Parlament České republiky
POSLANECKÁ

SNĚMOVNA

2007
------------------------------------------------------------5. volební období

výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

Zápis

8. schůze
výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu,
konaná dne 28. února a 1. března 2007 od 9.00 hod.
v místnosti č. 106/1. patro v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu,
Sněmovní 4, Praha 1

Únor
Březen

-2 Z jednání výboru omluveni posl. Pleva, Šojdrová, Mertinová a Zelenková, čtvrtek 1. 3. 2007
předs. Bartoš.
Jednání řídil ve středu předseda výboru posl. Bartoš, ve čtvrtek mpř. posl. Grebeníček
Přítomni dle prezenční listiny.
Hlasování probíhá hlasovacím zařízením, ve středu posl. Jandák hlasuje aklamací, od bodu 3. i
posl. Chalupa

28. 2. 2007
9.00 hod
bod 1. - sdělení předsedy
1. přijato usnesení k rezignaci na člena podvýboru pro vědu a VŠ:
Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu bere na vědomí rezignaci posl.
Zelenkové na členství v podvýboru - 1. hlas. - 10(všichni) pro
2. přijato usnesení k volbě člena podvýboru pro vědu a VŠ
Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu volí poslance Petra Wolfa členem
podvýboru - 2. hlas. - 10(všichni) pro
3. přijato usnesení k převzetí záštity nad festivalem Literární Vysočina 2007
- 3. hlas. - 10(všichni) pro
- posl. Bratský informoval o semináři Digitalizace - budoucnost televizního vysílání, který se
bude konat pod záštitou ministra vnitra a informatiky Ivana Langera a ministra kultury
Václava Jehličky. Ve čtvrtek 1. března 2007 od 9 do 13 hodin v Sále státních aktů, PS ČR,
Sněmovní 4, Praha 1
9.30 hod.
k bodu 2. - Senátní návrh zákona o Ústavu paměti národa a o změně některých zákonů
- (tisk 15) - pokračování jednání ze 17. ledna 2007
- všichni obdrželi e-mailem tyto pozměňovací návrhy:
1. Usnesení podvýboru pro kulturu a mediální legislativu z 2. schůze ze dne 21. února 2007.
2. Pozměňovací návrhy posl. Grebeníčka k tisku 15 ve znění Komplexního pozměňovacího
návrhu.
3. Komplexní pozměňovací návrh posl. Kladívka.
4. Návrh MV na základě připomínek posl. Jandáka ke komplexnímu návrhu.
5. Odpovědi k legislativním připomínkám obsaženým ve stanovisku vlády k senátnímu
návrhu zákona o Ústavu paměti národa a o změně některých zákonů senátní legislativy k
tisku 15.
6. Pozměňovací návrhy posl. Novotného ke komplexnímu návrhu.

-3 7. Pozměňovací návrhy posl. Plevy k tisku 15 - posl. Pleva své návrhy bere zpět.
8. usnesení ústavně právního výboru a jeho předseda posl. Benda žádá výbor, aby návrh zákona
projednali ve znění právě jejich usnesení.
Minulý týden tento tisk projednal podvýbor pro kulturu a mediální legislativu a přijal usnesení
podvýboru, všichni doslali e-mailem (viz výše).
Je otevřena podrobná rozprava
- v rozpravě zazněly pouze procedurální návrhy, posl. Jandák a Grebeníček navrhují, aby se
jednání přerušilo do projednání výborem pro bezpečnost, který bude zasedat 13. března. Po
krátké přestávce poslanci souhlasili a byla přijata tato usnesení:
1. Za základ jednání bude vzato usnesení č. 24 ústavně právního výboru
- 4. hlas. - 13(všichni) pro
2. Jednání se přerušuje do 15. března, kdy bude výbor pokračovat v jednání
- 5. hlas - 13(všichni)pro

