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Informace o studentském časopisu

Zahájení činnosti časopisu "Studentské listy" je založena na
rozhodnutí orgánů SVS Sech a Moravy /usnesení kongresu SVS v Olomouci
ve dnech 25. - 26.5.1968/, rozhodnutí předsednictva SVS ze dne
10o10,1968 a z výsledků celostátní porady studentských funkcionářů
v Líšně, jako tiskového orgánu Svazu vysokoškolského studentstva
Cech a Moravy. Jelikož se blíží termín vydání prvního čísla /pravděpodobně k 17. listopadu/, informujeme vás touto cestou o nástinu
koncepce našeho časopisu.
Název: "Studentské listy"
Vydavatel:Svaz vysokoškolského studentstva
Obsahové zaměření: Kulturně politický týdeník pro vysokoškoláky
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
Týdeník "Studentské listy", tiskový orgán Svazu vysokoškolského
studentstva, zabývá se základními politickými, sociálními, kulturními
otázkami a problémy českých vysokoškoláků, napomáhá při prosazování
a obhajování těchto zájmů v souladu s programem a cíli SVS. V podstatě
menší míře se věnuje rovněž středoškolákům a mladé postgraduální
inteligenci.
Pravidelně a podrobně informuje o práci SVS v centru i na jednotlivých fakultách mimopražských; přináší zprávy
o činnosti student\
ských svazů v zahraniqí a navazuje pracovní kontakty s jejich časopisy a novinami.
Publicistika - kromě úkolů uvedených v úvodu - bude zaměřena
i k tématům, která v minulosti nebyla nebo nemohla být řešena, ale
jejichž naléhavost pociíuje celá společnost a zvláště mladá inteligence /kupř. otázky eugeniky, euthanasie a pod./. Předpokládá se, že
publicistika nebude omezena jen na oblast společenskovědní a politickou, ale zaměří se i na přírodní vědy, techniku atd.
Reportáž - především přibližuje čtenáři dnešního vysokoškolského
studenta, seznamuje ho s životem a prací na fakultách, zabývá se
otázkami kultury a vzdělanosti v širších souvislostech. Ve stejném
duchu přináší reportáže ze zahraničí.
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Kultura - vedle původní tvorby /poezie, proza/uveřejnuje i
překlady. Poměrně silně bude zastoupena kritika /literatura, film,
výtvarné umění atd./. Dále se SL zaměří na otázky architektury, životního stylu, tvorby prostředí a pod. Své místo v časopise má i
esej a pokusíme se obnovit tradici fejetonu na vysoké literární úrovni.
Zahraničí - spolupráce se zahraničními sväzy a časopisy musí
být zbavena nahodilostí»Zahraniční problematice věnuje SL pravidelně
nejméně jednu stranu /kromě umělecké tvorby/ tak, aby byl čtenář
informován pravidelně, systematicky a v proporcích, které jsou v
souladu s kulturními a politickými zájmy českého vysokoškoláka.
Dopisy - pravidelně v každém čísle výběr z nejzajímavějších
čtenářských dopisů. Kromě toho budou dopisy, jež redakce obdrží, pravidelně měsíčně vyhodnocovány a takto získané výsledky budou respektovány při formování obsahu SL.
v

Studentské listy budou pravidelně doplnovány fotografií repor-.
tážní i uměleckou, ukázkami z tvorby především mladých umělců, rozhovory s osobnostmi kulturního, vědeckého, společenského a politického
života atd.
Přestože SL mají a chtějí být mluvčím mladé intelektuální
generace, předpokládáme, že> na stránkách týdeníku dojde k diskasím
a polemikám i ostrým názorovým střetnutím. To konečně odpovídá
demokratické tradici studentského tisku.

)
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Nástin koncepce mezinárodních styků čs. vysokoškoláka.

Existence národních studentských svazu předpokládá, převzetí
všech dosavadních styku V^R TJV ČSM ve vztahu k zahraničí do vlastní
kompetence.
Mezinárodní styky studentů a jejich specifikum ve vztahu k zahraničním partnerům si vyžádalo vytvoření Československého ústředí
vysokoškoláků /dále ČStJV/, jako reprezentativního a koordinačního
orgánu, respektujícího tyto zásady:
- zásadu svrchovanosti národních svazů
- zásadu paritního zastoupení ohou svazů v CoUV
- zásadu paritní účasti svazu na činnosti ČSÚV
- zásadu stejného poměru finančních příspěvků národ, svazů pro
činnost ČSÚV
Vymezení kompetence ČSÚV z hlediska mezinárodních styků se
musí zakládat na vyjasněné koncepci mezinárodních styků obou národníci svazů, na principu spolupráce národních svazů na tomto poli
a n-j způsobu koordinace práce ČSÚV. Č3ÚV nebude rozhodovat o celkové
koncepci a není výkonným orgánem v mezinárodních stycích. Veškerá
rozhodnutí ČSÚV mají charakter doporučení, která se stávají pro
národní svazy závazná až po ratifikaci národními orgány stud. svazů,
kromě rozhodnutí ČSÚV ve sférách, které národní svazv delegovali
do jeho kompetence.
•Pro koordinační účely vytváří ČSÚV mezinárodní komisi, složenou
z tajemníka Č3ÚV, vedoucích zahr. sekcí národních svazů a tajemníku
těchto sekcí. Mezinárodní komise vypracovává:
a) návrh celkové koncepce mezinárodních stýců;
b) návrhy na vysílání a přijímání delegací v souladu s celkovou
koncepcí;
c) návrhy koncepce činnosti v mezinárodních studentských organizacích a v jiných mezinárodních institucích;
d) analyzuje potřeby studentů a prosazuje jejich zájmy v oblasti
studijních výměn, zahraniční turistiky, kultury, sportu atd.
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Mezinárodní komise je iniciativním odborným a poradním orgánem'
a národních svazů. Své návrhy, které vyplývají z koncepce zahr'-.ii '
nich styku obou národních svazů předkládá k projednáni a k rozhodnúci
orgánům svazu a ÔSUV. 0 koncepčních otázkách zahraničních vztahů
^azhodují národní parlamenty. V oblastech mezinárodní činnosti, d^l.
vjné do kompetence ČSU7 národními parlamenty předkládá mezinárodní
V

