb., rozklad ministerstvu vnitra ve lhůtě 15 dnů ode dne
oznámení rozhodnutí.
Vedoucí odboru:
inž. Roubal
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Výsledky z jednání pracovních skuoin na celostátním
semináři akademických funkcionára vysokých škol o zásadách nového zákona o vysokých školách.
/ září

1563/

/Převzato ze zápisu ministerstva školství a zkr'ceno/

/

*

S
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y
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Pracovní skupina In
' Základní, po.jny a studijní proč os _
Pracovní skúpim považuje za nezbytné co nejrychleji upravit
/formou novely zákona nebo novým zákonem s předvídanou provizorní
platností/ ta ustanovení nynějších zákonu, která brzdí rozvoj vysokých škol /'jde zejména o zákon o vysokých školách, zákon upravující
•y-. _

.

udělování vědeckých hodností, zákon o ČSAV a zákoník práce/. Soudíme,
že je třeba:
•
,
1. nově formulovat ustniov =ní, která byla vývojem překonána a
2. zákonem podepřít uplatnění demokratizačních principu v životě
a prrci vysokých škol.
Souběžně s přípravou novely zákona doporučuje skupina neodkladně
zřídit celostátní odbornou komisi, která připravovala komplexně nový
zákon o vysokých školách o
Skupina doporučuje, aby příprava věd. pracovníků na vysokých,
školách byla organizován, jako jedna větev postgraduálního studia
/druhý stupeň vysoko é kole kéň o vzdš-l^vání/. V tom smyslu doporučujeme
upravit § 16 zákona o wsokých /školách. Touto úpravou by byle umožněno získání vědecké hodnosti organizovaným vysokoškelským studiem tak,
jak je to běžně prakticky na všech vysokých školách v zahraničí.
Skupina doporučuje, aby organizace studijního režimu byla
ponechána vysokým školám s tím, že nusí být volen takový režim, který
optimálně umožňuje samostatnou studijní prr'ci /při účinné kontrole
průběžnosti studia/ a za jistuje'j^ho úspěšné ukon ení v přiměřené
době. Obecné zásady stanoví k ternu ministerstvo školství.
Pracovní skupina II.
V ěda a j e,j í říz ení
Pracovní skupina předkládá toto doporučení pro zákon o vysokých školách
1. Základním rysem Činnosti vysokých škol je jednota pedagogické a
vědecké práce. Katedra /příp. ústav dojde-li k přejmenování/
je základní jednotkou vědecko-pedagogické práce.
2. Zákon musí zaručovat svobodu vědecké práce na vysokých školách'
a svobodu vědec :ých informací a jejich výměny.
3. V zákoně musí býti uvedeno, že vysoké školy jsou rovnoprávným
partnerem ostatním vědeckým institucím ve vědecké práci. /Rovnoprávnost musí být plně zabezpečena po věech stránkách, včetně- stránky
ekonomické/.
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Pracovní skupina III.
t

Titul.y o vědecká hodnosti
Pracovní sknpina_navrhuje, aby připravovaná právní úprava titulů
absolventu vysokých skol vvcházela především z těchto zásad:
•
i
1. každý absolvent vysoké školy dostane titul absolventa podle
oboru
v
dokončeného studia; přitom se má vycházet z tradic naší země i z
toho, abv se odstranily hlavní nedostatky současné právní úpravy.
Nemá se tedy přijímat řešení z e l a nové;
2. vysoké. šícoly budou udělov it svým absoli/entuu tyto tituly:
a) v oborech technického, ekonomického

1

zemědělského studia,

popřípadě v oborech přírodovědného -a uměleckého studia s výrazným změtením inženýrským - titul "inženýr", popřípadě
"inženýr architekt" /"Ing.", popř. "Ing. arch."/,;
b) v oborech lékařského a veterinárního studia-titul "doktor
medicíny" /"MUDr."/ a "doktor veterinárního lékařství" /"MVDr."/;
c) absolventům studia malířství, sochařství a architektury na
vysokých školách, uměleckého směru se přiznávají tituly "akademický
malíř", "akademický sochař""akademický architekt";
d) ve všdch ostatní-h oborech vysokoškolského studia vysoká školy
přiznávají titul."magistr" s uvedením oboru studia, např.
"magistr práv", "magistr filosofie", "magistr přírodních věd',
- "magistr farmacie", "magistr artis" /v uměleckých oborech/,
"magistr tělesné výchovy", "magistr pedagogiky" /absolventům
pedagogických fajgult/;
e) absolventi všech vysokých skol jsou oprávněni používat, pokud
vyučují na školách poskytujících střední vzdělání pracovní označeií "středoškols„:ý profesor" a pokud vyučují na školách
poskytujících základní vzdělání, pracovní označení "učitel".
3 - Absolventi vysokých škoi s výjimkou absolventu lékařského studia,
veterinárního studia a absolventů studia malířství, sochařství a
architektury, kteří vyhoví požadavkům rigorosního řízení /upraveného
tak, aby zabezpečovalo minimálně kv Titu současného kandidátského
řízení/, mohou ve zvoleném vědním oboru získat vědecký titul "doktor":
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např. "doktor technických veď', "doktor práv", "doktor přírodních
věd", "doktor filosofie", "doktor pedagogiky", "doktor sociálních
věd", "doktor farmacie", "doktor věd s umění", "doktor tělesné
výchovy";1