K bodu 3. - Návrh zastupitelstva Karlovarského kraje na vydání zákona, kterým se
mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 425/1990 Sb.,
zákona č. 242/1992 Sb., zákona č. 361/1999 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č.
132/2000 Sb., zákona č. 146/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 18/2004 Sb.,
zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., a zákona č. 3/2005 Sb., nálezu Ústavního
soudu ČR č. 240/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., a zákona č. 203/2006 Sb. (tisk 101)
bod odůvodnil hejtman Karlovarského kraje Josef Pavel
zpravodajskou zprávu přednesl posl. Hasil
obecná rozprava:
- posl. Grebeníček - může dojít k omezení kvalifikovaných rozhodnutí, domnívá se, že stávající
úprava je dostačující
- posl. Jandák - stávající systém památkové péče je nepružný, řízení trvá zbytečně dlouho,
souhlasí s návrhem
- nám. Smolíková - doporučuje v návrhu zakotvit možnost prodloužení lhůty např. na 40 dní z
důvodu zvláštního zřetele, např. pro komplikovanost případu
- hejtman Pavel - novela je velmi výhodná pro orgány státní památkové péče, protože takto se
nemusejí zaobírat jednoduchými případy a soustředit se pouze na komplikované
podrobná rozprava

-4 - posl. Hasil - doporučuje přijmout legislativně technické připomínky
1.
Název zákona zní: „kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve
znění pozdějších předpisů“.
2.

V čl. I úvodní věta zní:
„Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb.,
zákona č. 361/1999 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č.
146/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 186/2004
Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 3/2005 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného
pod č. 240/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. a zákona č. 2003/2006 Sb., se mění
takto:“.

3.

V čl. II, v nadpisu se slovo „Přechodná“ nahrazuje slovem „Přechodné“.

- 6. hlas. - 12(všichni) pro
usnesení - výbor doporučuje ve znění výše uvedených připomínek - 7. hlas. - 12(všichni) pro

k bodu 4. Podána informace Mgr. Jiřího Krauskopfa z Asociace ředitelů gymnázií se
sportovní přípravou.
výbor vyslechl připomínky řed. Krauskopfa, týkající se nespolupráce s MŠMT a reakce ředitele
Husáka na tyto připomínky
v rozpravě se posl. Hasil, Ohlídal a Jandák vyjádřili, že toto téma nepatří na jednání výboru
- předs. Bartoš pověřil posl. Bičíka, jako předsedu podvýboru pro školství, aby se podvýbor
touto problematikou zabýval

k bodu 5. Schválení termínu a programu příští schůze
schválena pozvánka na 9. schůzi (- 8. hlas. - 11,0,1) a 10. (- 9. hlas. - 11,0,1) s tím, že výbor
pověřuje svého předsedu posl. Bartoše, aby ještě do 10. programu zařadil body, které budou
přikázány na schůzi Poslanecké sněmovny k projednání výboru

1. 3. 2007
9.00 hod.
k bodu 6 - Seznámení výboru s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy Danou
Kuchtovou

