Praha, 17. 9. 2018
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolte mi, abych Vás jménem výboru VOS informoval o vyjednávání ohledně rozpočtu
pro vysoké školy na rok 2019.
Na posledním jednání Reprezentativní komise náměstka MŠMT pro oblast vysokého školství
bylo oznámeno, že oproti letošnímu roku dojde k navýšení finančních prostředků pro VŠ
o 1,8 miliardy Kč. Z toho by měla být část prostředků využita pro navýšení stávající částky v rámci
fondu F, který je určen pro pedagogické fakulty a nově i pro lékařské fakulty jako řešení složité
společenské situace (nedostatek lékařů a pedagogů). Další část navýšení by měla být určena
na nastartování nového investičního programu (především na rekonstrukce kolejí a menz). Zbytek je
určen na navýšení institucionálních prostředků.
VOS poukazuje na nedostatek financí v institucionální části rozpočtu, což neumožňuje
dostatečné navýšení mezd zaměstnanců vysokých škol. Proto dochází ve spolupráci s reprezentacemi
vysokých škol k dalším jednáním na vládní úrovni o možnosti navýšení rozpočtu vysokých škol na rok
2019. Naše společné požadavky s Radou vysokých škol byly zohledněny v rámci připomínek ČMKOS
(podle zákona VOS není připomínkové místo):
Připomínky Vysokoškolského odborového svazu k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky
na rok 2019:
„1) Meziroční navýšení rozpočtu VŠ na r. 2019 je ve výši 1,8 mld. Kč, což znamená, že po odečtení
0,5 mld. na lékařské fakulty a 0,5 mld. na posílení investic zbývá pro posílení institucionální části
rozpočtu VŠ pouze 0,8 mld. Kč. Jak jsme již na několika jednáních společně s reprezentacemi vysokých
škol upozorňovali, je pro navýšení tarifů všech zaměstnanců vysokých škol v porovnání s r. 2018
potřeba 1,2 mld. Kč. Z toho vyplývá, že chybí 0,4 mld. Kč.
2) Co je pro nás zásadní, je to, že oproti slibům zástupců vlády se navýšení neobjevuje
ve střednědobém výhledu na roky 2020 a 2021. Ve střednědobém výhledu nespatřujeme žádné
navýšení, což bude mít zásadní dopad na kvalitu vysokého školství. Dále je nutné poukázat na to, že
navržené nedostatečné navýšení v r. 2019 kombinované se stagnací v letech 2020 a 2021 způsobí, že
mzdy především odborných asistentů nebudou schopné konkurence vůči platům v ostatních odvětvích,
které porostou nahoru. Proto trváme na tom, aby se meziroční navýšení objevilo ve střednědobém
výhledu. TADY JE TŘEBA VZNÉST ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKU“.
O těchto požadavcích bylo diskutováno na mimořádném jednání RHSD dne 14. 9. 2018. Dále budou
projednávány na MŠMT a v rámci schůzky předsedů ČMKOS a VOS s ministryní financí.
Nejdůraznějším požadavkem VOS je, aby navýšené prostředky byly určeny na mzdy zaměstnanců
vysokých škol. VOS dále trvá na tom, aby toto navýšení bylo zohledněno ve střednědobém výhledu.
Petr Baierl

