
 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,  

Vláda České republiky rozhodla o meziročním navýšení návrhu výdajů na vysoké školství 

ve  státním rozpočtu na rok 2018 o 3 mld. Kč a nyní čekáme, zda ve třetím čtení projde 

rozpočet ČR na rok 2018 v nepozměněné podobě v kapitole školství. V poslední době 

jsem často tázán, proč jsme ustoupili z nedávného požadavku výraznějšího navýšení o 4,5 

mld. Kč, přislíbeného tehdejší paní ministryní Valachovou. My jsme neustoupili, pro mě 

osobně navýšení, ke kterému došlo, je na pomyslné hranici nespokojenosti a spokojenosti. 

K zastavení propadu financování vysokého školství a postupnému narovnávání finanční 

situace vysokých škol je zapotřebí ročně 2 až 4 mld. korun, které VOS prosazuje 

ve střednědobém výhledu rozpočtu do roku 2020. 

Předsednictvo VOS opakovaně upozorňovalo, že pro nutnou realizaci nového modelu 

financování VVŠ je nutné navýšit rozpočet na oblast VVŠ. Nyní kdy došlo k navýšení 

o 3 mld.. Je nutné tento model připravit, jinak nám hrozí, že dojde k novému handrkování 

o rozpočtu pro VVŠ.  

Zatímco průměrná země OECD vydává z veřejných zdrojů na vzdělávání 4,4 % svého 

hrubého domácího produktu, Česká republika pouze 3,4 %. Při předpokládané výši HDP 

pro rok 2017 na úrovni cca 5 bilionů korun pak rozdíl jednoho procentního bodu znamená 

přibližně 50 miliard. A právě tolik peněz z veřejných zdrojů v českém vzdělávacím systému 

chybí, pokud bychom chtěli dosáhnout průměru OECD. 



 

V letech 2015 (400 mil.) a 2016 (828 mil.) MŠMT využilo tzv. nároků z nespotřebovaných 

neprofilujících výdajů (úspory z předchozího roku v rozpočtu MŠMT) na částečné dorovnání 

propadu rozpočtu vysokých škol. 

Toto navýšení je zahrnuto i ve střednědobém výhledu rozpisu rozpočtu pro VŠ do roku 2020. 

Specifické ukazatele - výdaje 2018 2019 2020 

 Vysoké školy 24 611 676 980 24 611 676 980 24 611 676 980 

 

Neméně důležitou univerzitní skupinou jsou doktorandi. Jsou nejdůležitějším zdrojem 

budoucí obnovy akademického personálu vysokých škol a výzkumných institucí. Studují 

často ve věku, kdy si zakládají rodinu a přitom jejich průměrné stipendium činí 7 500 korun 

v době, kdy minimální mzda byla navýšena na 12 200 korun hrubého!  

Za těchto podmínek by se měli tedy intenzivně věnovat akademické a vědecké práci ve svém 

oboru, aby měli potřebný počet odborných publikací, dokázali sepsat dizertaci. Nelze se proto 

divit, když většina z nich studium nedokončí a radši jde pracovat do soukromého nebo 

veřejného sektoru. 

Rozumné a předvídavé národy z těchto důvodů věnují maximální podporu rozvoji vzdělanosti 

a tvůrčí činnosti. Vysoké školy jsou proto všude ve světě považovány za vrchol vzdělávací 

soustavy a střediska intelektuálního života společnosti. Ono se říká - a jsou to takové 
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populistické až laciné návody typu „zrušte nepotřebné obory a peněz na ty potřebné budete 

mít dost“. Jsou dnes ti tzv. odborníci schopni říci, jaké znalosti, schopnosti a dovednosti 

budou potřeba za více než půl století? Ale je třeba si uvědomit, že investice 

do vysokoškolského vzdělání je stále velmi výnosnou.  

Nový model financování se probíral na poslední reprezentativní komisi náměstka pro Vysoké 

školy, kterého se aktivně účastnili i zástupci výboru VOS. Hlavní a nejviditelnější změnou 

nového modelu financování jsou změny v části institucionálního financování. V ukazateli 

K došlo k rozdělení vysokých škol do čtyř segmentů, kdy pro každý segment budou 

specifické indikátory, podle kterých bude vysoká škola hodnocena. 

Rozdělení vysokých škol do segmentů: 

1 – AMU, AVU, JAMU, VŠUP 

2 – VŠPJ, VŠTE 

3 – VVŠ neuvedené v segmentech 1, 2 a 4 

4 – UK, MU, UPOL, ČVUT, VUT 

Dále bych Vám rád poděkoval za šíření a podepsání společné petice Školských odborů. V této 

petici společně žádáme vládu a všechny poslance, aby zajistily financování školství, které by 

bylo srovnatelné s vyspělými zeměmi EU, jež dávají do školství přibližně 6% HDP. 

V současné době podpořilo petici přibližně 22 000 respondentů, přesné číslo bude známé 

do konce roku 2017. Nemalou měrou k tomu přispěli i zaměstnanci vysokých škol. Za toto 

bych Vám rád ještě jednou poděkoval. Nyní by mělo dojít ke schůzce s premiérem 

Andrejem Babišem, kde bychom mu rádi předali petiční archy a tlumočili naše požadavky.  

Na závěr mi dovolte, Vážené kolegyně a kolegové, jménem výboru VOS Vám popřát klidné 

prožití vánočních svátků v kruhu svých nejbližších, mnoho štěstí, zdraví, osobní spokojenosti 

a pracovních úspěchů v novém roce 2018. 

 

 

 


