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Kolik stojí české veřejné vysoké školy  
Vlastiﾏil Růžička, Vladiﾏír Majer 

14. 2. 2017 

Kvalita vysokého školství Hývá posuzováﾐa počteﾏ iﾐstituIí terIiárﾐího vzděláváﾐí, 
předevšíﾏ uﾐiverzit, jejich uﾏístěﾐíﾏ v kvalitativﾐíIh žeHříčIíIh ﾐeHo úrovﾐí výdajů na 

čiﾐﾐost v┞sokýIh škol. T┞to ukazatele svědčí o v┞spělosti státu a jsou jedﾐíﾏ ze základﾐíIh 
předpokladů pro koﾐkureﾐIesIhopﾐost jeho ekoﾐoﾏik┞. Jaké jsou současﾐé zdroje 

fiﾐaﾐIováﾐí českýIh veřejﾐýIh v┞sokýIh škol, jaká je poziIe Česka v ﾏeziﾐárodﾐíﾏ 
srovﾐáﾐí a jak fiﾐaﾐIovat v┞soké škol┞ po skoﾐčeﾐí evropskýIh dotaIí? 

 

V upl┞ﾐulých zhruba pěti letech jsme se z ﾏédií dozvídali, že české veřejﾐé vysoké školy jsou 

podfiﾐaﾐIovaﾐé a že se české uﾐiverzit┞ ve světovýIh žeHříčIíIh ﾐikd┞ nedostaly do prvﾐí stovky, 

ﾐejčastěji byly od ヴヰヰ. ﾏísta. Současﾐě jsme byli sezﾐaﾏováﾐi s ﾏasivﾐíﾏi iﾐvestiIeﾏi do 
výzkuﾏﾐýIh iﾐfrastruktur univerzit i s rostouIí podporou vzdělávaIí, výzkuﾏﾐé a vývojové čiﾐﾐosti 
českýIh v┞sokýIh škol a to s výrazﾐýﾏ přispěﾐíﾏ evropskýIh strukturálﾐíIh foﾐdů (SF), předevšíﾏ 
z operačﾐích programů ふOPぶ Vzděláváﾐí pro koﾐkureﾐIesIhopﾐost a Výzkuﾏ a vývoj pro iﾐovaIe. 

V sektoru v┞sokýIh škol čiﾐil┞ za rok┞ ヲヰヰΒ až ヲヰヱヵ výdaje z prvﾐího OP zhruHa ンヲ ﾏld. Kč a 
z druhého koleﾏ ヱΒ ﾏld. Kč.  

V aﾐalýze příjﾏů a výdajů českýIh veřejﾐýIh v┞sokýIh škol ふVVŠぶ v letech ヲヰヱヱ až ヲヰヱヵ jsﾏe v┞Iházeli 
z veřejﾐě dostupﾐýIh dat, předevšíﾏ z výročﾐíIh zpráv o hospodařeﾐí jedﾐotlivýIh v┞sokýIh škol a 

dále ze šetřeﾐí Českého statistiIkého úřadu. Pro ﾏeziﾐárodﾐí srovﾐáﾐí jsme použili statistiky 

Organizace pro ekoﾐoﾏiIkou spolupráIi a rozvoj ふOECD) a Evropského statistického úřadu (Eurostat). 

 

Struktura výdajů a zdroje 

)e statistik OECD v┞plývá, že veřejﾐé a soukroﾏé výdaje ﾐa vzděláváﾐí coby podíl hruHého doﾏáIího 
produktu (HDP) jsou v České repuHliIe ﾐižší ﾐež průﾏěr rozviﾐutýIh zeﾏí (obr. 1). Ve výdajíIh ﾐa 
instituce terIiárﾐího vzděláváﾐí jsme však zhruHa ﾐa průﾏěru zeﾏí OECD, zatíﾏIo u institucí 
ﾐižšíIh stupňů vzděláváﾐí jsou ﾐaše výdaje výrazﾐě ﾐižší (obr. 2). Zde je třeHa zdůrazﾐit, že pro 

statistiIké účel┞ se za vzděláváﾐí ﾐa terIiárﾐí úrovﾐi v ČR považuje nejen vzděláváﾐí ﾐa v┞sokýIh 
školáIh – 26 veřejﾐýIh, dvou státﾐích ふUﾐiverzita oHraﾐ┞ a PoliIejﾐí akadeﾏieぶ a řadě soukroﾏýIh – 

ale i na v┞ššíIh odHorﾐýIh školáIh a v posledﾐíIh ročﾐíIíIh koﾐzervatoří. V ČR ovšeﾏ drtivá většiﾐa 
veřejﾐého fiﾐaﾐIováﾐí sﾏěřuje ﾐa veřejﾐé a státﾐí v┞soké škol┞. 
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Obr. 1 Soukroﾏé a veřejﾐé výdaje ﾐa vzdělávaIí iﾐstituIe priﾏárﾐí až terIiárﾐí úrovﾐě v roce 2012 

jakožto podíl HDP. Zdroj: OECD 2015, tabulka B 2.2. StatLink: http://dx.doi.org/10.1787/888933283964 