v

- titul "doktor" podle předchozího odstavce má mít úroveň dosavadní základní vědecké kvalifikace, 'jež se získávala na základě
obhajoby disertační prác;, přinášející nove vědecké poznatky.
Tento titul by nově nahradil dosavadní vědeckou hodnost "kandidát
věd" /ve zkratce "CSc"/;
- titul "doktor1"' udělovaný vysokými; školami v příslušném vědním
oboru bv byl jednou ze základních podmínek pro dosažení habilitace na vysoké škole;

x

- absolventi lékařského studi i a absolventi veterinárního studia
by získávali vědeckou kvalifikaci na základe obdobného řízení
jako v jiných vědních oborech, nebyl by jim však již udělován
další titul. Těmto absolventům bv po získáni kvalifikace bylo
vydáno jen osvědčení, které by bylo též jednou ze základních
podmínek pro habilitaci;
4c Komise došla k závěru, že dosavadní druhou vědeckou hodnost
"doktor věd" /"DrSc"/ není nutno z hlediska potřeb -ysokých
skol zachovávat. V případě, že by se tento závěr přijal všeobecne,
bylo bv možno, zrušit dosavadní zákon o vědeckých hodnostech.

Pracovní skupinalV.
Organizace a řízení vysokých škol
Pracovní skupina IV. zaujal i k problematice "Organizace a řízení
vysokých škol" toto, stanovisko:
I. Řízení vysokých škol a jejich autonomie.
Komise vychází ze zás-idy najvyšší možné autonomie vysokých
škol. Z tohoto aspektu by náležely do působnosti ministerstva školství
tyto úseky činnosti zásadní povahy:
a) zásady a cíle pedagogické činnosti,
b) koncepce rozvoje vysokých škol a jejich výstavby,
c) sít vysokých skol,
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zásady průběhu 3 ukončení studia,
závěrečné zkoušky,
potřeba absolventa,
označení -absolventů,
výchova vědeckých pracovníku,
i \
zásady postgraduálního stud in,
plán a rozpočet,
pomoc školám při uplatňování absolventů v praxi,
zásady limitu počtu profesora a docentů,
jmenování profesora a docent.:,
zásady stipendijní politiky,
koncepce zahraničních styku,
zásady styku s praxí,
plán vady n výzkumu,
kontroli kvality řízení vvaokíých skol a dodržování všech příslušných
právních norem»
i
Do pravomoci vysokých škol náležejí zejména tyto úseky činnosti:
řízení pedagogického procesu,

t

řízení badatelské a vědecko výzkumná práce,
řízení styku s praxí,
řízení popularizace vědy, techniky a umění,
přijímání uchazečů n*. Vysoká školy,
formy spoluúčasti studentu m řízení a činnosti vysoké školy,
kárné řízení proti studentům,
udílení akademických titulů včetně h.c. a vědeckých hodností,
způsob provádění státní závěrečné zkoušky,
vymeze-ní a náplň postgraduálního studia,
organizace' své vysoké školy' a řízeni fakulty,
výběr akademických funkcionářů, vedoucích výzkumných ústava a
vedoucích všech ostatních útvaiú .
Vysoké školy se považují za příspěvkové organizace a požadují
uvolnění hospodaření s přidělanými finančními prostředky.
Vysoké školy uznávají, že ministr podle své potřeby si vytvoří
poradní orgány. Vysoká Školy však' žádají, aby se mohly podílet v těch
to orgánech, které by měly být demokratickým způsobem ustanovovány.
Nynější oborové komise podle názoru vysokých škol v tomto ohledu nesp
nily jjjich představy.
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II. Samosprávná orgány školy
Pracovní skupina se shodla jednoznačně na tom, že zásadní otázkv
pedagogické i vědecká práce, jakož i provozu školy, zejména pak
ustanovování akademických funkcionára, by měly být. alně v pravomoci
samosprávných orgánu školy. Tyto samosprávné orgány tvoří:
1. akademické 3hroméžděňi l^oly / " p a r l a m e n t k t e r é tvoří:
^

.

v

"

f

a.) všichni profesoři
'b) představitelé doc m t ů
c) představitelé asistentu
d) zástupci věd.výzk. pracovníku
e) zástupci studentu

y
Zákonem je třeba určit podíl jednotlivých

kategorií a způsob

jejich volby. Domníváme se, že profesoři a docenti by měli tvořit
kvalifikovanou vět'dnu.
Do pravomoci akademického shromáždění náležejí:
a) vo'lba rady školv, jakožto předsednictva akademického shromáždění
pro řízení školy me i "zasedáními akademie čeho shromáždění;
b) volba a odvolání rektora 5 prorektorů, kteří jsou rovn•ž členy
rady školy, rektor pak jejím předsedou;

f

c) projednání , schválení výroční zprávy o činnosti vysoké školy
a koncepce činnosti na další období, které předkládá rada školy;
d) rozhoduje s konečnou platností v případě rozporu mezi radou Školy
a rektorem v zásadních otázkách.
2. £5da_školy řídí činnost šifolv. Zásadní práva rady školy je třeba
vymezit zákonem. Kontinuita v řízení Školy se zajistí volbou
jen určitá Části rady na funkční období.
3. rektor_a_2rorektor
f