/

komise své návrhy k projednání a schválení CSUTh.
i

\

'
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Delegované kompetence ČSÚV podléhají' kontrole orgánům vaz u
/předsednictva a parlamenty 3VJ a ZVS/, 0 z : x m t rozsahu delegovaných
pravomocí nebo o jejím zrušení rozhodují národní parlamenty.
1 / Oficielní s t y ky č e s ko s I o v e ns ¿.ýc h v y so kokol ékůse _z a h r.; n i č í m
vycházejí ze základních dokumentů národních svazů, schválených na
jejich kongresech. ¿re .konkretizaci koncepce mezinárodních vztáhl
i praktickou činnost všech orgánů, zabývajících se mezinárodními
styky jsou rozhodující usnesení národních parlamentů.
A. Bilaterální vztahy - jsou základen zahraň, styků čs. vysokoškolák
a jejich národních svazů, vycházejí z těchto základních principů:
- prohlubování studentské vzájemnosti na základě rovnosti a
spolupráce se studenty různých zerrí;
- respektování a obhajováni rovnoprávnosti našich nártóů,
státní suverenity a samostatnosti především v oblasti
/

vnitřní i zahraniční politiky : ekonomického i kulturního
rozvoje ČSSR;
- zásady maximální efektivnosti a užitečnosti zahraničních
styků, jejíchž intenzivní rozvíjení bude plně vycházet z potřeb
9 zájmä čs. vysokoškoláků;
a) Koncepce bilater..styků se _zemOmi_soc._tábora
- hledat lepší spojení přímo se studenty pomocí přímých
styků fakult a městských center;
- zvláštní pozornost věnovat stykům s SSSR, vyjasnit názory
na vzájemnou spolupráci v nových podmínkách čs. studentského
hnutí a realizovat stvky pomocí konkrétních akcí na poli
studijním, kulturním, sportovním i turistickém na úrovni
městských center a škol;
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- 3- rozvíjet sty Iry s ostatními stud. organizacemi zemí socialistického tábora, hlavně s Jugoslávií a Rumunskem
z hlediska možné názorové jednoty v otázkách zaměření
a cílů studentského hnutí i z hlediska širší spolupráce
v e všech oblastech konkrétních styků;
- iniciativa by měla vycházet z čs. národních studentských
svazů;^
- rozvíjet nadále úzkou spolupráci v oblasti diskusí
o mírovém uspořádání Európy v rámci systému Europské
bezpečnosti;
b) Koncepce bilaterálních_vztahů k_rozvojovým zemím
- podporovat morálně i politicky studentské svazy těch
zemí, které bojují za nezávislost, národní svobodu
a suverenitu;
- změnou systému studia zahraničních studentů u nás a jeho
zkvalitněním se zasazovat o výchovu nové národní
inteligence;
- poskytováním informací, pořádáním seminářů a vypracováváním
studií napomáhat vzniku a rozvíjení vysokého školství
těchto zemí;
- prostřednictvím MS3 a ve spolupráci s UNESCO a pod. hledat
nové formy pomoci a spolupráce se studentskými svazy
rozvojových zemí;
- aktivně spolupracovat se svazy zahraničních studentů v
Československu a napomáhat při řešení jejich problémů;
c) ^oncegce_bilaterálních_styků_s_
- rozvíjet existující styky s národními studentskými svazy
voblasti studijních pobytů, výměnu studentských skupin,
studijních informací;
- navázat kontakty s progresivními studentskými svazy
jednotlivých zemí k aktivní spolupráci v oblasti politické,
oblasti demokratizace šicolství a v boji za zlepšení
postavení mladé inteligence ve společnosti;
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- účastnit se v co největší možné míre politických i studijních akcí pořádaných těmito svazy, pořádat podobné akce
V
v Československu;
B. Multilaterální vztahy
a) Mezinárodní_svaz_studentstva
- aktivní zahraniční politikou čs. studentstva i jeho
zástupců na půdě MSS i v ostatních mezinárodních organizacích se snažit obhájit a posílit naši pozici v M33;
- zasazovat se o rozšíření činnosti MS3 a hlediska vzdělávacích programů, výměny studijních informací a v boji
za demokratizaci školství;' v
- aktivním vystupováním v Mss vyjadřovat podporu i přímo
pomshat zemím, bojujícím za národní nezávislost a státní
suverenitu. Pomáhat v boji proti imperialismu, kapitalismu
a neokolonialismu, v boji za rovnoprávnost pro všechny
národy;
- využívat půdy M3S k navázání bližších kontaktů, vycházejících ze zájmů a potřeb národních studentských svazů
Československa.
b) Ostatní mezinárodní_instituce
- navázat styky a účastnit se programů UNESCO a jiných
orgánů OSN z hlediska našich zájmu;
V

2/ Vztah k orgánům, organizacím a institucím v CSSR z hlediska
zahraničních styků
- z hlediska nového státoprávního uspořádání Č33R spolupracovat
. s národními ministerstyy a federativní vládou v otázkách rozvíjení zahraničních styků studentů a prosazování nových forem
spolupráce. Zasazovat se o rozšíření slev a zvýšení dotací
pro cestování studentů do zahraničí ve všech jeho formách;
- k rozvíjení mezinárodních stud. styků využívat efektivní spolupráce s ostatními mládež, organizacemi a odbory;
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- 5 - řešit problémy cestování studentů prostřednictvím CKM, především
se zabývat aktivní účastí studentů na tvorbě programu CKM, zavádění
netradičních forem cestování, studentských zlevněných zájezdu,
zvýšením počtu jazykových kurza pro studenty, zlepšením a rozšířením služeb CKM. Vymezit kompetence z hlediska mezinárodních
studentských styků zaj fetovaných CKM a posoudit možnost naší
přímé účasti na kontrole a řízení v této oblasti činnosti CKM;
- vytvořit koordinační výbor oborových studentských organizací
/AIE3EC, IAE3TE, IFM3A, IADS, IVSU, CSCSC, E U R I E L E C , IAAS,
IA3EFTS atd./. Pomáhat při zakládání nových oborových organizací
a spolupůsobit při zvyšování objemu praxí a zlepšování jejich
kvality. Podporovat pořádání seminářů a studentských vědeckých
konferencí především prostřednictvím oborových organizací.
Zasazovat se o jejich právní a hospodářské osamostatnění a napomáhat při propagaci jejich činnosti v zahraničí.
i 3/ Zahraniční styky vycházející ze zá.imové oblasti činnosti studentských
organizací
- rozšíření bezdevizových studentských výměn na úrovni fakult a
vysokých škol;
/
- podpora zakládání studentských cestovních kanceláří a vyjasnění
jejich právního postavení;
- podpora sportovních a kulturních výměn fakult a vysokých škol
i podílení se na pořádání kulturních festivalů a sportovních
soutěží;
V
- spolupráce při organizaci a zajištování M3T a prosazování
studentských zájmu v této oblasti. "Řešit účast studentů v koordinačním výboru M3T a koncepce jeho činnosti;
7

4/ Návrh delegace kompetencí ČSTJV v oblasti pezinárodních studentských
i

vztahu
Delegace pravomocí plně vychází ze samostatnosti orgánů
národních .studentských svazů a respektuje jejich právo na kontrolu
činnosti Č3ÚV /parlamenty, předsednicva/. hutnost rozvíjení aktivní
a operativní politiky v oblasti mezinárodních vztahů čs. studentů
si však vyžaduje koordinaci. Tomuto požadavku odpovídá delegace
pravomocí 5STJV v následujících oblastech:
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a) v oblasti koordinace činnosti Československých národních výboru
\
oborových organizací;
b) ve vztahu k mezinárodním organizacím a institucím, jako například
M3S, UNESCO a jiné;
c) v oblasti koordinace vztahu k celostátfcím institucím, zabývajícím
se cestováním mládeže do zahraničí, jnko např. CKM, vládní
výbor pro cestovní ruch, zařízení odborovýcn, sportovních
a jiných organizací a pod.;
cl) reprezentace ve vztahu k zahraničním partnerům na stejné úrovni.