 

 

Obr. 2 Soukroﾏé a veřejﾐé výdaje ﾐa vzdělávaIí iﾐstituIe v roce 2012 jakožto podíl HDP, odděleﾐě 
pro dvě úrovﾐě vzděláváﾐí. Zdroj: OECD 2015, graf B 2.2. StatLink: http://dx.doi.org/10.1787/888933283964 

http://dx.doi.org/10.1787/8889333397719
http://dx.doi.org/10.1787/8889333397719
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priﾏárﾐí, sekuﾐdárﾐí 
a postsekuﾐdárﾐí ﾐeterIiárﾐí 

vzděláváﾐí 
terIiárﾐí vzděláváﾐí priﾏárﾐí až terIiárﾐí vzděláváﾐí 

(včetﾐě ﾐezatříděﾐýIh prograﾏůぶ 

veřejﾐé soukroﾏé celkem veřejﾐé soukroﾏé celkem veřejﾐé 
soukro

ﾏé 
celkem 

Česká repuHlika 2,60 0,16 2,76 1,20 0,24 1,44 3,95 0,43 4,38 

Slovensko
 

2,48 0,20 2,68 0,96 0,08 1,04 3,54 0,27 3,81 

Polsko  3,21 0,24 3,45 1,18 0,15 1,33 4,39 0,39 4,78 

Rakousko 3,13 0,00 3,13 1,74 0,00 1,74 4,87 0,00 4,87 

průﾏěr OECD 3,45 0,25 3,70 1,15 0,39 1,54 4,67 0,66 5,33 

průﾏěr EUヲヱ 3,43 0,16 3,58 1,18 0,18 1,36 4,59 0,34 4,93 

Tabulka 1 Porovﾐáﾐí výdajů ﾐa vzdělávaIí iﾐstituIe v proIeﾐtuálﾐíﾏ podílu z HDP, dle zdroje a 

úrovﾐě vzděláváﾐí ふヲヰヱヲぶ. Zdroj: OECD 2015, tabulka B 2.3.  

StatLink: http://dx.doi.org/10.1787/888933285443, výHěr údajů ČSÚ. Převzato a upraveno z publikace 

FiﾐaﾐIováﾐí vzděláváﾐí v České repuHliIe v ﾏeziﾐárodﾐíﾏ srovﾐáﾐí, ČSU ヲヰヱヶ 

 

Tabulka 1uvádí Hližší kvaﾐtitativﾐí údaje pro srovﾐáﾐí České repuHlik┞ se třeﾏi sousedﾐíﾏi zeﾏěﾏi a 
průﾏěr┞ OECD a EU21

1. Při srovﾐáﾐí se Sloveﾐskeﾏ a Polskeﾏ jsﾏe ﾐa toﾏ lépe ve výdajíIh ﾐa 
instituce terIiárﾐího vzděláváﾐí, avšak zaostáváﾏe za Rakouskeﾏ.  

Veřejﾐé výdaje ﾐa iﾐstituIe terIiárﾐího vzděláváﾐí z ﾐárodﾐíIh zdrojů poIházejí ze státﾐího rozpočtu a 
jsou VVŠ přidělovaﾐé miﾐisterstveﾏ školství, ﾏládeže a tělovýIhov┞ ふMŠMTぶ a koﾐkurzﾐí formou 

dvěﾏa graﾐtovýﾏi ageﾐturaﾏi a dalšíﾏi ﾏiﾐisterstv┞ v ráﾏIi prograﾏů účelové podpor┞ výzkuﾏu a 
vývoje (VaV). Veřejﾐé výdaje ze zahraﾐičﾐíIh zdrojů H┞l┞ v uplynulýIh pěti letech tvořeﾐ┞ převážﾐě 
prostředk┞ ze strukturálﾐíIh foﾐdů EU a podstatﾐě méﾐě z ráﾏIovýIh prograﾏů EU. 

Výrazﾐé rozdíl┞ států jsou v soukroﾏýIh výdajíIh ﾐa vzděláváﾐí. V ČR tvořil┞ z IelkovýIh výdajů na 

terIiárﾐí vzděláváﾐí 19 procent, ﾏéﾐě ﾐež průﾏěr zemí OECD (30 procentぶ, ﾐiIﾏéﾐě srovﾐatelﾐě s 22 

evropskýﾏi stát┞, které jsou zároveň čleﾐ┞ OECD, takzvaﾐá EU22 (18 procent). Ve státeIh s výrazﾐě 

liHerálﾐí ekoﾐoﾏikou, jako je Velká Britáﾐie, USA, Jižﾐí Korea či Izrael, je podíl soukromýIh výdajů na 

terIiárﾐí vzděláváﾐí výrazﾐě v┞šší, Iož výzﾐaﾏﾐě ovlivňuje průﾏěr zeﾏí OECD. 

