
 

 

Vážené kolegyně a kolegové, 

dovolte mi, abych vás informoval o činnosti předsednictva VOS. Jak jistě víte z médií, tak 

došlo k navýšení kapitoly MŠMT pro VVŠ o 3 miliardy korun českých. Tomuto navýšení 

předcházelo několikaměsíční úsilí reprezentací vysokých škol a odborů. Při poslední návštěvě 

u ministra Štecha před jednáním vlády o navýšení rozpočtu se hovořilo o částce 2,2 miliardy 

korun. Díky tiskové konferenci zástupců MŠMT, reprezentací vysokých škol a odborů, kdy 

hrozilo, že akademici, studenti, ostatní pracovníci vysokých škol a kolegové z regionálního 

školství vyjdou do ulic, došlo v pondělí 25.9. na jednání vlády k tomu, že vláda navýšila 

rozpočet na již deklarované 3 miliardy korun. 

To ovšem neznamená, že máme vyhráno. Rozpočet ČR bude schvalovat až nová poslanecká 

sněmovna a může nastat situace, kdy nějaký aktivní poslanec doporučí změnu. Nicméně 

v nejbližších dnech dojde k jednání reprezentativní komise náměstka pro vysoké školy Plagy, 

kde se bude jednat o možném rozdělení takto vyjednaných peněz. Při těchto jednáních bude 

VOS (VOS má pouze hlas poradní) prosazovat v rámci svých možností co nejvyšší navýšení 

v ukazateli A (studijní programy) v rozpočtovém okruhu 1, institucionální část rozpočtu (tzv. 

1111). Pokud by došlo k markantnímu navýšení v tomto ukazateli, mohlo by dojít 

i k snadnějšímu navýšení mezd. Pokud dojde k navýšení v ukazateli K (kvalita a výkon) 

v rozpočtovém okruhu 1, bude hodně záležet na kolektivním vyjednávání. Je třeba říci, že 

i když MŠMT rozdělí finanční prostředky podle předem známého klíče (zatím MŠMT navrhlo 

300 mil. pro investice, 500 mil. pro navýšení doktorandských stipendií, 1,5 miliardy 

pro ukazatel K a 500 mil. pro ukazatel A), tak univerzity si je rozdělují dle svých vnitřních 

pravidel. Proto apeluji na všechny ZO, aby v návaznosti na výše uvedené informace, 

v rámci svých možností zahájily předběžně kolektivní vyjednání s děkany či rektory 

o navýšení mezd na jednotlivých univerzitách, fakultách a ostatních pracovištích.   

Dále vám připomínám Aktiv předsedů VOS, kde budeme se zástupci reprezentací vysokých 

škol a zástupci MŠMT diskutovat o společné strategii VOS a akademických reprezentací 

při prosazování perspektivního řešení financování vysokých škol. A především si budeme 



společně s odborníky na kolektivní vyjednávání vyměňovat zkušenosti z kolektivního 

vyjednávání. 

Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil se společnou aktivitou, kterou 

jsme připravili společně s ČMOS PŠ. Z obavy že vítězné politické strany postupně 

zapomenou na své předvolební sliby jsme připravili společnou petici ČMOS PŠ 

a Vysokoškolského odborového svazu s názvem Petice za kvalitní podmínky 

pro vzdělávání. Tato petice bude zaslána všem představitelům nových parlamentních 

politických stran a prezidentovi republiky a zároveň jsme předsedy stran požádali o osobní 

jednání. Petice je zveřejněna i na webových stránkách www.skolskeodbory.cz  a je taktéž 

součástí přílohy tohoto e-mailu.. 

Naléhavě žádám všechny funkcionáře a členy o šíření petice mezi Vašimi kolegy v rámci 

příslušného regionu. Uvítáme, pokud nám budete průběžně zasílat zpět na naši adresu 

podepsané petiční archy v co nejkratším čase (archy nemusí být podepsané až do posledního 

řádku), abychom je hned začátkem prosince mohli předat nové PS PČR, vládě i Senátu tak, 

aby byla zařazena k projednávání co nejdříve. 

S pozdravem Mgr. Petr Baierl 

Petice školských a vysokoškolských odborů 

Co jste před volbami slíbili, to po volbách začněte plnit. Takový je, zjednodušeně řečeno, 

obsah petice, iniciované Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství 

a Vysokoškolským odborovým svazem. Je určena českým politikům a vedena snahou 

důrazně jim připomenout, co všechno před volbami pracovníkům ve školství slíbili. 

Boj, ve kterém před nedávnými volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 

republiky spojily své síly odbory s dalšími organizacemi působícími ve školství přinesl ovoce. 

Již od listopadu tohoto roku budou zvýšeny platy nejen učitelům ale i nepedagogickým 

pracovníkům ve školství, jejichž spravedlivé ocenění považujeme za neméně důležité. Také 

vysokým školám byla navýšena částka v návrhu státního rozpočtu na jejich rozvoj v příštím 

roce. To však není dostačující. Jednorázová zlepšení nemohou nahradit koncepční a zejména 

dlouhodobou strategii financování rozvoje celého školství, proto ani tento nesporný úspěch 

nezaručuje vznik žádoucí perspektivy. 

http://www.skolskeodbory.cz/


Platy a mzdy v první řadě 

Nízká úroveň odměňování práce je samozřejmě nejpalčivější. Situace, kdy nenastupují 

do škol mladí vystudovaní pedagogové pro neschopnost z řádného platu uživit rodinu, takže 

jsou nuceni jít za jinou, často i méně kvalifikovanou, avšak lépe placenou prací, je alarmující 

a musí se řešit bezodkladně. Formulovali jsme jasný požadavek - plat ve školství dosáhne 

v roce 2020 130 % průměrné mzdy v České republice. Hlavním cílem však je průběžné 

financování školství na úrovní vyspělých zemí EU, které do vzdělávání mladých generací 

vkládají průměrně 6 % z HDP každý rok. 

Čeho se obáváme, v čem máme jasno 

Díky řadě našich aktivit se z lepšího financování českého školství a zvyšování platů pedagogů 

stalo politikum. Politické strany pochopily, že problém už je závažným veřejným tématem 

a chtějí-li ve volbách uspět, je nezbytné přinejmenším slíbit pozitivní řešení. Obáváme se 

ovšem, že pod tlakem střetu nejrůznějších zájmů může dojít ke změnám ve volebních 

programech deklarovaných priorit a k odsunu školství blíže k okraji povolební aktivity vlády 

i parlamentu se všemi důsledky pro osud tohoto mimořádně důležitého sektoru společenského 

života země.  

Volby skončily pro mnohé překvapivě, vynesly do poslanecké sněmovny nemálo těch, kteří 

v to možná ani nedoufali, odsunuly do pozadí řadu starých politických matadorů. My však 

máme i v tomto povolebním kvasu jasno: všechny strany, které ve volbách uspěly, mají 

ve svých volebních programech financování a rozvoj školství jako prioritu. Berme tyto 

priority vážně a trvejme na jejich naplňování. Petici proto zašleme všem nově zvoleným 

parlamentním stranám, vládě, Poslanecké sněmovně i Senátu, panu prezidentovi. 

Prosím, podpořte svým podpisem další rozvoj školství. 

Děkujeme! 

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství  

Vysokoškolský odborový svaz  