Pravomoci rektora a prorektoru vyplynou z Koncepce řízení, zejména
z řešení dělby práce mezi akademickými funkcionáři a kvestory.
Navrhuje se zkrácení funkčního období akademických funkcionářů
na dva roky.
funkcionářů lze
v Kontinuitu v práci akademických
'f**
zajistit bud překrýváním funkčních období rektoru a prorektorů,
nebo přechodem rektora na funkci prorektora v dalším funkčním
období nebo jeho části.
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U škol, kde zůstane systém facult, budou obdobně existovat samosprávu
orgány s obdobnými pravomocemi .jako na úrovni školy, a to:
a) ak ¡demieké shromáždění f:.kulty
b) rada fakulty
c) děkan a proděkani
Na rozdíl o q školní úrovně jsou v akademickém shromáždění fakulty
všichni docenti»
Tento'návrh neřeší postavení vedoucích kateder v samosprávě školy
a fakulty.
Škola se dělí zpravidla na fakulty. Dalším organizačním článkem
jsou ústavy, jejichž pracovní náplň se nekryje s dosavadním pojmem
katedra. Tyto ústavy mohou vznikat i. j ako ústavy mezila kul tni. Vedle
ústavu se doporučuje uvážit zřizovat pro vynikající učitele, zvláště
uměleckého zaměření, mistrovské ateliery /třídy, školy/, jejichž náplň
vymezí vysoká «kola ve své pravomoci.
*
III. Ř í z en í kolej í a monz

-\

Koleje a menzy jsou spravovány přímo vysokými školami, které
se mohou k tomuto účelu ve w se ko ? k ols kých městech podle potřeby
sdružovat. Větší vliv studentů

třeba sa^istit ustavováním správních

komisí při ředitelstvích správ kolejí a menz.
Složení správních komisí:
a) zástupci studentů,
b) zástupci š.kol,
c) zástupci veřejných institucí.
Vztah mezi školami, ředitelstvím správ kolejí a menz a správní
komisí určuje statut vydaný-rektorem.
Koleje a menzy mohou být předány studentským organizacím budou-li
pro to vytvořeny zákonné a jiné předpoklady.
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Pracovní skupina V.
Učitelé vysokých škol, akademičtí funkcionáři
V úvodu diskuse byly konstatovány některé zásadní nedostatky
platného zákona o vysokých školách, a to:
- spojení tradičních prvků s převzatými prvky sovětskými,
- nedůsledná demokratizace,
- rychlý růst počtu jmenovaných profesorů a docentů v souvislosti
s možností domáhat se vědecko-pedagogických titulu z vlastní
iniciativy c
Bylo doporučeno, aby nový vysokoškolský zákon obsahoval jen
základní věci a aby vedl k odbyrokratizování činnosti vysokých škol.
1) Kategorizace .vysokoškolských učitelů
Doporučují se tyto kategorie vysokoškolských učitelů'a) profesoři
b) docenti
c) asistenti
d) lektoři
e) odborní instruktoři
Nedoporučuje se tedy kategorie mimořádných profesorů. Navrhuje se
jednotná kategorie asistentů.
Doporučuje se, aby profesor a docent byly vědecko-pedagogické
tituly, nikoli jen pracovní označení.
2) Podmínka/ .jmenování profesorů a docentů
Doporučuje se
a) získání vědecká hodnosti CSc a DrSc nestanovit jako podmínkupro jmenování docentem a profesorem. Nesnížit však přitom
požadavky na úroveň jmenovaných pracovníků. Odstranit formalismus
při posuzování;
b) ponechat jmenování profesora v kompetenci presidenta, docentů
v kompetenci ministra školství.
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3) Volba aknd-3g\ických funkcionářů
Doporučuje se
a) provést důslednou demokratizaci voleb akademických funkcionářů.
Zásadně akademické funkcionáře volit, nikoli jmenovat nebo
potvrzovat. Dnešní akt potvrzeni event. jmenování může byt
nahrazen formou slibu;
b) funkční období u všech akademických funkcionářů zkrátit na
dva roky s možností opětné volby na jedno volební období;
c) akademické funkcionáře by volily vědecké rady rozšířené
o zástupce všech kategorií učitelů a studentů. Zajistit, aby
vytvoření tohoto orgánu bylo provedeno na demokratických
principech.

Pracovní skupina VI.
V- '
Postavení, práv i a covinnosti studentů
v

1. Složitá společen ko-politic ď situace, jež se v Československu
vytvořila, může v současné doba vyvolat u studente, různé reakce
diferencované podle typů škol a fakult. Dá se- předpokládat, že
část studentů bude n j novou situaci reagovat určitým odklonem od
politické angažovanosti, všeobecnou skepsí a pasivitou, ea druhé
straně nelze vyloučit vznik určitých projevů radikalismu; jedním
z těchto projevů je již v současné době prodloužení zahraničního
pobytu určité části studentů,
Povinností akademických funkcionáři i studentských organizací
je působit k překonání obou tecato extrémních postojů. Měli by
usilovat i nadále o rozvíjení studijní i občanské aktivity studentu,
jejich samostatného odborného i politického myšlení, pocitu
spoluzodpovědnosti ža vývoj vysokých skol i celé naší společnosti.
Povinností akademických funkcionářů je zajistit všemi těmito
formami důkladríou informovanost studentu o všech aktuálních politických otázkách i o problematice školv a studia a tím přispět
k udržení zájmu studentu o věci veřejné.
\