Celkové výdaje českýIh VVŠ z tuzeﾏskýIh a zahraﾐičﾐíIh veřejﾐýIh zdrojů za upl┞ﾐulýIh pět let 
vzrostly (obr. 3) jak v HěžﾐýIh, tak přepočteﾐýIh IeﾐáIh zohledňujíIíIh iﾐflaIi. V letech 2011 až 

2015 čiﾐil ﾐárůst IelkovýIh výdajů v přepočteﾐýIh IeﾐáIh víIe ﾐež šest procent. 

                                                           
1
 EUヲヱ: čleﾐské stát┞ EU a OECD 

http://dx.doi.org/10.1787/888933285443
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OHr. ン Výdaje veřejﾐýIh v┞sokýIh škol v HěžﾐýIh IeﾐáIh ﾐa vzdělávaIí čiﾐﾐost a ﾐa výzkuﾏ a vývoj 
z ﾐárodﾐíIh a zahraﾐičﾐíIh veřejﾐýIh zdrojů 

 

Výdaje ﾐa výzkuﾏ a vývoj českýIh VVŠ se ﾐa IelkovýIh výdajíIh podílejí v┞sokou ﾏěrou – v letech 

2011 až ヲヰ15 víIe ﾐež ンヵ procent. Tento ﾐeHývale v┞soký podíl odpovídá toﾏu, že velká většiﾐa VVŠ 
(24 z 26) ﾏá uﾐiverzitﾐí status a provádí vedle vzdělávaIí čiﾐﾐosti i výzkuﾏ a vývoj. Mezi jedﾐotlivýﾏi 
VVŠ jsou ovšeﾏ zﾐačﾐé rozdíl┞, u ﾐěkterýIh z nich čiﾐí teﾐto podíl víIe ﾐež 50 procent (MU, UP, )ČU, 
OU), ﾏﾐohé oproti tomu v┞dávají ﾐa VaV ﾏéﾐě ﾐež 20 procent (VŠE, UHK, SU, VŠTE, VŠPJ a uﾏěleIké 
v┞soké škol┞), viz tabulka 2, kde jsou i plﾐé ﾐázv┞ VVŠ a příslušﾐé zkratky. 

 

Výdaje a počty studentů 

Počet studeﾐtů v┞sokýIh škol v letech 1989 až 2010 rostl a dosáhl maxima okolo 400 tisíI studeﾐtů 
(z ﾐiIhž 86 procent bylo zapsaﾐýIh ﾐa VVŠぶ ve všeIh forﾏáIh studia ふprezeﾐčﾐí, zhruba 76 procent, 

distaﾐčﾐí a koﾏHiﾐovaﾐéぶ a t┞peIh studijﾐíIh prograﾏů ふHakalářský 250 tisíI, magisterský 128 tisíI, 

doktorský 26 tisíI). Růst H┞l oprávﾐěﾐý a souvisel se zpřístupﾐěﾐíﾏ terIiárﾐího vzděláváﾐí mnohem 

v┞ššíﾏu podílu populaIe ﾐež před rokeﾏ ヱΓΒΓ. V současﾐosti je v ČR ヶΓproIeﾐtﾐí podíl osoH 

z populace, které zahájil┞ prvﾐí terIiárﾐí studiuﾏ, srovnatelný s průﾏěreﾏ zeﾏí OECD (68 procent) a 

o ﾐěIo v┞šší ﾐež v zemích EU22 (63 procent). V důsledku poklesu populaIe ve věkové kategorii 

uIhazečů o v┞sokoškolské studiuﾏ se počet studeﾐtů VVŠ v letech 2011 až 2015 sﾐížil o 14 procent. 

Výdaje ﾐa vzdělávaIí čiﾐﾐost v přepočteﾐýIh IeﾐáIh se v toﾏto oHdoHí praktiIk┞ ﾐezﾏěﾐil┞, 

Ielkově výdaje ﾐa jedﾐoho studeﾐta vzrostl┞ reálﾐě také o 14 procent. 

Všechny uﾐiverzit┞ ﾏají akreditaci pro vzděláváﾐí ve všeIh třeIh typech studijﾐích programů. 