Tjnto návrh je zevrubným nástinem koncepce mezinárodních
styku čs. vysokoškoláků. Předkládáme jej k projednání a schválení
předsednictvům a parlamentům národních svazů.

V Praze dne 12. srpna 1968

i
Josef
Ivan

O n d r o u c h
R e u s

N
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N á v r h , programového vyhlášení Sdružení organizací dětí a mládeže českých zemí
•.,
...

•

v

<

I.
Naším najvlastnejším přáním jej aby humanistické principy vědeckého socialismu a komunismu našly v konfrontaci s tradicemi, podmínkami a možnostmi našich národů svcu reálnou podobu.
K tomu je nezbytný program dalšího rozvoje demokratického socialismu v naší společnosti, ve kterém budou zhodncceny a vyjádřeny
nové- politickéekonomické a civilizační tendence společenského
vývoje.
.... _
Sjednocovat•naše národy na formulování•a realizaci, takovéhr programu - v tom spatřujeme avantgardní poslání a úlohu Komunistické strany Československa.
Za základní prostor pro uplatnění svých národů a postojů
považujeme Národní frontu, Na její půdě chceme prosazovat program
svůj i programy jednotlivých organizací dětí a mládeže v souladu
s programovým prohlášením NF z 15.6.1968 a s akčním pregramem
Komunistické strany Československa. K jejich plnění chceme přispívat všemi prostředky, které jsou vlastní organizacím dětí
a mládeže - při plném respektování skutečnosti, že vztah mladých
líc společnosti a straně je
utvářen vztahem.společnosti
c strany k dětem a mládeži.

,
•

-

..i

Minulost našich národů, myšlenkové, politické i kulturní
dědictví je pro' nás součástí poznání a pochopení dnešní doby
i sebe samých. Je pro nás východiskem při tvorbě národního programu za podmínky plného uznání a respektování rovnoprávného

-

2

-

postavení obou našich národu a federalizovaného státoprávního
uspořádání» V tom spočívá základ našeho vztahu s spolupráce
s organizacemi dětí a mládeže na Slovensku*
Budeme soustavně usilovat o vytváření společensky užitečných potřeb mladých lidí a n všestranné rozvíjení jejich
csobnosti. Chceme, aby naše cílevědomá práce odpovídala požadavkům, které bude naše socialistická společnost klást na své členy
nejen v nejbližší době, ale i v perspektivě' 20 — 30 let.
Pro posílení demokratického a pokrokového hnutí celéhr
světa chceme spolupracovat s organizacemi dětí a mládeže při překonávání všech politických, hospodářských, sociálních a kulturních
•

neduhů dnešního světa. Proto svou činností, se chceme angažovat
za důsledné uplatňování myšlenek Charty OSN a Všeobecné deklarace lidských práv ve vztazích mezi lidmi a národy.
Tyto ideové principy jsou východiskem naší vzájemné spolupráce .
II.
Naše sdružení bude v -mezích kompetencí, vymezených.organizacemi, které sdružení vytvářejí - prosazovat a hájit oprávněné
požadavky a zájmy dětí a mládeže vůči socialistické společnosti
a prosazovat a hájit oprávněné požadavky a zájmy dětí a mládeže
vůči socialistické společnosti a prosazovat a hájit ty zájmy
a požadavky socialistické společnosti vůči »letem a mládeži,
na nichž se budeme podílet a s nimiž budeme souhlasit„ Budeme
přitom vycházet především z vědecky podložených analýz stavu
:: koncepcí rozvoje společnosti v České socialistické republice
s plným respektováním potřeb a zájmů celostátních.

#

Za tím účelem budeme prosazovat, jak ;přímé zastoupení jodnotlivých organizací, tak přímé zastoupení: sdružení ve-všech
•rgánech, institucích, komisích, je jichž činnošt .irozhodovánís e '
týká dětí a mládeže. To znamená v orgánech státních a stranických,
v orgánech Národní fronty a národních výborů, v České národní radě
i v obou komorách Národního shromáždění. V těchto otázkách žádáme;
zároveň přiznání práva zákonodárné iniciativy. Za stejným úcele.ru
budeme z pověření našich srganizací vyvíjet iniciativu ve spolu- •
práci s ostatními společenskými organizacemi, sdruženými v Národ- *
v
ní frontě.
i
Smyslem této činnosti je především prosazova
t vědeckou,
cílevědomou, dlouhodobou koncepci péče socialistického státu
a celé společnosti o zdravý, přirozený, demokratický vývcj nových
socialistických generací a zároveň zajištavat předpoklady, zejména materiální pro tento vývoj již při řešení aktuálních problémů
v podmínkách dnešní reality.
III.
Ve vlastní činnosti sdružení a jeho jednotlivých organizací jsme pro nejširší dobrovolnou vzájemnou spolupráci - dvou i vív
cestrannou. Necht slouží především specifickým zájmům jednotlivých
organizací a jejich členům - konkrétně plnému i individuálnímu
uspokojení potřeb dětí a mladých lidí v politické, sociální
i zájmové oblasti.
IV.
Na těchto zásadách chceme co nejúžeji spolupracovat především s bratrskými organizacemi slovenskými a připravovat budoucí celostátní sdružení dětských a mládežnických organizací. S vytvořením takového sdružení souhlasíme za předpokladu, že se ustaví na základě přirozených snah a potřeb jednotlivých samostatných

organizací dětí a mládeže.

'
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Za významnou součást své činnosti považujeme rozvoj zahraničních styků s pokrokovou mládeží-, jimiž chceme uspokojovat přirozenou touhu mladých lidí po poznání světa, podporovat'ideály
socialismu, demokracie, humanismu a mezinárodního přátelství
ietí a mládeže.'

I

Program Svazu! vysokoškolského studentstva Ô ach a Moravy

,

Vysokoškolští studenti v Ô okách a na Morav5 se chtějí podílet na
3 o tvá cení profilu socialistické společnosti ar í republiky
mg-ŕcvvi:
58 svou prací za uskutečnění humanittic^cli cílu. ¿sterá si socialismus
vytýčilo Proto na kongresu zástupcu českýcn
moravských fakult
v Olomouci dne 2:5. a 25.5-1968 ustavili Jvaz vysokoěkolské 10 "tuďentstv
Cech a Moravy.
j

V nejobecnějní rovině si 373 klade za cíl;
- odru'it studenty Čech a Moravy k jednotnému postupu p"i obhajování
a prosazovárfi jejich zájmů, ařiČejQŽ -li . o r acovo. t zásadne na
demaškr a tie kýcli princ ip ech,
- r ¿prezentov-t student 3 kou aást vtene;mio ké obe« uvnitř štátu i za
hraničeni Z hlediska studentských zájmu. Prosazovat
hájit zájmy
studnou i absolventi vvsekých "kol v-, vztahu ke škole, os Vrtním
institucím ve společnosti a k a-.-z in-'rc á ním organizacím;
V