Předpokládá. se, že studentské organizace vyjdou vstříc tomuto
úsilí učitelů a že ze své strany vyvinou rovně? iniciativu k
častějšímu styku učitelů a studentů.
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2. Skupina vitá ustavení a legalizaci ovazu vysokoškolského studentstva
Čech a Moravy a založení Zväzu vysokoškolákov Slovenska jako mluvčí
a představitele studentu vysokých škol a vyjadřuje jim svoji plnou
podporu v celá oblasti studentských zájmů; vítá rovněž, že oba
svazy nalezly vhodnou formu koordinace své činnosti. Vznikem
studentské organizace získává také vedení vysokých škol skutečného
partnera, který má všechny předpoklady stát se jedním z garantů
neformální jednoty všech učitelů, studentů i pracovníků vysokých škol.
3. Jako plnoletým a rovnoprávným občanům socialistického státu je nutno
vysokoškolským studentům přiznat určité práva účasti na řízení a
správě školy a řízení života na kolejích. Je to dáno i tím, že na
studenty je 'nutno nazírat nejen jako na objekt výchovy a výukv,
\

nýbrž i jako na jejich subjekt. Podíl studentů na řízení a správě
vysokých škol formuloval i vysokoškolský zákon z roku 1966, a to
ustanovením, že "studenti jsou oprávněni podílet se prostřednictvím
své organizace na řízení a činnosti vysokých škol".
Nejvýraznější formou účasti studentů na řízení bylo jejich zastoupení
v orgánech a komisích vedení školy včetně vědecké r:«dy a kolegia
děkana. Největší vliv měli v instituci kolejních rad, jejichž pravomoc je dána příslušným kolejním řádem.
Celková tendence smšřuje ke zvýšení podílu studentu na řízení
a tím i k jejich všestranější přípravě. Skupina konkrétně doporučuje
zvýšit tento podíl v sociální politice /paritní zastoupení studentů
ve stipendijní komisi/ a v otázkách režimu studia a výuky. Jednou
z možností je i zřízení pedagogického orgánu s paritním zastoupením,
který by Dosuzoval konkrétní otázky pedagogického procesu a podával
iniciativní návrhy. Vedle těchto oficiálních forem zastoupení studentů
v orgánech školy zdůrazňuje skupina princip partnerského vztahu
studentské organizace a vedení školy.
V zájmu nutnosti posílení vzájemné odpovědnosti učitelů i studentů
vysokých škol za výsledky práce i celou reprezentaci školy doporučuje
skupina k úvaze myšlenku akademické obce, která bv sdružovala
učitele, ostatní pracovníky školy a studentů, případně i její
absolventy. Tuto otázku by mělo posoudit a rozpracovat ministerstvo
Školství, a tc i v souvislosti s možností využití této myšlenky
k zajištění podílu studentů na volbě akademiekýca funkcionářů.
\
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Skupine doporučuje MŠ. aby v e spolupráci se studentskou organizací
vypracovalo kodex práv a povinností vysokoškolských studenta, který
by mohl být součástí zákona o vysokých Školách, popřípadě prováděcích
nařízení o
Pracovní skupina považuje otázku materiálního a sociálního
^

'

v

/V

zabezpečení studenta z , otázku ve značné míře podmiňující j'^k účinnost vzdělávacího a výchovného procesu, tak i vývoj politického
postoje studentů.
V oboru stipendijní politiky považuje pracovní skupina za správné,
aby stipendia přešla jako obligatorní dávk^ v systém studentských
platů s promítnutím jak sociálních tak prospěchových charakteristik
s patřičný" oceněním vlivu prospěchu. Pracovní skupina je si vědoma
i toho, že toto řc-šení předpokládá hospodářský rozvoj, růst fonda
celospolečenské potřeby a uplatnění
v/ nároků na jejich ridistribuci
i ve prospěch vysokoškoláků, neoot jsou potencionálními zdroji
zvyšování celkové úrovně naší společnosti. Pokud jde o %šení
pro bejbližší dobu. doporučuje pracovní skupina plně využít
výsledky diskuse o návrhu nových stipendijních směrnic i námětů
studentských organizací v ostatních oborech materiálního a sociálního zabezpečení studentu., zejména v oboru kolejí, menz-, zdravotní
péče a poskytování studentských půjček. Opatření ke zvýšení
zainteresovanosti studentů na studiu má mít komplexní charakter;
v souladu s tím doporučuje pracovní skupina uvážit pozitivní
i negativní stimuly /např. taxy za opravná

zkoušky/.

Záverečná doporučení semináře ovazu vysokoškolského studentstva
v Líšnu - 26. - 28.9.1968

Svaz vysokoškolského studentstva Čech a Moravy pořádal ve
dnech 26. - 28.9.1968 seminář studentských představitelů a funkcionářů
oVS Čech a «íoravy. Semináře se zúčastnilo 48 zástupců jednotlivých
f?:ult. Na programu semináře byly jednak otázky všeobecné politické,
jednak problémy, týkající se studentského hnutí,zejména sociálního
a materiálního postavení studentů vysokých škol a příprava říjnového
zasedání parlamentu SVS. Seminář během jeho jednání navštívili:
předseda České národní rady Dr. Čestmír Císař, ministr školství
prod. dr. Kadlec, vedoucí tajemník Vysokoškolského výboru KSČ v Praze
A o oach, prof. Venek šilhán, František Povolný a dále představitele
koordinančního výboru tvůrčích svazů, s. Pacovský se svými spolupracovníky a další hosté.
Seminář závěrem svého jednání se usnesl na řadě doporučení pro
orgány SVS.
- doporučuje zabývat se hospodářsko-organizačními předpoklady k vydávání nového studentského časopisu ja.co orgánu
SVS.Z účastníků
/
semináře budou zájemci spolupracovat na tvorbě koncepce tohoto časapisu;
- seminář bere na vědomí informaci předsednictva SVS o jeho stanovisku
ke členství SVS v Národní frontě;
- seminář bere nu vědomí informaci předsednictva SVS o přípravách
vydání a obsahu prvních tří čísel Bulletinu SVS, vydávaného pro
vnitřní potřebu organizace.
-dápiň prvého bulletinu bude tvořit : "
1. Stanovy SVS
2. Znění uznávacího dekretu SVS

