Zpráva
ze zasedání Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS
dne 25. 11. 2010
Výbor se sešel v právě usnášení schopném počtu (14) a zahájil se zpožděním.
Přítomni dále:
Delegace MŠMT: (ministr – krátce), nám. Bartošová, Koucký, asi deset dalších, zást.MF
rektoři Fiala, Hampl, Havlíček – Haasz (RVŠ)
zástupci ČMOS, VOS (Trka) a další
Průběh :
Ministr stručně shrnul situaci: nejvíce poškozeny VŠ (dopad až do platů), VaV dostanou navíc
800 mil., zlepšení na reg. školách.
Pak oznámil, že musí urychleně odejít (jiné závažnější úkoly).
Velmi ostrá reakce řídící schůze předs.výboru Putnová
Ministr pak setrval cca půl hodiny s tím, že jeho náměstci jsou schopni vypovídat lépe než on.
Další informace ministra.: Priorita VaV (3,25% HDP), spolupráce MŠMT na EU projektech,
vláda dodatečně: posílení platů v reg. školství (2,1mld), posílení VŠ (0,8mld). Trend dotace
VŠ: pokles meziročně o 8,6% (v podílu HDP z 0,6 na 0.58%). Spása jsou Operační programy.
Pokles peněz na VaV, prudký pokles investic.
Konec informací, předal slovo náměstkyni. Odešel v 10 hod.
Diskuse ‐ hlavní témata :
(proběhla v podstatě strukturovaně podle částí kapitoly):
Regionální školství :
Disproporce ve zvyšování platů (diskriminace nepedagog. pracovníků, potřeba 2 tabulek –
učitelé bez VŠ) – vysvětleno, stížnost na lepší podmínky nestátních škol
Snížen FKSP na 1%
MŠMT: podíl reg. škol na kapitole 83%, v posílení od vlády: na platy +2,1 mld. (růst 3,5% ),
posílení VŠ: 800 mil.
Zástupci ČMOS nevystupovali.
Tělovýchova :
nepostihnou úspory specifické aktivity postižených dětí – nejasná odpověď MŠMT.
Vysoké školy – objemově i fakticky nejdůležitější část diskuse :
Spolufinancování EU projektů fakticky snižuje rozpočet. Pokles normativu – několikrát,
Rozpočet pro VŠ klesá – jedno řešení: školné (ale i odmítání, i velmi tvrdé).
Proč z posílení objemu rozpočtu o 1 mld. VŠ nic nedostaly – vysvětleno MŠMT: přidáno dříve
na regionální školství.
Situace VŠ je fatální – umožňuje jejich devastaci.
Jaký je stav přípravy čerpávání z EU programů pro VaV – je ohroženo
Nekontrolovaný rozvoj soukromých VŠ – zvýšit nároky a zlepšit kontrolu.
MŠMT shrnutí: žádný rozpočet nemůže kvalitně zabezpečit současný systém VŠ.
Blok zástupců representací VŠ:
Postupně vystoupili všichni přítomní – Fiala rozdal členům výboru rozbor stavu od ČKR
Shrnutí příspěvků:
VŠ umějí hospodařit, pohybují se ve špatně nastaveném prostředí (20 novel zákona o VŠ).
EU fondy vytvářejí nové zatěžující závazky, pražské VŠ jsou z nich vyloučeny.

Pokles investic o 40% proti 2007, masivní pokles normativu za stejné období.
Zcela neadekvátní a dokonce klesající podíl VŠ a VaV na HDP.
Nutně musí dojít k takovým úsporám, které ohrozí chod VŠ. Zhoršuje se věková struktura
akademických pracovníků, sociální klima.
Komplexní problém: ohrožena kvalita vysokoškolského vzdělání.
Odpověď: náměstek Koucký :
Hlavní problém VŠ = kvalita. Bez peněz kvalita nebude (na některých VŠ je už stav nouze).
Porovnání našich špičkových VŠ a obdobných v Evropě: řádově vyšší srovnatelný rozpočet.
Záchrana kvality: diversifikace (současný systém veřejných VŠ je neufinancovatelný).
Reakce poslanců na vystoupení zástupců VŠ :
Podpora stanovisek, kritika současné situace VŠ, kritika dlouhodobé politiky státu v poměru
k VŠ (i velmi tvrdá).
Poslanec prof. Ohlídal dává v diskusi návrh zvýšit rozpočet veřejných VŠ o 1 mld. Kč, nalézt
vhodnou formu předložení (MŠMT zdroje nemá).
Závěr jednání výboru:
1. Konstatační body o jednání
2. Po diskusi přijat konkretní návrh posl Ohlídala: zvýšit část rozpočtu MŠMT pro VŠ
o částku 1 mld. Kč z prostředků Pokladní správy.
Hodnocení:
• Dojem z jednání positivní: nevídaná kritika formy účasti ministra, zájem o
problematiku VŠ a orientace v ní, věcné vystupování poslanců.
• Dobře připravené a vyčerpávající vystoupení zástupců ČKR a RVŠ.
• Nám. Koucký podle mého názoru správně hodnotil současný stav veřejných VŠ.
• Návrh posl. Ohlídala je asi zatím maximum možného.
Považuji za vhodné podpořit příslušné usnesení veřejným ohlasem od VOS.
• Hodnocení schůze: Vedení schůze cílevědomé, usnesení věcně prodiskutováno a
přijato s výraznou snahou pomoci VŠ.
Zprávu podává Z. Trka, 27.11.2011