-- u.iiovat o kontinuita :eneraci inteligence a začleňovat student3-tvo
clo procesu vadecko—technicko revoluce ;
- angažovat se neustále za _ ¡uplatňcv --úv' myšlenek Chart-" Organizace
s p o j e ný c h n á r c ú a D e k la r c e 1 i c .'•: ý c h p v i ' v, principů soci i i s t ie k
spole ;nc.3_ci a humanitních ideálu a z j t: i ich právni zakotvení
a yvj. 'dření v ústavě. V šel-? se celou utoritou postavit proti
každému, kdo tvto myšlenkv bere jakýmkoliv způsobem v potaz;
- rozvíjet .-z á jemné stykv se s tudc:nt3ký:i gvez- v zahr? ničí a nezinárodními studentskými avaz1 t >, fov s. ne,v ý svaz stai iniciátorem
odstraň.'ní ná-ae odků studené války ve "v .to
studentském .mutí,
;
kÉeré dosud existují a a b v česl:osic en kl ... xuč) entsicé obci bylo
navráceno slavné jméno z • áL^datelů my-1 vaky studentská vzájemnosti;
- 373 zásadní neodmítá požadavek jednoty aládeže sdružené ve faderativní podobě, budou-li v;: echnv tyto pokusy zMLožeňv na přirozené
snaze mlrcležnin k 'ca orgnnis tcí o takovouto jedné :u;
- vystupovat jako samostatná organizace vadle iNiF, čímž se nevylučuje
spolupráce s ní;
- usilovat o reformu a demokratizaci přístupu k vysokoškolskému vzdělání, obsahu i metod výuky i f ar um řízení c--léhc školského s v st ->.u.
Podílet se n dynamickém rozvoji '-'kolstyí, .na jeho modernizaci
tak, aby co nejlépe odpovídal požadavkům studentu i s pol- čnosti
a byl v souladu
s neustálým - ..'vojem vědy a techniky;
LI
y
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- prosazovat uzn&hí a praktické uplatňování studentů ci jejich organizaci
jako činného subjektu, procesu výchovy na Vb;
- do budoucna vytvářet organizační, hmotné a právní předpoklady
studentské samosprávy na vysokých školách, kolejích, v menzách
a ostatních zařízeních, které přímo souvisejí s každodením
životem studentu;
- SVS si uvědomuje i přijímá svůj díl odpovědno -ti za rozvoj T život
celé naší společnosti;
P r o s t ř e d k y :
- usilovat o veřejné a plně uznání akademických svobod v kontextu
naší společnosti, zejména pak zaručit nedotknutelnost akademické
p ¿dy;
- uplatnit zájmy studentů v orgánech škol a školské správv v orgánech
státní moci a ve společenských organizacích;
- důsledně prosazovat samostatnost SVS oři tvorbě a použití finančních
a materiálních prostředků organizace. V souladu s cíli a programem
3VS;
- umožňovat a podporovat organizačním jednotkám SVS, jakož i Svazu
'samému ediční vydavatelskou Činnost;
- urychlit vydání nového spolčovacího a vysokoškolského zákona po
předběžné veřejné diskusi;
- rozšířením mezinárodních styků zajistit větší informovanost a odbornost
studentů;
Činnost SVS bude tady vycházet z těchto principů:
- socialistického vlastnictví výrobních prostředků J kvalifikovaného
říz?ní ekonomické sféry společnosti, jehož cílem by byla ekonomické
stabilita státu a existenční jistota všech občanů;
- demo kr a tic kého přístupu všech občanů k řízení a spravování společnosti
.i podmínkou kvalifikovaného profesionálního systému, zajištění
občanských práv a právní jistoty všech občanů a bezpečnosti státu;
- vytváření podmiňJk pro uplatnění skupinových a individuálních zájmů
a potřeb občanů v oblasti materiální a duchovní kultury, zvyšování
vzdělanosti a celkové kultury člověka.
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Stanovisko předsednictva 3VS k návrhu na zvýšení stipendií:

l/ Plně podporujeme tuto změnu stipendijního řádu, která bude
experimentálně zavedena od 1.10.1968. J edná se o výrazná zlepšení
materielní situace studentstva. Značně se tím rozšíří počet
stipendistů. Vyzýváme všechny fakulty, aby nám zasílaly připomínky.
Samozřejmě že budeme rádi, budou-li naše připomínky širšího
rázu, t.j. i k problematice celkové koncepce a zaměření stipendijního
řádu.
,*'
2/ Považujeme za nutné upozornit, že nepokládáme toto řešení za konečné, nýbrž pouze za první stupeň. Budeme usilovat o zavedení tzv.
sociálních minim, t.j. o zavedení příspěvku na základní sociální
a materielní potřeby spojené se studiem pro každého studenta bez
ohledu na situaci v rodině.

1

8 W
\

Dlouhodobé zahraniční studijní pobyty - pro. tredek, zvyšující kvalitu
studia a vědeckého poznání.

Mladá inteligence a jmenovitě studenti jsou budoucností, národa.
Především studenti mají vzhledem ke svému mládí všechny předpoklady
přispět ke světovému pokroku nejen rozšiřováním svého poznání,ala
v
také odstraňovat překážek a rozporů dnešního rozděleného světa.
Z tohoto hlediska považujeme, zvláště u nás v Československu
za vrcholně důležitou možnost podstatného rozšíření mezinárodní studijní
v

výměny, Je nám zřejmé, že Cesko'slovensko, které patří mezi země malé
rozlohou, ale také svým potenciálem, se musí maximálně zasazovat
o všestranné rozšiřováni mezinárodní spolupráce na poli vzdělání a vědy.
Jinak hám hrozí nebezpečí izolace a stagnace»
Mají-li studenti doptát široké možnosti ke studiu v zahraničí,
V