Magisterské a předevšíﾏ doktorské studium předpokládá zapojeﾐí studeﾐtů do vědeIké čiﾐﾐosti, 
proto je Hěžﾐé i srovﾐáváﾐí IelkovýIh výdajů VVŠ na jednoho studenta. Ty v letech 2011 až 2015 

vzrostly v přepočteﾐýIh, ted┞ reálﾐýIh IeﾐáIh dokonce o 23 procent. 
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Uvedený treﾐd ve výdajíIh, ať IelkovýIh či vztažeﾐýIh na jednoho studenta, se liší od výroků 

reprezentace českýIh v┞sokýIh škol či údajů European University Association (EUA), jež shodﾐě 
poukazují ﾐa pokles fiﾐaﾐIováﾐí. Ve své ﾐejﾐovější studii Public Funding Observatory 2016 uvádí EUA 

pokles fiﾐaﾐIováﾐí českýIh VVŠ z veřejﾐýIh zdrojů v letech 2010 až 2016 o 16 procent. Z Hližšího 

zkouﾏáﾐí však v┞plývá, že jsou posuzováﾐ┞ pouze ﾐárodﾐí veřejﾐé zdroje, Iož je v případě ČR pro 

toto oHdoHí ﾐesprávﾐé. Byly totiž použity evropské strukturálﾐí fondy ze dvou zﾏíﾐěﾐýIh operačﾐíIh 
prograﾏů, číﾏž byly výrazﾐě podpořeny veřejﾐé a státﾐí v┞soké školy. 

 

Váha operačních programů 

V letech 2011 až ヲヰヱヵ se ﾐa IelkovýIh výdajíIh ﾐa VaV ふGross Expenditure on Research and 

Development, GERD) v ČR výrazﾐě podílel┞ zdroje ze strukturálﾐíIh foﾐdů EU. JejiIh podíl ze všeIh 
zdrojů fiﾐaﾐIováﾐí – veřejﾐé tuzeﾏské, veřejﾐé zahraﾐičﾐí a podﾐikatelské – byl 16 procent, což se 

odráží i ve v┞sokoškolském sektoru. Z oHrázku 4 v┞plývá, že vedle převládajíIíIh doﾏáIíIh výdajů byl 

podíl výdajů ze SF, považovaﾐýIh za zahraﾐičﾐí veřejﾐé zdroje, pro české VVŠ v jedﾐotlivýIh leteIh 
mezi 17 a 27 procenty. Podíl výdajů z ostatﾐíIh zahraﾐičﾐíIh zdrojů H┞l oproti tomu zaﾐedHatelﾐý – 

jedno procento. Je však třeHa vzít v úvahu, že výdaje ze SF budou v příštíIh leteIh klesat, i kd┞ž 
v┞soké škol┞ ﾏohou i v letech ヲヰヱヶ až ヲヰヲン čerpat prostředk┞ z ﾐového operačﾐího prograﾏu 
Výzkuﾏ, vývoj a vzděláváﾐí – celkově pro ČR okolo 75 miliard korun. Je však třeHa zdůrazﾐit, že tento 

OP je otevřeﾐ ﾐejeﾐ v┞sokýﾏ školáﾏ, ale i jiﾐýﾏ suHjektůﾏ. Poté přestaﾐou zdroje ze SF prakticky 

existovat. Pro v┞rovﾐáﾐí postupﾐého propadu bude tudíž žádouIí nahradit je alespoň částečﾐě 
jiﾐýﾏi zahraﾐičﾐíﾏi veřejﾐýﾏi zdroji, předevšíﾏ z ráﾏIovýIh prograﾏů EU ふn┞ﾐí Horizont 2020, 

poté ﾐásledujíIí programy), i zdroji soukroﾏýﾏi. 
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Obr. 4 Podíl┞ výdajů ﾐa vzdělávaIí čiﾐﾐost a ﾐa výzkuﾏ a vývoj českýIh veřejﾐýIh v┞sokýIh škol 
podle zdrojů v leteIh ヲヰヱヱ až ヲヰヱヵ 

 

V podílu výdajů ﾐa výzkuﾏ a vývoj ve v┞sokoškolském sektoru ﾐa IelkovýIh výdajíIh ﾐa VaV byla ČR 
v roce 2014 s 25 procenty zhruba srovﾐatelﾐá s průﾏěreﾏ zeﾏí EUヲΒ (23 procent) a také se zeﾏěﾏi 
OECD (obr. 5). České uﾐiverzit┞ ale nebyly schopné diverzifikovat zdroje fiﾐaﾐIováﾐí VaV. V letech 

2011 až ヲヰ15 tvořily u VVŠ, zejﾏéﾐa ﾏiﾏopražskýIh, převažujíIí část zahraﾐičﾐíIh veřejﾐýIh zdrojů 
strukturálﾐí foﾐdy, jejiIh podíl se ﾐa výdajíIh ﾐa VaV vysokoškolského sektoru pohyboval mezi 

třetiﾐou a poloviﾐou. 
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Obr. 5 Výdaje ﾐa výzkuﾏ a vývoj ve v┞sokoškolskéﾏ sektoru jako podíl GERD, ﾏeziﾐárodﾐí 
srovﾐáﾐí. )droj: ČSU, ヲヰヱヵ; ročﾐí šetřeﾐí o výzkuﾏu a vývoji, výkaz o výzkuﾏu a vývoji VTR 5–01; viz 

https://www.czso.cz/csu/czso/statistika_vyzkumu_a_vyvoje 

 

