VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Příloha
k usnesení vlády
ze dne 8. ledna 2014 č. 21

Stanovisko vlády
k návrhu poslanců Miroslava Grebeníčka, Zuzky Bebarové-Rujbrové, Marty
Semelové a Kateřiny Konečné na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
(sněmovní tisk č. 60)

Vláda na své schůzi dne 8. ledna 2014 projednala a posoudila návrh zákona,
kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů,
a vyslovila s tímto návrhem nesouhlas, a to z těchto důvodů:
1. Předložený návrh se zabývá obdobnou problematikou jako návrh obsažený
v minulém volebním období Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
ve sněmovním tisku č. 1115, s nímž vláda vyslovila nesouhlas, a to i s ohledem
na dopady navrhované právní úpravy do veřejných rozpočtů. V předloženém
materiálu nejsou náklady, které by měla změna v úrovni sociálního stipendia
na rozpočtové výdaje, vyčísleny. Vláda odhaduje, že zvýšení stipendia o 480 Kč
by mohlo zvednout roční náklady přibližně o 35 mil. Kč. Prostředky nezbytné
k pokrytí zvýšených nároků na sociální stipendia je přitom nutné zabezpečit
v rámci stanoveného limitu výdajů. Zvýšení absolutní měsíční výše stipendia by si
však vyžádalo nutnost navýšit výdajový okruh Vysoké školy v rozpočtové kapitole
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, neboť bez jeho navýšení by –
vzhledem k tomu, že náklady na stipendia jsou mandatorním výdajem – došlo ke
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snížení objemu ostatních prostředků využitelných z výdajového okruhu Vysoké
školy.
2. Sociální stipendium je pouze jedním z nástrojů posílení příjmů studentů z rodin
s nejnižšími příjmy. Sociální problematika je přitom řešena pomocí jiných zákonů,
jako je např. zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů. Úpravu v jednotlivém zákoně, bez vazby na celý sociální systém,
nepokládá vláda za zcela vhodnou. Problematika stipendií, včetně stipendia podle
§ 91 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, bude
proto posuzována v širším kontextu při přípravě vládní novely zákona o vysokých
školách.