musíme jim bud pobvt v zahraničí zaplatit, nebo vyměnit příslusný počet
stipendií se zahraničními vvsokými školami. První možnost je v současné
- ekonomické situaci Československa téměř zcela vyloučena.
-i-<ze vyj žít
i
jen druhé cestyt poskytnout studentům ze zahraničí dostatek možností
ke studiu na našich vyhledávaných vysokých školách.' Kdyby se stal
obsah této věty skutečností, otevřely bsrrse možnosti k značnému rozsíření studijních pobytů našich studenta.
Zdálo bv se, že dosáhnutí takov'aoto cíle je jen vzdálenou vidinou. Nemuselo by tomu však být, pokud bude dostatek odvahy přikročit
k radikálním změnám ve všech oblastech, které se studiem zahraničních
studentů u nás a našich v zahraničí nějak souvisejí. Půjde především o:
1. Zásadní revisi studia zahraničních studentů u nás, která by měla
vyústit v podstatném rozšíření možností studia pro zahraniční
studenty u nás. olo bv o svého druha rehabilitaci našeho vysokého
, školství v zahraničí.
2,. S tím by souviselo urychlená zrušení University 17. listopadů, která
nenalezla místo mezi našimi vysokými školami a je spíše na překážku
než ku prospěchu dalšího rozvoje studia zahraničních studentů u nás.
Měly by se zrušit všechny obory studia a tlumočnické fakulta převést'
na jinou školu. Vytvořením institutu českého jazyka pro přípravu
zahraničních studantů ke studiu nn vysokých školách, v délce 1/2
až jednoho roku, by se odstranilo suplování střední školy, kterou se
dosavadní přípravné kursy vcelku bez velkých úspěchů pokoušejí
nahrazovat.
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3. Jsme proti snižování počtu stipendií pro studenty z rozvojových
zemí, zároveň však zdůrazňujeme, že jsme proti tomu, aby k nám
přicházeli studenti z druhá nebo třetí garnitury zájemců, u kterých
pak nelze předpokládat normální' průběh vysokoškolského studiq.
Neúspěch ve studiu, nebo slabá úroveň zahraničního absolventa
naší vysoké Školy pak velmi poškozují pověst Československého
školství o Proto by se studium zahr aničních studentů mělo soustře5ovit na kvalitní university a vysoké školy, které bv k tomu spolu
t
s příslušnými státními institucemi mely vytvářet vhodné podmínky.

J
4. Kromě zahraničních studentů, zvát kvalitní přednášející a uskutečnovsít « s t výuky v cizích jazvcíoh.
5. Odstranit dosavadní byrokracii v mezinárodní výměně a vytvořit
novou instituci, zabývající se mezinárodní akademickou výměnou - především studentum. Podílníky by byly vysoké školy, studentské
organizace, ministerstvo školství, ministerstvo zahraničních věcí,
případně další zájemci z řad průmyslových podniků atd.
Činnost instituce by,byla financována předěvším z ořostředků
zúčastněných stran a ze státních dotací.
K uskutečnění těchto námětů navrhujeme:
A. Vytvoření Československého mezinárodního akademického výměnného
centra /CZECHO^LOVAX INTERNATIONAL ACADEMTC EXQHANGE CENTRE-CIÁEC/
jako koordinačního orgánu, složeného ze zástupců ministerstva
školství, MZV, zástupcu rektorátů, /děkanátu/ jednotlivých vysokých
škol a zástupců studentských organizací, s najnutnejším aparátem.
Jeho úloha bv spočívala ve:
a) vytváření celkové koncepce výměn zahraničních studijních pobytů
b) rozdělování finančních prostředků pro jejich realizaci
»

V,

c) zajištování jazykových icurzů pro čs. studenty
d) spolupůsobéní při uzavírání mezistátních dohod o spolupráci
v oblasti kultury, školství a vědy
e) spolupráci s partnerskými organizacemi v zahraničí, mezinárodními institucemi a nadacemi
f) přijímání 3 poskytování nerecipročních stipendií
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- 3 B. Založení nadací podniká a institucí v Československu, organizovaných
podle územního a oborového principu, s přímou návazností na jednotlivé vysoké školy tak, aby participující podniky mohly přímo ovlivňovat strukturu odborného zaměření studentů, vysílaných na studijní
pobyty z hlediska svých potřeb.
\
C. Vytvoření oborových komisí pro studijní oobytv při rektorátech
/děkanátech/ jednotlivých vysokých škol, za účasti
a) představitelů vědeckého oddělení Školy
b) zástupců oborových nadací
c) zástupcu studentských oborových organizací /AIE3EC - ekonomové,
IAE3TE - technici, IFM3A - medici, IADS -zubní lékařství;
IVSU - veterináři, CSCSC - chemici, EURIELEC - elektrotechnici,
IAA3 - zemědělci, IASGFT3 - filmové a televizní školy, atd„/,
nebo mezinárodní oddělení studentských samospráv.
i

/

D. 1) Pomocí ořímých styků oborových komisí získat přehledy studijních
směrů jednotlivých zahraničních universit a poskytovat informační
materiály zahraničním partnerům.
2) Vypracovávat na základě rozborů těchto materiálů návrhy na výměnu
studijních pobytů pro zahraniční partnery. •
x
/
3) Uzavírat dohody o výměně studijních pobytů sé zahraničními
partnery v příslušném oboru.

1

4) Zajištovat výběr studentů na studijní pobyty a řešit uznání
studia v zahraničí.
5) Zajištovat podmínky pro přijetí zahraničních studentů / ubytování,
stravování, specielní studijní programy, sestavování studijních
materiálů v příslušném jazyce i pod./.
Uskutečnění programu výměn studijních pobytů předpokládá finanční
náklady pro
a) poskytován^ vlastních stipendií
b) pořádání jazykových kurzů pro čs, studenty / - přímé dotace
+ školní poplatky studentů - účastníků kurzu/
. c) eventuelní přímé sjednávání smluv se zahraničními partnery
d) specielní odměny pedagogickým a vědeckým pracovníkům vysokých
škol - tutorům
e) vydávání studijních materiálů v příslušném jazyce a ood.

3 c 38

- 4 Krytí těchto nákladů by mělo pocházet z :
a) rozpočtu ministerstva školství
b) příspěvků oborových nadací
c) vlastních zdrojů vysikých škol /fakult/ z hospodářské
a vědecké činnosti
d) manipulačních poplatků čs. studentů- účastníků studijních
pobytů
e) manipulačních poplatků zahraničních studentů ve v'olně
směnitelné měně a pod.
K technickému zajištění studijních výměn je možné využít
stávajících aparátů vědeckých oddělení vysokých škol /fakult/,
oborových studentských organizací a dobrovolníků z řad studentů - uchazečů o stuijní pobytv.
Úloha Československého mete inárodního akademického výměnného
centra by měla spočívat v navazování oficielních styků se zahraničím a ve vytváření podmínek realizace studijních pobyta:
j

a) výše uvedenými oborovými komisemi
b) využíváním styků s mezinárodními nadacemi, mezinárodními
studentskými svazy, mezinárodními institucemi, svizv
průmyslníků v zahraničí 3 pod. vytvářela předpoklady pro
širokou mezinárodní spolupráci na poli studijních pobytů.