ProIeﾐtuálﾐí podíl výdajů VVŠ z veřejﾐýIh zahraﾐičﾐíIh zdrojů ﾐa VaV v roIe ヲヰヱヵ, ze strukturálﾐíIh 
foﾐdů (SF) a z jiﾐýIh zdrojů ukazuje oHrázek ヶ. V┞plývá z ﾐěj, že Ielostátﾐí průﾏěr podílu zdrojů ze SF 
H┞l ﾐesrovﾐatelﾐě v┞šší ふンヴ proIeﾐtぶ oproti jiﾐýﾏ zahraﾐičﾐíﾏ zdrojůﾏ ふpouze dvě proIeﾐtaぶ. Pro 

koﾐkureﾐIesIhopﾐost VVŠ i udržitelﾐost ﾐěkolika desítek ﾐovýIh výzkuﾏﾐýIh Ieﾐter v┞HudovaﾐýIh 
s poﾏoIí SF Hude rozhodujíIí sIhopﾐost získat v příštíIh leteIh ﾐové zdroje fiﾐaﾐIováﾐí. 

 

https://www.czso.cz/csu/czso/statistika_vyzkumu_a_vyvoje
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Obr. 6 Podíl veřejﾐýIh zahraﾐičﾐíIh zdrojů ﾐa výdajíIh ﾐa VaV veřejﾐýIh v┞sokýIh škol v roce 2015 

ふv┞soké škol┞ s podíleﾏ ﾐižšíﾏ ﾐež ヰ,ヵ % jsou v┞ﾐeIháﾐ┞ぶ 

 

Zvýšit úspěšnost v rámcových programech EU 

Nejvýzﾐaﾏﾐějšíﾏ zdrojeﾏ zahraﾐičﾐíIh veřejﾐýIh prostředků ﾐa VaV mimo SF jsou programy EU na 

podporu VaV, v leteIh ヲヰヰΑ až ヲヰヱ3 Sedmý ráﾏIový prograﾏ a v současﾐosti prograﾏ 
Horizont 2020. Účast českýIh výzkuﾏﾐýIh orgaﾐizaIí včetﾐě univerzit H┞la až dosud v ráﾏIovýIh 
programech EU ﾐedostatečﾐá a získaﾐé fiﾐaﾐčﾐí prostředk┞ (0,8 procenta ze všeIh rozděleﾐýIh 
prostředkůぶ ﾐižší ﾐež podíl vkladu ČR do rozpočtu EU (1,2 procenta). Česká repuHlika H┞la ze všeIh 

ﾐovýIh čleﾐskýIh států EU ve fiﾐaﾐčﾐí podpoře ze Sedﾏého ráﾏIového prograﾏu ふprostředky 

připadajíIí ﾐa ﾏilion eur GEDR) s 18 tisíIi eur ﾐa ﾐejﾐižší příčce, přitoﾏ průﾏěr novýIh členskýIh 

států čiﾐil 31 tisíI eur (obr. 7). Dojeﾏ ﾐízké podpor┞ získaﾐé ﾐěkterýﾏi rozviﾐutýﾏi stát┞, jako FraﾐIie 
či NěﾏeIko, je dáﾐ skutečﾐostí, že jejiIh ﾐárodﾐí rozpočt┞ ﾐa VaV jsou ve svéﾏ oHjeﾏu 
ﾐesrovﾐatelﾐě v┞šší oproti ﾐovýﾏ čleﾐskýﾏ státůﾏ.  
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Obr. 7 Srovﾐáﾐí Ielkové fiﾐaﾐčﾐí podpor┞ získaﾐé ze Α.RP jedﾐotlivýﾏi stát┞ EUヲΒ připadajíIí ﾐa ヱ 
ﾏil. € jejiIh doﾏáIíIh výdajů ﾐa VaV, GERD, v leteIh ヲヰヰヶ až ヲヰヱヲ. Zdroj: D. Frank, V. Albrecht, ECHO, 

příloha ヵ-6/2014 

 

Je třeHa zdůrazﾐit, že ve srovﾐáﾐí s veřejﾐýﾏi a soukroﾏýﾏi výzkuﾏﾐýﾏi orgaﾐizaIeﾏi H┞l┞ české 
uﾐiverzit┞ relativﾐě slaHší skupiﾐou v čerpáﾐí evropskýIh veřejﾐýIh zdrojů ze Sedﾏého ráﾏIového 
prograﾏu a získal┞ oHv┞kle ﾐižší proIeﾐtuálﾐí podíl podpor┞, Iož ilustruje oHr. 8. 

