
ZPRÁVA  O  ČINNOSTI  VÝBORU VOS  
(Vysokoškolských odborů) za rok 2004 

     Vybrané statě  
 

• Výbor podpořil reformu financování vysokých škol a díky velmi dobré 
spolupráci s náměstkem ministryně doc. Kolářem jsme měli možnost vyjádřit 
k textu své výhrady a připomínky. O návrhu jsme opakovaně jednali s doc. 
Kolářem, předsedou ČKR prof. Wilhelmem a předsedou RVŠ doc. Ježkem. Návrh byl 
za naší účasti (doc. Trka) opakovaně diskutován v Reprezentativní komisi MŠMT a 
některé aspekty (problematika institucionálního financování) byly diskutovány na 
setkání předsedy VOS s místopředsedou vlády pro ekonomiku a lidské zdroje ing. 
Martinem Jahnem.  

Výsledkem tohoto setkání bylo jmenování předsedy VOS členem Rady vlády pro 
lidské zdroje, jejímž předsedou je právě M. Jahn a místopředsedové rady jsou 
ministři P. Buzková (MŠMT), Z. Škromach (MPSV) a M. Urban (MPO). Zásadně se 
tak zlepší možnost VOS uplatnit svá stanoviska na úrovni poradního orgánu 
vlády. Výbor VOS veřejným prohlášením protestoval proti průtahům vládního 
projednání reformy a předseda VOS se v této věci obrátil osobním dopisem 
na předsedu vlády S. Grosse. Návrh reformy byl na prosincovém zasedání vlády 
nakonec přijat a je to možno považovat za úspěch, protože vzdor nedostatkům a 
kompromisům vytváří koncepce reformy přece jen prostor pro zlepšení a postupnou 
konsolidaci vysokoškolských financí, citujme: 

 Vláda dne 1. 12. 2004  

A) Schválila záměr Koncepce reformy vysokého školství.  

B) Schválila navýšení finančních prostředků pro VŠ na realizaci reformy na rok 
2005 o 2,819 mld. Kč.  

C)  Vzala na vědomí finanční nároky spojené s realizací koncepce v letech 2006-
2008 (s menší korekcí v roce 2006, kde oproti navrhovanému navýšení o 3,170 mld. 
Kč počítá s navýšením o 2,819 mld. Kč a rozdíl se přesouvá do roku 2007). 

• Za neúspěšný je třeba označit i pokus výboru zablokovat v poslanecké sněmovně 
senátní návrh nepřímé novely vš. zákona o pracovních poměrech na dobu určitou (viz 
bod 2.11. usnesení), podaný prostřednictvím změny senátem vráceného návrhu 
zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o 
zaměstnanosti poslanecké sněmovně. Příčina byla v tom, že sen. Zlatuška velmi 
obratně připojil návrh změny k zákonu, který sněmovna jako vrácený senátem už 
mohla jen přijmout nebo odmítnou jen jako celek. Ačkoli předseda VOS jednal 
s předsedou školského výboru sněmovny W. Bartošem i přímo s ministryní P. 
Buzkovou a vzdor jejich negativnímu stanovisku (zejména negativní postoj W. 
Bartoše k úpravě, kterou považuje za diskriminační, stojí za zaznamenání) poslanci 
zákon s ohledem na jeho jinak potřebná ustanovení nakonec přijali. Úpravu bohužel 
podporují téměř všichni senátoři s akademickou minulostí a ČKR, čímž je vyjednávací 
pozice VOS oslabena. 



 

Spolupráce s Radou Vysokých Škol a České Konference Rektorů 
 

 Vztahy k orgánům RVŠ, zejména s jejím předsedou doc. Ježkem jsou velmi 
dobré a lze říci, že VOS je považován za standardního partnera. VOS také aktivně 
podporuje celou řadu stanovisek RVŠ v Reprezentativní komisi MŠMT a materiály Rady 
jsou pro VOS často zdrojem cenných informací (viz vystoupení doc.Ježka na jarním aktivu 
předsedů ZO VOS). Výbor považuje dobré vztahy s vedením RVŠ (doc. Ježek, doc. 
Münsterová, prof.Haasz) za velmi důležité, neboť odpovídají naší strategii společného 
postupu všech zainteresovaných partnerů, chceme-li dosáhnout zásadních změn postoje vlády 
k vysokým školám a celému systému vzdělávání. 

 Ve srovnání s kvalitní kooperací s RVŠ se kontakty s ČKR opírají především o 
osobní dobré vztahy s předsedou ČKR prof. Wilhelmem, v mnohem menší míře však 
dokážeme komunikovat s ostatními rektory, což je do značné míry dáno tím, že ČKR je spíš 
shromážděním individualit vědomých si svého exkluzivního postavení vrcholných 
akademických funkcionářů než pracovním týmem, jakým nesporně je předsednictvo RVŠ. 
Vzdor tomu je nutno ocenit pravidelnou účast prof. Wilhelma na našich sjezdech a aktivech, 
jeho podporu protestní akci VOS na podzim 2003 i jeho ochotu jednat s vedením VOS o 
všech důležitých otázkách. Bohužel není tento postoj vlastní všem členům ČKR a to je zatím 
jeden z důvodů, proč nemáme alespoň neformální dohodu s ČKR o kolektivním vyjednávání. 

 

Veřejné aktivity VOS 

Předseda kontrolní komise VOS byl delegován na diskusní konferenci pořádanou 
Sociologickým ústavem AV ČR na téma zaměstnanecké vztahy, zkušenosti s diskriminací 
a obtěžováním na pracovištích a přístupy k jejich účinnému řešení. V. Šváb podal výboru 
zprávu o průběhu jednání a výbor konstatoval, že prozatím nemá signály o vážných 
problémech v tomto smyslu z vysokoškolských pracovišť. 

Jako zástupce členského svazu ČMKOS se předseda výboru zúčastnil veřejného 
vystoupení německého kancléře G. Schrödera a komisaře EK V.Špidly na téma 
„Modernizace sociálního státu v Evropě“, kterou pořádala nadace F. Eberta při příležitosti 
státní návštěvy G. Schrödera v Praze. 

 

 