V\
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Informace o udělení právní subjektivity městským centrům j fakultním
jednotkám oVS a postup při vyřízení registrace

Městská centra
Předsednictvo SVS udělilo,na základě rozhodnutí ministerstva
vnitra ze dne 23.9*1968, dne 21.10.1968 Pražskému studentskému
parlamentu, Brněnskému studentskému centru, Městským centrum Plzeň,
Ostrava a Olomouc částečnou právní subjektivitu, plynoucí ze členství
v SVS.
Městská centra rozhodují samostatně ve všech otázkách své
činnosti kromě schvalování investic a mzdových fondu, které spadají
do kompetence ústředních orgánů SVS. Činnost městských center se
řídí stanovami SVS.
i
Fakultní jednotky
Na základě stejného rozhodnutí udělilo předsednictvo SVS
právní subjektivit? fskultním jednotkám /AR3, Spolek, Sdružení a pod«,/,
Činnost fakultních jednotek vychází ze st ?-abv oVS a v konkrétních
případech je upravována stanováni fakultní jednotky.
Upozorňujeme, že je nutné, aby z á:-; tupci ne s takých center a
zástupci fakultních jednotek zašli s rozhodnutím předsednictva SVS
o udělení právní jubjektivity a dalšími ooklaéy /Stinovy SVS, o t ano vy
fakultní jeinotky, seznam členů orgánu s uvedením kdo je oprávněn
jménem orgánu jednat, adresa městského centra'a fakultní jednotky,
opis rozhodnutí ministerstva vnitra o uznání SVd/ na odbor pro vnitřní
věci příslušného národního výboru /Městský národní výbor, ONV/ a tyto
doklady uvedenému odboru předali spolu se žádostí o rjgistraci,
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Ministerstvo školství
29.400/68 - III/5
Dne 7. října 19 68
Referent : Pourevá, tel. 531 651, linka 2 41

Prozatímní úprava stipendijního řádu pro vysoké školy

Ministerstvo školství v dohodě se zúčastněnými ústředními
orgány mění a doplňuje podle § 19 o'dst. 2 zákona 19/1966 Sb. ,
o vysokých školách stipendijní řád pro vysoké školy ze dne 15.
července 1967 č.j. 25.000/67 - III/5 (Věstník MŠ a MKI, ročník
1967, sešit 22) takto :
1. 01. II - IX znějí takto :

.

'

f

ČI. II

Sociální stipendia
1. Sociální stipendia se poskytují studentům, u nichž čistý měsíční příjem připadající na 1 člena domácnosti rodičů (svobodných ,ovdovělých,rozvedených studentů a studentu ženatých, jejichž manžel není výdělečně činný), popř. na 1 člena jejich vlastní domácnosti (ženatých studentů. - vdaných
studentek, jejichž manžel je výdělečně činný) nepřesahuje
600 Kčs.
2. Výše čistého měsíčního příjmu se nezjištuje u studentů, kteří
pečují alespoň o jedno nezaopatřené dítě a jejichž manžel není
výdělečně činný, studentek svobodných matek a rozvedených studentek s dítětem a u studentů oboustranně osiřelých, k nimž
nikdo nemá vyživovací povinnost; všem těmto studentům se přizn
Sociální stipendium v nejvyšší částce. Ostatním stdentům lze
sociální stipendium poskytnout jenom předloží-li věrohodný
í.oklad o čistém měsíčním příjmu obou rodičů nebo manžela.
3. Za čistý měsíční příjem nutno pokládat úhrn všech čistých peněžních nebo penězi ocenitelných přijmu, které oba rodiče nebe
manžel pobírají, s výjimkou přídavků lna děti, výchovného a sirotčího důchodu s tím, že se :
a) odečítá na každého njzaopatřeného Sourozence nebo dítě žada
tele, odkázané na tý příjem jako žadatel, částka 200 Kčs;
sourozenec nebo dítě se. pokládají za nezaopatřené až do skončen
8623 P
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povinné škoiní docházky, Po skončení této docházky se opovažují
za nezaopatřené nejdéle však do dosažení 26 let, jestld-žé nemají vlastní hrubý příjem vyšší než 500 KČ s za kalendářní mššíc
jestliže se soustavné připravují na budoucí povolaní, stúdisľ
nebo předepsaným výcvikem nebo jestliže se nemohou připravovaná budoucí povolání nebo být zaměstnání pro nemoc nebo jsou pře
tělesnou-nebo duševní vadu trvale neschopni- k práci ..a jestlile
z těchto důvodů nepobírají invalidní důchod;
b) odečítá částka stanovená některému z rodičů nebo manželi k plnení zákonné vyživovací-povinnosti;
c) u studer.tů, jejichž matka je zaměstnána, se započítání příjem toho z rodičů j který je vyšší a z příjmu druhého rodiče
jen částka převyšující 400 Kčs; obdobně se postupuje u zaměstnaných matek studenú, které jsou vdovy, rozved.né, popř. svobodné matky a pobírají vdovský (starobní, invalidní) důchod
nebo soudem určenč výživné; zaměstnaným matkám, které jsou
vdovy a nepobírají vdovský důchod (nebo matkám, které nepobírají výživné) se pro tyto účely odečítá z jejich čistého měsíčního
p'říjmu částka 400 Kčs;
d) matkám studentů, které nejsou zaměstnány a pobírají důchod
(starobní, invalidní) se odečítá.z čistého měsíčního příjmu
400 Kčs.
4. Čistý měsíční příjem připadající na jednoho člena'domácnosti
(cl. III odst. 1) se zjistí tak, že se příjem rodičů nebo manžela studenta dělí počtem členů domácnosti.
5. Za členy domácnosti pro vyměření sociálního stipendia se považují :
a) v případech, kdy čistý měsíční příjem se zjištuje u členů
domácnosti rodičů studenta : student, jeho rodiče a nesaopatření sourozenci. Žije-li student v domácnosti svého
ovdovělého (rozvedeného) otce nebo ovdovělé (rozvedené)
popř«, svobodné matky, •započítávají- se tyto o s by dvakrát;
rovněž se započítávají jako'-'dvě osoby, studenti starší
26 let" nebo', ženatí studenti, jejichž manžel není výdělečně
činný;
:
b) v případech, kdy se S i'stý měsíční příjem zjištíuje u členů
domácnosti studenta-': student, jeho manžel a děti, ženatý
student (vdaná sfcudéňtka) set vždy• započítávají dvakrát«
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Výše Sociálních stipendií
t
Výše sociálního stipendia je odstupňována takto ;
Čistý měsíční příjem
na 1 člena domácnosti
od Kčs

381
451

Měsíční stipendium
v L ročníku

do Kčs
380
450
600

Měsíční stipendium
od -2, ročníku

Kčs

Kčs

420
330^
.240

450
430
150

*

/

Sociální stipendium se zvyšuje studentům cboustranně osiřelým, k nimž nikdo nemá•vyživovací povinnost v 3. a 7* semestru o přídavek na ošacení vs výši'600 Kčs.
I

Studentům pobírajícím sociální stipendium se každoročně
poskytne příspěvek na učebnice v tomto rozsahu :
Čistý měsíční příjem
Příspěvek na učebnice
na 1 člena domácnosti
rcčně
Od Kčs
381
451

Kčs

do Kčs
380
450
600

140
1 oř
V-

SO
N

Oboustranně osiřelým studentům, k nimž nikdo nemá vyživovací
povinnost se poskytuje jednorázový příspěvek na učebnice
ve výši 200 Kčs ročně bez ohledu na výši čistého příjmu.
Příspěvek na učebnice lze poskytnout i studentům, kterým bylo přiznáno sociální stipendium během skelního roku.*

ČI, IV
Prospěchová stipendia
x
rospčcbové .stipendium se přizná študentom počínaje 2- ročníkem, dosáhne-li v přede1 ozim—koiní!~ roce průměrný prospěch
ne horší než 2 ä to na dobu 1C měsíců ve školním roce » Výše
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prospěchového stipendia činí :
Stigen.dxu.rn.__:
do

