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První zasedání 21.3. 2017
Předložena prezentace MŠMT obsahující návrh
nového modelu financování VVŠ 2018+
Tato prezentace rozeslána členům P RVŠ
Svoláno jednání EK na 6.4. 2017
Stanovisko EK k návrhu
Do 10.4. vyžádána osobní stanoviska členů
pracovní komise k návrhu
Termín dalšího jednání pracovní skupiny dosud
nestanoven

Stanovisko EK z 6.4. 2017






Základní premisou úvah nad novým modelem financování
VVŠ je podstatný nárůst finančních prostředků na činnost
VVŠ.
S rozšíření normativní části rozpočtu o ukazatel „S“
v předložené podobě nesouhlasíme, neboť bez definování
zamýšleného cíle tohoto opatření , podrobnější specifikace
podporovaných oblastí, podmínek a způsobu rozdělování
prostředků v návaznosti na jejich zamýšlenou alokovanou
výši jde o naprosto nesystémové opatření (prezentace
MŠMT navíc obsahuje vnitřní podstatný rozpor, když na str. 2
předpokládá výši ukazatele „S“ 1,5 mld. Kč a naopak na
str. 4 uvádí návrh minimalistického pojetí jeho výše).
Podporujeme zavedení principu fixace ukazatele „A“
jakožto nepodkročitelné bazální části institucionálního
finančního zajištění činnosti VVŠ za současného posílení
výkonové části ukazatele „K“. Připomínáme v této
souvislosti stanovisko formulované zástupci RVŠ na
jednáních Reprekomise v loňském roce definující jako
bazální úroveň institucionálního zajištění činnosti VVŠ
normativní část rozpočtového okruhu I v rozpočtu roku
2015.





Při naplnění požadavku fixace „A“ a posílení
výkonové části „K“ souhlasíme s navýšením
příspěvku ukazatele „C“ stipendia PhD.
Navrhované rozdělení VVŠ v ukazateli „K“ do
4 segmentů nepovažujeme za diverzifikaci
VVŠ směřující k deklarovanému cíli zajištění
hodnocení výkonu srovnatelných VVŠ. Je
fakticky rozdělením VVŠ na:
- velké VVŠ s širokým spektrem fakult,
- neuniverzitní VVŠ,
- umělecké VVŠ
- a na VVŠ neuvedené v žádném z těchto tří
segmentů.







Návrh neobsahuje doložitelnou vizi dlouhodobějšího
dopadu tohoto dělení na VVŠ a tudíž není ani
potřebným podkladem pro formulování vlastních cílů
kvalitativního rozvoje jednotlivých VVŠ.
Nepropustnost mezi segmenty (prakticky mezi 1. a 2.)a
fixace podílů mezi nimi nepovede k potřebnému
rozvoji a zvýšení kvality ani VVŠ a ani jejich fakult.
Pokud jde o jednotlivé výkonové ukazatele u
jednotlivých segmentů je nezbytné, aby byly relativní a
extenzitní nikoliv úrovňové . Bez podrobnějších
informací o jejich výpočtu je obtížné se k nim a
zejména k jejich váhám v jednotlivých segmentech
vyjadřovat. Zde předpokládáme aktivitu a stanoviska,
návrhy samotných škol v jednotlivých segmentech.

Usnesení PRVŠ 20.4. 2017
Předsednictvo Rady VŠ opakovaně zdůrazňuje,
že nezbytným předpokladem realizace nového
modelu financování VVŠ je očekávané navýšení
rozpočtu na oblast VVŠ v ministryní avizované
výši 4,5 mld. Kč. Předsednictvo Rady VŠ bere na
vědomí informace o závěrech ekonomické
komise k návrhu nového modelu financování
VVŠ 2018+ a ukládá zástupcům RVŠ v pracovní
skupině MŠMT postupovat v souladu s nimi.

Z usnesení ČKR 13.4. 2017


ČKR dlouhodobě podporuje úsilí ministryně školství, mládeže
a tělovýchovy Kateřiny Valachové o navýšení rozpočtu vysokých škol
o přislíbené 4,5 mld. Kč pro rok 2018. Kontinuální a pravidelné
navyšování prostředků v kapitole financování vysokých škol
i v dalších letech je nezbytnou podmínkou pro zkvalitňování
vzdělávací a tvůrčí činnosti vysokých škol, pro předpokládané změny
v systému financování vysokých škol ČR i pro jejich mezinárodní
konkurenceschopnost.



ČKR se seznámila s návrhem nového modelu financování vysokých
škol 2018+. K uvedenému návrhu má následující připomínky:






Nový model financování je smysluplný pouze v případě, že bude rozpočet
veřejných vysokých škol navýšen o 4,5 mld. Kč.
ČKR doporučuje rozdělení vysokých škol na umělecké, neuniverzitní
a ostatní.
Finanční prostředky je třeba zásadně alokovat na veřejné vysoké školy jako
celek.
Financování tzv. společenské poptávky (ukazatel S) by mělo být
podmíněno dlouhodobou garancí usnesením Vlády ČR.
Parametry v rámci ukazatele K je třeba přesně definovat, stanovit jejich
výpočet a následně jejich váhy.

a poté……
 Jednání

pracovní skupiny dosud
nesvoláno
 Dotazníkové šetření pana náměstka na
VVŠ cestou rektorů
 A poté….

Návrh usnesení
 Sněm

RVŠ důrazně připomíná vládě ČR nutnost
realizovat avizované navýšení rozpočtu VŠ pro rok
2018. Sněm RVŠ připomíná, že oblast VŠ byla ve
státním rozpočtu na roku 2017 jako téměř jediná
oblast veřejného sektoru bez relevantních důvodů
pominuta.

 Sněm

RVŠ apeluje na předsedu vlády, aby v tomto
směru zajistil kvalifikovanou prezentaci a prosazení
legitimních požadavků VŠ v rámci nadcházejících
rozpočtových jednání.