r

3. Závěry ze s e m i n á ř e f u n k c i o n á řu v Hcuštce
4. Závěrečná, doporučení semináře SVS v Líšnu
5. Harmonogram postupu SVS do říjnového zasedání parlamentu
6. Informace o způsobu a formách právního uznání studentských
organizací na fakultách
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1. Nástin koncepce práce a programového zaměření 3V3
2. Stanovisko předsednictva 3VS k Národní frontě a ke sdružení
mládežnických organizací
3. stanovisko SYS k mezinárodní činnosti studentské organizace
4. Informace 3V3 k základním principům nového stipendijního
řádu a stanovisko předsednictva SVS k experimentálnímu
stipendijnímu řádu
5. Informace o koncepci připravovaného studentského časopisu
Bulletin č. 3:
1= Komentovaná usnesení předsednictva 3V3
2. Program říjnového zasedání parlamentu
- seminá* doporučuje předsednictvu 3V3 svolat poradu organizátora M3T;
- v y s l a t zástupce SVS do nejvétší^h soustředění studentu dlících
doposud v zahraničí a informovat je o současné situaci v Č33R.
Vvtvořit k tomu informační centra;
-• seminář doporučuje MŠ zabývat se š pelu s SVS systémem opatření ke
zvýšení úrovně současného stavu studentská vědecké činnosti;
- seminář doporučuje předsednictvu SV3 zabývat se současnou situací
v ubytování vysokoškolských studentu. Projednat s předsedou vlády
ing » Černíkem a příslušnými KNV zejména stav ubytování studentu
v Brna, kde chybí 1.600 lůžek a v Olomouci, kde chvbí 500 lůžek;
- seminář doporučuje uskutečnit ve Vc centrech setkání studentů s
představiteli státu. Využít k tomu prostor vysokých škol a fakult;
- seminář doporučuje předsednictvu rozeslat volební řád pro volby do
Parlamentu SVS na fakulty nejméně. 14 dnů před konáním parlamentu;
- seminář bere na vedomí informaci o připravovaných akcích SVS
k začátku školního roku.
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Harmonogram postupu SVS do 2. zasedání parlamentu
Tento harmonogram je pouze doporučením; tak si jej představuje
většina členů předsednictva SVS. O postupu rozhodne až 1. zas.edání
parlamentu 31.10.1968. Nicméně je dobré, abyste i na tuto eventualitu
byli na fakultách připraveni a toto doporučení projednali.
Předpokládáme, že /ač je to vnitřní věc fakultních jednotek/ do
25.10. budou mít zvoleny svého zástupce do parlamentu SV3 a připraveny
své hávrhy do funkcí předsedy, místopředsedy, členů předsednictva
a vedoucích sekcí parlamentu SVS.
Poslance do parlamentu SVS je třeba vybavit poslaneckým mandátem
s jeho nacionálemi, názvem fakultní /školní/ jednotky a podpisy
jejích odpovědných funkcionářů, případně též razítkem.
A ne.jdúl e žitě jší věc: zašlete své návrhy na, zájemce, kteří
by pracovali v sekcích /zahraniční, zájmová, hospodářská,
studijní, sociální/ a v redakci Bulletinu jako členové. Je to
prospěšné pro vás i pro Svaz - bez nich nemůže SVS prakticky
existovat!
1. zasedání parlamentu se bude konat koncem/-íjna, pravděpodobně
31.10_. i předpokládáme, že kromě běžného programu, jehož návrh
přineseme ve 3. čísle Bulletinu ještě
a) projedná otázky spojené s přípravou voleb, a to
1/ zásady vypracování volebního řádu, sestavení a uzavření
kandidátky /patrně u každého kandidáta osobní data,
dosavadní činnost ve stjd. hnutí, fakulta, obor a ročník,
fotografie, nač kandiduje a co tam hodlá dělat - program;
navrhovat ty, kdo už ve stud. hnutí něco dělali, aby
měli alespoň potuchu, co je pracovně a časově čeká/;
2/ otázku t.zv. klíče v předsednictvu
/patrně se klíč nebude uplatňovat a bucle se volit podle
osobností; protože obavy z neinformovanosti nebo z
centralismu jsou do jisté míry opodstatněné, bylo by
možno např. zástupce chybějících center zvát na
zasedání předsednictva s poradním hlasem/;
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3/ eventuální setkání navrhovaných kandidáta a vzájemné
"otukání" v Plzni asi v půli listopadu;
4/ zaslání uzavřené kandidátky alespoň 14 dní před 2. zasedáním
parlamentu na fakulty;
b) prodlouží mandát stávajícímu prozatímnímu předsednictvu do
příštího zasedání parlamentu nebo v něm provede jsn naléhavé
personální změny;
c) rozhodne o termínu 2. zasedání parlamentu, který provede definitivní
volby - pravděpodobně koncem listopadu nebo začátkem prosince,