 

Obr. 8 Podpora rozděleﾐá třeﾏ hlavﾐíﾏ skupiﾐáﾏ českýIh účastﾐíků Α. ráﾏIového prograﾏu EU 
v procentech z Ielkové podpor┞ daﾐéﾏu t┞pu všeIh účastﾐíků. Zdroj: V. Albrecht, ECHO 4, str. 4-6 

(2016). 
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Posílit spolupráci se soukromým sektorem 

Výzﾐaﾏﾐýﾏ zdrojeﾏ fiﾐaﾐIováﾐí VaV na univerzitáIh jsou v ﾐěkterýIh zeﾏíIh podﾐikatelské, ted┞ 
soukroﾏé zdroje (obr. 9). I tady české v┞soké škol┞ zaostávají ﾐejeﾐ za předﾐíﾏi evropskýﾏi 
univerzitami, ale i za průﾏěreﾏ zeﾏí EUヲΒ. Celostátﾐí průﾏěr podílu výdajů ﾐa VaV ze sﾏluvﾐího 

výzkuﾏu v doplňkové čiﾐﾐosti ふvýzkuﾏ fiﾐaﾐIovaﾐý ze soukromýIh zdrojů) pro všeIhﾐ┞ VVŠ byl 

podle výročﾐíIh zpráv o hospodařeﾐí v roce 2014 roven 3,1 procenta. Teﾐto údaj se liší od hodnoty 

uváděﾐé OECD i ČSU – 2,4 procenta – v důsledku odlišﾐé metodiky sHěru dat. Celkový průﾏěr pro 
zeﾏě EU28 je však podstatﾐě v┞šší – 6,5 procenta.  

 

Obr. 9 Podíl výdajů ﾐa VaV ve v┞sokoškolskéﾏ sektoru ふHigher EduIatioﾐ E┝peﾐditure oﾐ R&D, 
HERD) z podﾐikatelskýIh zdrojů, rok ヲヰヱヴ. Zdroj: OECD Main Science and Technology Indicators, 2016 

 

V ﾐásledujíIíﾏ roIe ヲヰヱヵ příjﾏy VVŠ ze sﾏluvﾐího výzkuﾏu výzﾐaﾏﾐě ﾐarostl┞ na čt┞ři proIeﾐta 
z HERD ふHERD, výdaje ﾐa VaV ve v┞sokoškolskéﾏ sektoruぶ. Jednotlivé vysoké školy srovﾐává graf na 

obr. 10, který uvádí i podíl┞ příjﾏů z traﾐsferu zﾐalostí ふprůﾏěr všeIh VVŠ je 4,9 procenta) a obsahuje 

kroﾏě sﾏluvﾐího výzkuﾏu i liIeﾐčﾐí sﾏlouv┞, vzdělávaIí kurz┞, koﾐzultaIe a poradeﾐství. T┞to příjﾏ┞ 
jsou v┞soké zejﾏéﾐa u teIhﾐiIkýIh v┞sokýIh škol, zatíﾏIo pro velké ﾏultioHorové uﾐiverzit┞ jsou 

ﾐízké ふUK a UP v grafu dokonce Ih┞Híぶ. Miﾏořádﾐě v┞soký podíl příjﾏů z traﾐsferu zﾐalostí u 

ﾐeuﾐiverzitﾐí V┞soké škol┞ teIhﾐiIko-ekoﾐoﾏiIké České BudějoviIe je dáﾐ jejíﾏi zﾐačﾐýﾏi příjﾏ┞ 
z koﾐzultačﾐí čiﾐﾐosti v poﾏěru k ﾏalýﾏ výdajůﾏ ﾐa VaV (viz tabulka 2 Seznam veřejﾐýIh v┞sokýIh 
škol). 
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Obr. 10 Podíl příjﾏů ze soukroﾏýIh zdrojů v doplňkové čiﾐﾐosti ふDČぶ ﾐa výdajíIh ﾐa VaV v roce 

ヲヰヱヵ ふv┞soké škol┞ s podíleﾏ ﾐižšíﾏ ﾐež ヰ,ヵ % jsou v┞ﾐeIháﾐ┞ぶ 

 

Jsou mzdy na vysokých školách přiměřené? 

Mzdy v českéﾏ školství H┞l┞ předevšíﾏ v roce 2015 předﾏěteﾏ častýIh deHat. Podle StatistiIké 
ročeﾐk┞ školství MŠMT H┞la v roIe ヲヰヱヵ průﾏěrﾐá hruHá mzda všeIh kategorií zaﾏěstﾐaﾐIů na 

veřejﾐýIh v┞sokýIh školáIh 36,3 tisíIe korun, Iož je zhruHa o ヵヰ procent víIe ﾐež ﾐa základﾐíIh a 
středﾐíIh školáIh. 

