Zpráva o jednání předsedy VOS s ministrem školství,
mládeže a tělovýchovy prof. Fialou
Jednání proběhlo na základě žádosti sekretariátu VOS dne 4. 9. 2012 za přítomnosti ministra prof. Petra Fialy
a náměstka pro vědu a vysoké školy Mgr. Tomáše Hrudy
Obsah jednání:
1)
2)
3)
4)
5)

Věcný záměr zákona o univerzitních nemocnicích
Smlouva o vzájemných vztazích VOS a MŠMT
Informace o připravovaném aktivu předsedů ZO a pozvánka ministra k účasti
Strategie reformy vysokých škol – novela vš. zákona a zákon o finanční pomoci studentům.
Otázky rozpočtu na rok 2013

Ad1) předseda VOS upozornil ministra na některé sporné aspekty věcného záměru zákona o UN, zejména pokud
jde o kompetence děkanů a orgánů lékařských fakult v realizaci klinické etapy výuky a na postoj VOS, který
na rozdíl od stanoviska ČMKOS návrh neodmítá a považuje jej za přijatelný základ dalšího jednání. VOS
zejména vítá koncepci UN jako neziskového veřejného sektoru a po zkušenostech s odstátněním majetku
veřejných vysokých škol se neobává podobné změny majetku dnešních FN. Vyjádřil dále přesvědčení, že by
MŠMT mělo hrát aktivnější úlohu při přípravě paragrafovaného znění zákona nejen v mezirezortním
připomínkovém řízení, ale už v etapě samotné přípravy. Ministr vyjádřil ochotu aktivněji se na přípravě zákona
podílet vysláním zástupce ministerstva do pracovní skupiny MZd a také jisté obavy o osud zákona po „tvůrčích“
zásazích poslanců. Stejné obavy sdílí i VOS a nabízí spolupráci při přípravě paragrafovaného znění v pracovních
skupinách a později při projednávání zákona v poslaneckých klubech.
Ad 2) předseda VOS předložil ministrovi návrh dohody o vzájemných vztazích ve znění, které bylo
ministerstvem akceptováno v minulosti (min. Liška). Ministr návrh převzal s tím, že po aktualizaci legislativním
odborem ministerstva nevidí žádnou překážku podpisu dohody.
Ad 3) předseda VOS pozval pana ministra k účasti na aktivu předsedů ZO, který by se měl věnovat problematice
reformy vysokých škol a koncepci nového vedení MŠMT. Informoval také ministra, že pozvána je rovněž
předsedkyně parlamentního výboru pro školství doc.Putnová a záměrem VOS je otevřená a věcná debata. Pan
ministr pozvání přijal a ujistil předsedu VOS, že věcná spolupráce na přípravě novely vš. zákona s těmi, jichž se
reforma týká, je i jeho prioritou. Nehodlá spojovat otázku reformy s problematikou jakékoli finanční spoluúčasti
studentů (zápisné, školné) a riskovat tak nepřijetí reformní novely pro odpor veřejnosti a následně i části
sněmovny s ohledem na sociální dopady. Otázkám spoluúčasti bude věnován nový zákon o finanční pomoci
studentům, který ovšem nebude koncipován výhradně jako nástroj pro placení školného.
Ad 4) Ministr požaduje navýšení rozpočtu vš. o cca 500 mil Kč (nad rámec schválený usnesením vlády
č.457/2012) a využít těchto prostředků k posílení ukazatel kvality a výkonu o 5% (viz komentář v návrhu
MŠMT). Vývoj je ovšem velmi závislý na budoucích příjmech státního rozpočtu a nelze proto vyloučit další
vázání rozpočtových prostředků. Pan ministr je i jako bývalý rektor MU přesvědčen o nutnosti zlepšit
financování vysokých škol a stabilizovat vývoj s důrazem na kvalitu a výkon škol. Předseda VOS v této
souvislosti uvedl, že náznak pozitivního vývoje nemůže zakrýt dlouhodobé podfinancování vš.sektoru a celé
vzdělávací soustavy. VOS proto podpoří petiční akci ČMOS školství, dává však i nadále přednost vyjednávání
s cílem napomáhat vzniku dlouhodobé koncepce rozvoje vzdělání, která by nebyla zatížena politickou polarizací
a nepodléhala zásadním revizím při každé výměně vlády. Ministr ujistil předsedu VOS, že i on o to hodlá
usilovat a vítá spolupráci a dialog se sociálními partnery. Ministr je si vědom, že výbor VOS zastává rozumná
a věcná stanoviska, což vytváří dobré předpoklady k užitečné spolupráci.
Jednání trvalo přibližně 45 minut.