f
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Dosavadní zkušenosti s řízením a správou kolejí a menz
vedly ministerstvo školství k ořezkoumání táto sféry působnosti
vysokých škol s ohledem na efektivní organizační uspořádání,
způsob hospodaření o na možnosti další účasti studentů na správč záležitostí, která se jich bezprostředně dotýkají.
I.
Zásady ekonomicko- správního řízení a organizace kolejí a menz
Při řešení tohoto úkolu nabízí se tyto varianty:
l/ Vytvoření, městských snráv kolejí a menz jako samostatných
organizací řízených
I
\

a/ přímo ministerstvem školství
b/ jednou z vysokých f kol „
11
.
..
.''
V případě vvtvoření městských správ kolejí a menz přímo řízených ministerstvem školství by vysoké školy byly aice oproštěny od starostí o organizační a ^materiální zabezpečení těchto zařízení, na druhé straně však by byly oslabeny vzájemné vztahy
vysokých škol & studentů v kolejích. Řešení problémů, kterého se
dosud ujímají rektoři a kvestoři vysokých škol by se přesouvalo
,až ns ministerstvo, která by k jejich zvládnutí muselo vytvořit
příslušné kádrové a organizační předpoklady.
Dosavadní Ústřední správy kolejí a menz s celoměstskou působností, řízených jednou z místních vyšokých škol se osvědčují
dosud v menších vysokoškolských centrech, jako je tomu v Plzri,
V Ostravě, Č e s k ý c h Eudajovicích. Pokus brněnských vysokých škol,
která po čtyři roky svěřily společným rozhodnutím správu kolejí
a menz jediné vysoké škole, končí v s o u č a s n é době návrhy na opětovné navrácení kolejí a menz jednotlivým vysokým školám. K tomuto kroku přistupují vysoké školy přesto, že po dobu působnosti
• jednotné•správy kolejí a menz v ^rně bylo dosaženo určit\^ch
úspěchů. Odstranily se některé markantní rozdíly mezi vybaveností
kolejí, zlepšila se odbornost při» jejich řízení č- jednotlivé vysoké školy byly zbaveny problematiky, jejíž řešení vyžadovalo
mnoho času vedoucích pracovníků. Na druhé straně však vytvořením
velkého útvaru vznikají požadavky na zvyšování počtu pracovníků
1 -
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- 2 a řešení některých problémů se stává stále náročnější. U školy,
která převzala péčj o koleje a menzy ze ostatní vysoké školy
vzniká dojem, že její práce není doceněna . zvládnutí všech vyvstávajících problémů působí velké obtíže.
2 těchto důvodů upouštíme od vytvoření městských správ kolejí přímo napojených na ministerstvo a ponecháváme dosavadní systém
správy kolejí pro studenty více škol jednou vysokou školou tam,
kde se pro to školy vzájemně dohodly.
2/ Vytvoření, obdoby bývalé, správy studentského majetku, která by
bala řízena studentskými orgány.
Při této úvaze jsme dospěli k závěru, že v dohledné době
není možné počítat s tím, že by si studenti mohli vytvořit takovou
organizaci, vterá by byla s to, zajistit hospodářsky náročný provoz těchto zařízení a odpovědně snravovat majetková hodnoty ve
výši 1,5 mld. Kčs.
Při srovnání činnosti bývalé správy studentského majetku
se souca snými předpoklady pro obnovení této instituce nut.no
vzít v ívahu, že jr t tehdejší době měli vysokoškoláci k disposici
15 tisíc lůžek a dnes činí lůžková kapacita 60 tisíc lůžek. Rovněž
tak velikost jednotlivých kolejních objektů není srovnatelná. Jen
v ojedinělém případě dosáhla kolej kapacity 1.000 lůžek. Kromě
toho přibyla rozsáhlé stravovací zařízení.
Rovněž tak možnosti realizace opatření spojených s technicky daleko náročnějším provozem kolejí a menz proti dřívějšímu stavu kladou na odbornost a zkušenost řídících pracovníků
podstatně větší nároky.
Z těchto důvodů nemůže ministerstvo doporučit tuto variantu- řešení.
3/ Ponechánísprávy kolejí a menz při jednotlivých vysokých školách,
stav v současné době n e ,1 c a stě jší.
Pro tuto variantu mluví vhodnost komplexní péče vysokých
škol o svě studenty a podíl pedagogického sboru na rozvíjení
společenského živote v kolejích. Pro tento způsob organizace ubytování a stravování vysokoškoláků se vyslovuje také převážná část
představitelů vysokých škol i studentů, se kterými jsme v poslední
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- 3 době o této otázce hovořili. Obdobné stanovisko zaujala též převážná část Únorového pléna Státního výboru pro vysoké školy.
Jednotlivé vysoké školy mají tak 4 v dnešní době přece jen
největší organizační e odborné předpoklady k zajištění ubytování a stravování studentů. Proto aby koleje a menzy byly součástí
vysokých škol svědčí i zkušenosti ze zahraničí, kde tato zařízení
jsou v převážné většině součástí příslušné vysoké školy.
Péče o ubytování a stravování studentů patří také podle
našeho názoru spolu se stipendii o jednotou výchovného p°sobení
do rámce vysokých škol s navrhujeme proto, aby dosavadní systém
nodřízenosti byl zachován.
Vysoké školy řídí, zpravidla koleje a menzy pomocí zvláštního
organizačního útvaru Ústřední správy kolejí a menz", v jejímž čele
je ředitel. V případě správy menších kolejních areálů zůstávají
koleje a menzy v přímém řízení rektorů /děkanů/ těchto škol. K přímému řízení jednotlivých kolejí, zpravidla o kapacitě 1.000-1.500
"lůžek a jednotlivých menz zřizuje se jako nižší stupeň řízení správa koleje a správa menzy v jejichž čele jsou vedoucí, '^'yto hospodářské orgány jsou odpovědny za hospodaření kolejí a menz a za
vytváření

optimálně příznivých podmínek pro studium.