K aﾐalýze mezd na VVŠ jsﾏe použili data z jejich výročﾐíIh zpráv o hospodařeﾐí, přičeﾏž jsme 

zahrnuli jak ﾏzdové výdaje z rozpočtové kapitol┞ MŠMT, tak z ostatﾐíIh zdrojů rozpočtu. Podle této 
ﾏetodik┞ průﾏěrﾐé ﾏzd┞ praIovﾐíků VVŠ v letech 2011 až ヲヰ15 ve většiﾐě kategorií rostl┞. V roce 

2015 byla průﾏěrﾐá mzda zhruba 15 ヲヰヰ akadeﾏiIkýIh praIovﾐíků ve třeIh v┞ššíIh kategoriíIh 
(profesoři, docenti a odborní asistenti) 46,3 tisíIe koruﾐ, Iož se Hlíží průﾏěrﾐé mzdě 48,6 tisíIe 

korun vědeIkýIh praIovﾐíků s titulem Ph.D. na ústaveIh Akademie věd ČR. Ve stejﾐéﾏ roIe H┞la na 

VVŠ průﾏěrﾐá mzda profesorů 72,4 tisíIe, docentů 55,3 tisíIe a odHorﾐých asistentů 37,5 tisíIe 

korun. Pro všeIhﾐ┞ zaﾏěstﾐaﾐIe VVŠ v┞Ihází průﾏěrﾐá ﾏzda prakticky identiIká s  údajeﾏ 
uváděﾐýﾏ MŠMT. 

Mzdy ﾐa veřejﾐýIh v┞sokýIh školáIh se však zﾐačﾐě liší, protože každá v┞soká škola ﾏá pro 

odﾏěňováﾐí praIovﾐíků vlastﾐí předpis a výrazně rozdílﾐou efektivitu svýIh čiﾐﾐostí a sIhopﾐosti 

získávat prostředk┞ ﾐa VaV z tuzeﾏských a zahraﾐičﾐíIh veřejﾐýIh a soukroﾏýIh zdrojů. Nejv┞šší 
mzdy v uvedeﾐýIh třeIh kategoriíIh akadeﾏiIkýIh praIovﾐíků byly v roce 2015 na Masar┞kově 
uﾐiverzitě Brno (97, 70, 46 tisíI korun), ﾐásledovaﾐé skupiﾐou VŠCHT Praha, VUT Brﾐo, ČVUT, Č)U, a 
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UP Olomouc. Nejﾐižší pak ﾐa uﾏěleIkýIh školáIh AVU, AMU, JAMU, VŠUP a ﾐa UHK. OHeIﾐě jsou 

mzdy akadeﾏiIkýIh praIovﾐíků ﾐižší ﾐež v západoevropskýIh zeﾏíIh, v ČR se však jeví ve vztahu 
k průﾏěrﾐé ﾏzdě a ve srovﾐáﾐí s odﾏěňováﾐíﾏ v ústaveIh AV ČR jako přiﾏěřeﾐé. 

 

Jak bez evropských dotací 

FiﾐaﾐIováﾐí českýIh veřejﾐýIh v┞sokýIh škol ﾐeﾐí sice v ﾏeziﾐárodﾐíﾏ srovﾐáﾐí v žádﾐéﾏ případě 
optiﾏálﾐí, ale aﾐi kritiIké. Celkové výdaje, zejﾏéﾐa ﾐa výzkuﾏ a vývoj, v letech 2011 až 2015 

výzﾐaﾏﾐě narostly, předevšíﾏ dík┞ evropským strukturálﾐím foﾐdům. Ještě před ukoﾐčeﾐím této 

podpory Hude ﾐutﾐé v příštíIh leteIh prostředk┞ ze SF postupﾐě nahrazovat jiﾐýﾏi, ﾐa vzdělávaIí 
čiﾐﾐost zejﾏéﾐa doﾏáIími ze státﾐího rozpočtu. Výdaje ﾐa výzkuﾏ a vývoj ze strukturálﾐíIh foﾐdů je 

ﾏožﾐé částečﾐě nahradit granty z evropskýIh ráﾏIovýIh prograﾏů, v čeﾏž však Hudou ﾏuset české 
uﾐiverzit┞ výrazﾐě zvýšit aktivitu i efektivitu. V upl┞ﾐulýIh zhruHa pěti leteIh se totiž české uﾐiverzit┞ 

celkem poIhopitelﾐě soustředil┞ ﾐa čerpáﾐí prostředků ze SF, o ﾐěž se soutěžilo výhradﾐě ﾐa ﾐárodﾐí 
úrovﾐi. )ískat granty z ráﾏIovýIh prograﾏů EU je a ﾐadále Hude v ﾏeziﾐárodﾐí koﾐkureﾐIi mnohem 

těžší. 