1,3

od 1,31 - 1,7
od 1,71 - 2

Kčs 250
*
w

Kčs 200
Kčs 100

ČI c V
Rozhodování o stipendiích
1. 0 sociální stipendium podávají studenti každoročně žádost na
předepsaném tiskopise v termínu stanoveném děkanem fakulty,
0 prospěchové stipendium student žádost nepodává.

j

2. 0 přiznání nebo odnětí prospěchového stipendia se rozhoduje pc
ukončení zkušebního období předcházejícího školního roku. Po- >.
kud byl studentovi povolen podmíněný zápis (prodloužení .
zkouškového období), obdrží prospěchové stipendium až po změně podmíněného z apisu na ra dný. Do průměrného prospěchu se
započítávají jen výsledně známky ze zkoušek a klasifikovaných
zápočtů. Při pokračování ve studiu po přerušení studia je
rozhodující prospěch dosažený v posledním ukončeném ročníku.
3. Pro určení průměrného prospěchu může fakulta po dohodě-se studentskými organizacemi stanovit 1 - 2 stěžejní předměty,
. z nichž budou známky započítávány do průměrného prospěchu
x)
dvakrát
; může také po prpjednání se zástupci fakultních
. studentských organizací navrhnout ministerstvu školství jiná
kriteria pro odstupňování prospěchových stipendií,
4. Do průměrného prospěchu Se, nezapočítáv^í známky z vojenské
přípravy.
x) Výsledné známky ze stěžejních předmětů se znásobí 2 a,o počet
těchto předmětů se zvyšuje dělitel :
příklady : a) ohodnocení normální 1,1,3,1,2 = 8:5 = 1,6
b) ohodnocení při dvojnásobném zápočtu dvou
prvních předmětu a při zvýšení dělitele ;
2,2,3,'.1,2 = 10 : 7 = 1,4

8360 P

- 5 5. O přiznání popř. odnětí stipendia rozhoduje sitpendijní komise;
jejího předsedu, další členy z řad učitelů, pracovníka studij ního oddělení a stejný počet zásupců fakultní studentské organizace jmenuje děkan.
6. Stipendijní komi-se se usnáší většinou hlasů přítomných členů.
Při rovnosti hlasů rozhoduje předseda.
7. Rozhodnutí o přiznání neboodnětí stipendia oznámí komise studentům způsobem obvyklým na fakultách písemně oznámí studentu .
rozhodnutí tehdy,požádá-li o to.
8. Student může požádat děkana fakulty o přezkoumání rozhodnutí
komise do 15 dnů od oznámení popř. ode dne doručení písemného
vyhotovení rozhodnutí.
9. Studenti jsou povinni hlásit děkanátu neprodleně všechny změny,
které by mohly mít vliv na poskytnutí nebo výši sociálního stipendia. Neohlášení těchto změn může mít za následek kárné, popř
i trestní stíhání studenta.
Cl. VI
Odměna za ukončení studia s vyznamenáním a výjimečná stipendia
1. Studentům, kteří ukončí vysokoškolské studium s vyznamenáním
(s červeným diplomem), vyplatí vysoká škola jednorázově částku
Kčs l.OOO.
2. Stipendijní komise může v případech zvláštního zřetele hodných
k návrhu fakultní studentské organizace přiznat sociální stipendium i tehdy, nesplňuje-li student podmínky pro něj stanovené popř. může toto stipendium zvýšit nad stanovenou hranici.
Zejména tak může učinit v případě svízelné hospodářské situace
ženatých studentů, studentů s dětmi, studentů starších 2 6 let,
studentek, jejichž manžel je v základní vojenské službě. Rovněž
může v případech zvláštního zřetele hodných zvýšit stipendium
nad stanovenou hranici, zejména jde-li o ázudenty s vynikajícím
prospěchem nebo o obětavé funkcionáře studentského hnutí.
3. Výjimky podle odst. 2 nesmí překročit 10§ rozpočtových prostřed
ků školy určených na stipendia. Základem pro výpočet je čistá
částka na výplatu sociálních a prospěchových stipendií rozpočtovaná v § 6 "Stipendia", položka 6 "Ostatní osobní výdaje mimo
mzdové fondy" rozpočtu vysoké školy.
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ČI. VII
Výplata stipendií
1/ Sociální a prospěchová stipendia vyplácí děkanát fakulty
měsíčně předem a to nejpozději do 15. každého měsíce. V tomto období určí děkan fakulty k návrhu stipendijní komise
dva pravidelné výplatní termíny. S terminy výplaty seznámí
děkanát studenty i studentské organizace vyhláškou. Stipendium na příslušné období se nevyplácí, nevyzvedne-li si je
student bez vážných důvodů ani ve druhém výplatním termínu.
Studenti, kteří z omluvitelných důvodů jsou mimo školu ,/nr.přc
ve zkouškovém období, na provozní praxi, ve stavu nemocných/,
mohou požádat fakultu, aby stipendium zaslala na udanou adresu
2/ Sociální a prospěchová stipendia se vyplásrají zásadné po dobu
10 měsíců ve školním roce. Po dobu 12 měsíců ve školním roce lze stipendium vyplatit: .
a/ studentům, kteří pobírají stipendium podle či. II. odst.
2 ,
b/ studentům, kterým se
z cič! či v a v rámci státních závěrečných
zkoušek diplomová práce v průběhu hlavních prázdnin.
3/ Žádá-li o stipendium během školního roku, lze je přiznat
až o 1. dne měsíc,, v němž žádost byla podána.
4/ V případě, že podle učebních osnov přesahuje provozní
praxe nebo prcce na diplomovém úkolu do období hlavních
prázdnin a prodlužuje se tím výuka do 11. měsíce ve školním roce, lze vyplatit alikvotní Část stipendia i za tuto
dobu. Totéž platí, účastní-li se studenti
vojenské pří»
pravý po dobu hlavních prázdnin a nejsou v této době zaopatřeni vojenskou správou.
5/ Onomocní-li student, lze mu poskytovat sociální stipendium
ještě po dobu dobu dvou měsíců od prvního dne měsío-o nésle
dujícího po počátku neschopnosti k návštěvě školy. Po této
době se mu vyplácí až do konce školního roku pouze prospěchové stipendium a místo sociálního stipendir nemocensko
x/ Vyhláško č.102/19 57 Ú d . , o nomeconskcn pojištění a důchodovém zabezpečení studentů a aspirantů; pokyny MŠK k prováděn
nemocenského a důchodového zabezpečení studentů /Věstník
MŠK, r.1957 str. 325/.