Tato organizační struktura přizpůsobovaná místním

podmínkám

plně vyhovuje a nepodávají se proto návrhy na změnu.
Vedle organizačního začlenění kolejí a menz zabývalo, se
•

• ministerstvo školství též formami hospodaření. Hospodaření kolejí
řídí se obdobnými zásadami jako hosapodaření vysokých škol, případně fakult, to znamená, že veškeré mt.reby jsou jim hrazeny ze
*

státního rozpočtu a docílené příjmy odvádějí do státního rozpočtu.
Výhodu tohoto systému možno spatřovat v tom, že krytí potřeb není
v zásadě odvislé od docilování určitých výsledků, na druhé straně
však účelové určení rozpočtových prostředků váže jejich použití
a omezuje možnosti nIného využití docílených příjmů.

i
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Volnější dispozici se získanými prostředky k zajištění
i
daných úkolů by umožnilo hospodaření nodle zásed příspěvkových organizací, jejichž vztahy ke státnímu rozpočtu jsou
na něj napojeny pouze příspěvky na provoz, investice a kulturní fond. S příspěvky ze státního rozpočtu spolu s příjmovými
zdroji získanými z vlastní činnosti /zejména od studentů za
poskytnuté služby a z vedlejší hospodářské činnosti/ mohou
volně organizace

nakládat k splnění daných úkolů. Zvyšuje

se tudíž i zájem o růst vlastních příjmových zdrojů efektivním využíváním základních prostředků. Kromě toho mohou být
mzdové fondy stf-noveny těmto příspěvkovým organizacím v závislosti

na dosahovaných výkonech a není třeba je
0EQ6 ZOVcí t

daným limitem. Na druhá straně však podle osnovy zákona o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací a návrhu vládního neřízení o informační' soustavě by si úkoly ukládaná příspěvkovým organizacím mohly vyžádat další potřebu na administrativu. Přesto však ministerstvo školství doporučuje vyzkoušet
tutuo novou formu hospodaření kolejí a menz a umožnit těm vysokým školám, která se pro to, rozhodnou, zřídit správu kolejí
a menz jako organizace příspěvkového charakteru. Ostatní vysoké
školy mohou zůstat u dosavadního způsobu řízení.

\ .A
v
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- 4 hospodaření kolejí a menz a umožnit těm vysokým školám, které
se pro to rozhodnou, zřídit správu kolejí a menz jako organizace příspěvkového charakteru- ^statní vysoké Školy mohou zůstat
u dosavadního způsobu řízení.
II.
Účast studentů na správě kolejí a menz a studentská samospráva
Nejvyšším orgánem studentské samosprávy je shromáždění koleje, které si volí kolejní radu. prostřednictvím kolejí rady
jako představitele studentské s amosprávj', podílejí se studenti
na řízení života v koleji. Platné zásady pro vypracování kolejních řádů ukládají správě koleje úzkou spolupráci s kolejní
radou, se kterou projednávají veškerá zásadní opatření, týkající se Života studentů. Kolejní rady předkládají správám kolejí iniciativní náměty k zlepšení studijních a životních podmínek na koleji a spolupracují při řešení hospodářských otázek.
Organizují a podporují společenský a kulturní život v koleji.
Rozmisíují studenty na jednotlivé pokoje. Dbají na dodržování
kolejních řádů a vyvozují závěry z jeho neplnění.
Je tudíž i současnými předpisy vytvořena základna pro účast
studentů na řízení kolejí a menz a rozvoj společenského života
studentů. Zkušenosti ukazují, že ne ve všech případech dané možnosti studenti ve stejné míře využívají. Při rozvíjení studentsk
samospráv}' nutno nejen počítat s rozdílnými podmínkami a rozdílnou intensitou zájmů studentů v jednotlivých vysokoškolských cen
třech i v jednotlivých kolejích, ale i v jednotlivých ročních
obdobích, zejména v období zkoušek a o prázdninách. - řesto však
jsme toho názoru, že pro rozvoj studentské samo správy je nutné
vytvořit co nejširší prostor, aby vzrůstající aktivita vysokoškoláků mohla dojít plného uplatnění.
Vzhledem k tomu navrhujeme rozšířit účast vysokoškolské samosprávy v kolejích a
menz a ch v tomto směru:
1) jako iniciativní orgán ředitele Ústřední správy kolejí a menz
(dále jen ÚSKM) (kvestora, tajemníka - pokud není ÚSKM zří ze
na) zřizuje se Správní komise, která vykonává spoluúčast na
kolejí a menz.
8^48řízení
P