-5 Jednání se účastnila min. Kuchtová a její spolupracovníci nám. Mora, nám. Kaderka a prof.
Karel Rýdl, který má na starosti reformu regionálního školství
Po úvodním slově min. Kuchtové proběhla rozprava
- posl. Jandák - umělecké školy, domnívá se, že by měly patřit pod MK
min. Kuchtová - existuje speciální rámcový vzdělávací program pro umělecké školy, MŠMT je
metodickým orgánem, garantuje kvalitu vzdělávání
- posl. Bičík - financování školství - vláda se zavázala snížit mandatorní výdaje až na 50%, jak
chce vláda řešit, jde o obrovskou restrikci
min. Kuchtová - vláda se rozhodla šetřit, ale toto se netýká školství v takovém rozsahu, plošný
nárůst platu nebude možný, bude se snažit vyhláškou snížit minimální počet žáků až na 5 a z
toho i výjimky, pokud se zřizovatel zaváže, že bude přispívat
- posl. Mertinová - doporučuje dát na web MŠMT informaci o využití evropských programů
- nám. Mora - základní informace již tam je, ale podrobnější bude možné, až bude něco
dohodnuto
- posl. Mertinová - navrhuje toto jako téma pro podvýbor a doporučuje přizvat zástupce krajů
min. Kuchtová - se zástupci již jednala, ale nemá nic proti pokračování
- posl. Ohlídal - 1. ve vědě a výzkumu je hodnocení formou grantů a výzkumných záměrů a
center - granty jsou zcela transparentní, ale centra nikoli, připravuje se nějaká reorganizace
2. GA ČR je podhodnocena, pětileté standart. projekty jsou ohroženy, zda poskytne MŠMT
nějaké peníze
3. připravuje se novela VŠ zákona tak, aby nebyla diskriminace akademických pracovníků
min. Kuchtová - GA ČR je samostatná kapitola státního rozpočtu, MŠMT nemůže ze své
kapitoly do její přispívat, při novelizaci zákona o VŠ zváží, zda-li jsou "létající" profesoři
zárukou kvality, v oblasti výzkumu se zásadní změna nechystá
- posl. Bohdalová - jak se chce MŠMT zasadit o posílení alternativního školství
min. Kuchtová - rámcové vzdělávací programy jsou nabídkou, v jejich rámci mohou vznikat
spontánně
posl. Morava - upozornil na usnesení výboru č. 33, týkajícího se dotací soukromým školám a
požádal min. Kuchtovou o předání výboru přehledu grantů
- posl.Mertinová - doporučuje přijmou pro studenty osvobození od daní

-6 - posl. Ploc - podpora masového sportu nebude na úkor vrcholového sportu; jaký má paní
ministryně názor na výstupní hodnocení
- nám. Kaderka - rozhodně nebude podpora vrcholového sportu na úkor masového, neboť z
něho vychází
- posl. Ježek - také se zajímal o podporu sportu
min. Kuchtová - materiál týkající se rozboru prostředků na sport bude na programu MŠMT
příští týden, výstupní hodnocení může mít vypovídající hodnotu

10.30 hod.
k bodu 7 - Seznámení výboru s ministrem kultury Václavem Jehličkou
Ministr Jehlička pronesl úvodní slovo a potom odpovídal na dotazy:
- posl. Jandák - potěšen kvitoval, že již přicházejí finanční prostředky z evropských fondů a
potvrdil, že platy na MK jsou "katastrofálně" nízké, zmínil se o tom, že z řad novinářů i
veřejnosti má neověřené informace, že MK má být zrušeno
- min. Jehlička - nic o zrušení MK neví. U MK je 32 příspěvkových organizací, což je mnoho
např. Národní památkový ústav spravuje 100 hradů a zámků, základem jsou finance, památková
péče potřebuje zásadní reformu
- posl. Zubová - požádala min. Jehličku, aby výbor seznámil se svým pracovním týmem a
otázala se, jak podporuje MK živé umění
- min. Jehlička - tým je následující:
1. nám. ministra Jaromír Talíř
nám. pro živé umění Adolf Toman,
nám. Smolíkovou všichni znají,
EN dosud není ustaven a dr. Kalistová ( je t.č. na mateřské dovolené)
- odbor církví - byl zrušen.
Živé umění je podporováno hlavně granty.
- posl. Mertinová - hovořila o základních uměleckých školách
- posl. Ježek - oblast kinematografie - je již reálná představa - v říjnu má být návrh ve sněmovně
- min. Jehlička - materiál již existuje, ale musí se s ním teprve seznámit
- posl. Ježek a Jandák - mají o tento materiál zájem.
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Milan Bičík v. r.
ověřovatel
výboru pro vědu, vzdělání,
kulturu, mládež a tělovýchovu

Walter Bartoš v. r.
předseda
výboru pro vědu, vzdělání,
kulturu, mládež a tělovýchovu