stanovené posle výše sociálního stipendia. Obdobne se postupuje,
nastoupí-li studentka mateřskou dovolenou. Onemocněním ne zrnil;: á
nárok na prospěchové stipendium ani studentům, kteří sociální
stipendium nepobírají. Student je povinen hlásit ihned děkanátu
fakulty počátek a ukončeni onemocnění.
6/ Ženatým studentům, jejichž manželka není výdělečně činná : kteří po splnění základní vojenské služby konají povinné vojenské
cvičení so vyplácí stipendium také po dobu tohoto cvičení. Rovněž se vyplácí v této době stipendium oboustranně osiřelým studentům.
Cl. VIII
Z áv o dní s t i p o nd i a
1/ Studenti, kteří byli vysláni ke studiu na vysoké školy státní
hospodářskou organizací /dále je "organizace"/, nebo kteří byli
organizací vybráni v'konkursu jí vyhlášeném /dále jen "závodní
stipendisté"/, nohou od této organizace obdržet závodní stipendium. Podmínky přiznání tohoto stipendia stanoví organizace =
2/ Závodní stipendia se hradí zásadně z fondu kulturních a sociálních potřeb a pokud zde není dostatečných prostředků, jako výdaje nevýrobní povahy. 0 úhradě rozhoduje odborová organizace
spolu s vedením organizace.
3/ Pracovní poměr závodních stipendistů, kteří byli vybráni z pracovníků organizace, zůstává zachován. Organizace poskytne těmto
pracovníkům po celou dobu studia na vysoká škole pr-covní voln..
bez náhrady mzdy.
4/ Závodním stipendistům lze přiznat:
a/ stipendium ve výši 600 Kčs měsíčně po dobu 12 měsíců ve školním roce;
b/ příspěvek na učebnice a na kulturní potřeby ve výši 400 Kčs'
ročně; '
c/ úhradu jízdného osobním vlakem 2.tř. /při vzdálenosti přes
100 km rychlíkem/ nebo autobusem při nástupu, do škely a při
ukončení školního roku, jakož i ůurada prokázaného jízdného k
návštěvě rodiny během školního roku; ženatým studentům se hradí jízdné k návštěvě rodiny nejvýše jednou měsíčně, svodobným
šestkrát za školní rok. Při jízdách k návštěvě rodiny jsou studenti povinni uplatnit jakýkoliv druh slevy jízdného, na který
mají nárok;
d/ ve zcela výjimečných případech nezaviněné tísně, způsobené
mimořádnými rodinnými poměry, jednorázovou mimořádnou výpomoc
do částky 1000 Kčs za školní rok;

f

e) příplatek na manželku /¡nanžels/, která nemůže byt výdělečně
činná, ve výši 500 Kčs měsíčně; uá-li však manželka nějaký
příjem /důchod, sociální stipendium apod./, snižuje se příplatek o výši tohoto příjmu;
f) příplatek na každé nezaopatřeně dítě v^výsi 100 Kčs měsíčně
a to bez újmy nároku na přídavky na Jěti, stuuují-li oba mrnželé, lze poskytnout příplatek na. dítě jen jednomu z nich.
/5/ Organizace mohou, v případech odůvodněných svou kádrovou potřebou nebo potřebou studujícího, která je hodna zvláštního zřetele, poskytovet i vyšbí závoaní stipendium, než je stanoveno
v odst. 4 písm. a) tohoto článku.
/6/ Závodní stipendisté mají nárok np dávky nemocenského pojištění
poule vyhlášky č, 102/1957 Ú.I.; tyto dávky jim vyplácí vysoká škola. Kají též narok na prospěchové stipendium zs podmínek
a v rozsahu stanoveném v čl. IV. V případě nemoci jim vysoká
o kole dále vyplácí prospěchové stipendium až do ukončení školního roku.
Čl. IX
Krajská stipendia
\

/!/ Studentům, kteří se zaváží, že- zůstanou po dobu 5 let po absol
vovaní vysoké školy v pracovním poměru s organizací a krajským
národním výborem dohodnutou s že vrátí stipendium, popř. jeho
čast v případě, že tento závazek zf.viněně nesplní /dal e jen
"krajští stipendisté"/, lze ve vtech ročnících vysokobkolského
studia přiznat pro odvětví bkolsxví, zdravotnictví, místního
hospodářství a zemědělství krajské stipendium.
/2/ Krajská stipendijní -místa a jejich podmínky vyhlabují vždy
do 31• ledna kalendářního roku krajské národní výbory pro
příští okolní rok ve Věstníku Lío a MK.I.
/_>/ Krajským Stipendistům lze přiznat:
a/ stipendium ve výši 420 Kčs měsíčně;
b/ příspěvek nfe učební pomůcky a potřeby ve výši 400 Kčs ročně;
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c/ úhradu jízdného v rozsahu podle čl. VIII odst. 4.pís^.c);
d/ ve zcela vyýjimečných případech nezavinené tísně, způsobené
aimořádnýiai rodinnými nebo hospodářskými poměry, jednorázovou výpomoc do čustky JÍ».ČS 10J0 za školní rok;
e/ v odůvodněných případech i příplatek na manželku, která nemůže být"výdělečně činná a nemá vlastního příjmu, ve výši 500 Kčs měsíčně;
f/ příplatek na každé nezaopatřené dítě studenta vG vysi
100 Kčs měsíčně, přičemž nárok na přídavky na děti zůstává'
zachovan; studují-li oba ^anželě, lze poskytovat příplatek
na děti jen jednomu z nich.
/4/ Krajské národní výbery mohou v případech odůvodněných svou
kádrovou potřebou s potřebou studujícího, která je hodna zvláštního zřetele, poskytovat vy»t>í icrajské stipendiu;;!, než je stanoveno v odst. j písm. a) tohoto členku.
/5/ Krajští stipendisté maji nárok ne nemocenské dávky podle vyhlášky č. 102/1957 Ú.l. Nemocenské pojištění krajských stipendistů se provádí na škole, na níž jsou zapsáni ke studiu. Uejí
též narok na prospěchové .stipendium za podmínek a v rozsahu
stanoveném v čl. IV.
2. Cl. X odst. 2 zní: l!Ze stipendia /sociálního, prospěchového,
odmeny za ukončení studia s vyznamenaniu/ včetně příplatku na
manželku, rouinné příslušníky s příspěvku na učebnice je osvobozena od daně ze mzdy částka 600 Kčs měsíčně. Vyplácí-li se
stipendium za kratší dobu než měsíc, je od daně osvobozena
jen poměrná část 600 Kčs odpovídající době, za kterou je sti*
pendiUiu vypláceno. Stipendium, které nepřesahuje 300 Kčs a je
vypláceno prvým plátcem, nepodléhá dani ze mzdy /óOO Kčs z něho
je osvobozeno a 200 J^-ČS je daně prosté minimum/. Jednorázová
výpomoc a příplatky na nezaopatřené děti u závodních a krajských
stipendistů dani ze mzdy nepodléhají. « /
x/ Vyhláška č. 24/1967 3b., kterou se provádí z^.kon o dani ze mzdy.
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Tento výnos nabývá účinnosti dnem vyhlásení a platí pro sti
pendia priznávaná od 1. října 1968; nevztahuje se na českos
lovenské státní občany studující ne vysokých školách v zahraničí.

Ministr ôkoiství

/

v.z. doc.Ing. Juraj Sedlák CSc,
v. r.
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