I<

- 5 ¿právní komise je složena ze dvou třetin ze zástupců studentů delegovaných do komise příslušnými studentskými samosprávnými orgány. Zbývající členy komise jmenuje ředitel
Ú3KM (kvestor, tajemník - pokud není ÚSKIvI zřízena) z řad
pracovníků vysoké školy, případně odborníků v oblasti stravovaní a ubytování;
2) zřizuje se kulturní fond, z něhož budou

hrazeny potřeby ke

zlepšení životního prostředí a k rozvoji společenského života studentů, t.j. vybavení a provoz kulturních a společenských
studentských zařízení v kolejích a menzách. Dosud tyto potřeby byly kryty v rámci možností daných rozpočtem. Kulturní
fond je vytvářen:
a^ příspěvky ze, státního rozpočtu,
b) podíly z příjmu z vedlejší hospodářské činnosti kolejí
a menz,
c) podíly ze zisku menz,
d) příspěvky od vysokých škol, případně jiných organizací,
e) jinými mimořádnými příjmy
C použití prostředků fondu spolurozhoduje správní komise
kolejní rada za jednotlivou kolej)
y

»

3) spolurozhodování o žádostech studentu o ubytování v koleji
přiznává se fakultním (celoškolským) vysokoškolským studentským zastupitelským orgánům.
III.
/ •

.

Přehled_řídí cí_činnosti_státní_správ^_a_^ůsobnosti_samosgrávných
si>aůentských_ orgánů
V péči o ubytování a stravování vysokoškolských studentu
přísluší jednotlivým stupňům řízení a samosprávným studentským
orgánům tato pravomoc a odpovědnost:
A. Instituce státní správy
1. Ministerstvo školství
a) řídí rozvoj vysokoškolských kolejí a menz prostřednictvím
vysokých škol, včetně zajištění materiálních-a finančních
prostředků ve státním plánu a rozpočtu,

-
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-

b) vydává zásadní metodické pokyny a smernice
2. Vysoké_škol^_a_fakult.Y
ve'spolupráci se studentskými zastupitelskými orgány přímo řídí
a kontrolují Ústřední správy kolejí a menz (dále jen ÚSKM) a pl
nem stanoví jejich materiální a finanční prostředky, přitom zejména
a) pomáhají studentským samosprávným orgánům v rozvíjení společenského a kulturního života,
b) rozhodují o využití lůžkové kapacity,
c) spolurozhodují o žádostech studentů na ubytování v kolejích;
v případě rozdílného S:anoviska vysoké školy s studentského
samosprávního orgánu rozhodne rektor vysoká školy (děkan samostatné fakulty),
d) jmenují a odvolávají ředitele USKM (vedoucí správ koleje,
menzy, pokud není ÚSKM zřízena) ,
e) vykonávají disciplinární pravomoc vůči studentům ubytovaným
v kolejích,
f) schvalují rozbor činnosti a vsýledky hospodaření kolejí a rajnz,
g) pokud nejsou zřízeny ÚSľM, vykonávají činnost těchto ústředních správ
3« Ú3třední_správa_kolejí_a_menz_-_ÚSKM

-\

poskytuje studentům ubytování ve svých kolejích a stravování
ve svých menz ch a bufetech. Přitom zejména
a) odpovídá za řádný provoz kolejí a menz, včetně řádné údržby
a obnovy vnitřního zařízení,
b) řídí správy jednotlivých kolejí a menz a stanoví jim materiální a finanční prostředky,
c) jmenuje a odvolává vedoucí správ kolejí a menz,
d) hospodaří s kulturním fondem v souhlase se stanoviskem
správní komise. V případě, že souhlasného stanoviska nelze
dosáhnout, rozhodne rektor vysoké školy (děkan samostatné
fakulty)
4. Správní_komise
a) podává iniciativní návrhy
b) spolurozhoduje o použití prostředků kulturního fondu,
c) vyjadřuje se k návrhům plánu a ke všem zásadním otázkám.
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a) spravuje jednotlivé koleje a menzy v rozsahu vymezeném roditelem

ÚSKM

b) hospodaří s kulturním fondem přiděleným nadřízeným orgánem
v souhlase se stanoviskem kolejní rady. V případě, že so.isouhlasného stanoviska nelze dosáhnout rozhodne příslušný
nadřízený orgán.
t
,
H ^
B. Studentské samosprávné orgány
1.Fakultní (celoškolský) vysokoškolský studentský zastupitelský
2I£án
i
spolurozhoduje o žádostech studentů na ubytování v kolejích
V případě rozdílného stanoviska fakultního orginu a vysoké

*

sokoly rozhodne rektor vysoké školy (děkan samostatně fakult;).
2. Kolejní rady
a) organizují společenský a kulturní život v kolejích,
b) rozhodují o umístění studentů do jednotlivých pokojů
c) podávají návrhy na vyloučení z koleje
d) spolurozhoduje o použití kulturního fondu, přiděleného tZ'\ '
(rektorátem, děkanátem pokud ústřední správa nebyla zřízena)
V případě, že nebude dosaženo souhlasného stanoviska ss
správou koleje, rozhodne ředitel ÚSKM (kvestor, tajemník
samostatné fakulty pokud ÚSKM nebyla zřízena),
e) vyjadřují se k zásadním provozně hospodářským otázkám
správy koleje, menzy,
f) podávají návrhy rektorovi vysoké školy na kolejní řády.
g) zajiščují dodržování kolejního řádu a vyvozují závěrv z
jeho neplnění,
h) prosazují ochranu socialistického vlastnictví a úzce spolupracuje se správou koleje, menzy.
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