Další zdroje na výzkuﾏ a vývoj, které H┞ ﾏohly nahradit, i kd┞ž jeﾐ částečﾐě, strukturálﾐí foﾐdy, jsou 

podﾐikatelské, zejﾏéﾐa na podporu novýIh center aplikovaﾐého výzkuﾏu. Přestože tyto zdroje 

ﾐeHudou pro české uﾐiverzit┞ zřejﾏě ještě dlouho natolik výzﾐaﾏﾐé, jako je toﾏu ﾐapříklad 

v sousedﾐíﾏ NěﾏeIku, Hudou s┞ﾏHolizovat žádouIí a doufejme i rostouIí spolupráIi uﾐiverzitﾐího a 

podﾐikatelského sektoru. 

Fuﾐgováﾐí výzkuﾏﾐýIh Ieﾐter a iﾐfrastruktur v┞HudovaﾐýIh ze strukturálﾐíIh foﾐdů, u ﾐiIhž se 

provozﾐí ﾐáklad┞ za rok odhadují ﾐa čt┞ři miliardy korun, určitě nezajistí výlučﾐě doﾏáIí veřejﾐé 
zdroje. Bude třeHa podstatﾐý příspěvek jak z evropskýIh ráﾏIovýIh prograﾏů, tak i 

z podﾐikatelskýIh zdrojů. 

 

Nezbytnost hodnocení 

V případě výdajů ze státﾐího rozpočtu se česká vláda Hude ﾏuset rozhodﾐout, zda Hude ﾐadále 
podporovat plošﾐě všeIhﾐ┞ výzkuﾏﾐé orgaﾐizaIe včetﾐě uﾐiverzit, aﾐiž H┞ H┞ly periodicky hodnoceny 

podle ﾏeziﾐárodﾐíIh staﾐdardů, jak je Hěžﾐé ve většiﾐě v┞spělýIh zeﾏí. Bez tohoto hodﾐoIeﾐí neﾐí 
ﾏožﾐé s┞stéﾏ výzkuﾏu a vývoje efektivﾐě řídit ani selektivﾐě podpořit e┝Ieleﾐtﾐí vědeIké týﾏ┞. 
Kultura hodﾐoIeﾐí ﾐeﾐí zatíﾏ ﾐa českýIh v┞sokýIh školáIh Hěžﾐá ﾐa rozdíl od Akadeﾏie věd ČR, 

jejíž ústavy se již periodicky hodﾐotí. 

 

Čláﾐek čerpal z ﾏateriálu „Aﾐalýza výročﾐíIh zpráv o hospodařeﾐí českýIh veřejﾐýIh v┞sokýIh škol za 
roky 2011-15“ v┞praIovaﾐého TeIhﾐologiIkýﾏ Ieﾐtreﾏ AV ČR, 
http://www.strast.cz/cs/novinky/analyza-vyrocnich-zprav-o-hospodareni-ceskych-verejnych,  

V upraveﾐé a zkráIeﾐé forﾏě v┞šlo v příloze LidovýIh ﾐoviﾐ Česká pozice dne 4.2.2017 

 

http://www.strast.cz/cs/novinky/analyza-vyrocnich-zprav-o-hospodareni-ceskych-verejnych
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Tabulka 2 Sezﾐaﾏ veřejﾐýIh v┞sokýIh škol podle počtu studeﾐtů a jejiIh základﾐí Iharakteristik┞ 

v roce 2015 

Název školy Zkrat-
ka 

Počet 
fakult 

Počet 
studentů 

Počet 
akade
mickýc
h 
pracov
níků 

Celkové 
výdaje z 
veřejných 
zdrojů/ 
mil. Kč 

Podíl 
výdajů na 
VaV na 
celk. 
výdajích/
% 

Počet 
student
ů na 
jednoho 
akad. 
pracovní
ka 

Univerzita Karlova UK 18 47 010 3 854 7 975,3 44,6 12,2 

Masarykova univerzita MU 9 32 950 1 611 5 865,4 53,4 20,5 

Univerzita Palackého v Olomouci UP 8 20 897 1 365 2 914,4 50,6 15,3 

Vysoké učení technické v Brně VUT 8 20 741 1 055 3 141,0 41,3 19,7 

České vysoké učení technické v Praze ČVUT 8 20 218 1 572 4 068,9 43,8 12,9 

Česká zemědělská univerzita v Praze ČZU 6 19 172 621 2 186,3 28,9 30,9 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita 
Ostrava 

VŠB-
TUO 

7 15 815 905 2 481,0 51,7 17,5 

Vysoká škola ekonomická v Praze VŠE 6 15 566 519 1 032,9 17,4 30,0 

Západočeská univerzita v Plzni ZČU 9 11 526 697 2 064,3 59,0 16,5 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích JČU 8 10 565 632 1 190,6 38,4 16,7 

Mendelova univerzita v Brně MZLU 5 9 669 496 1 190,6 23,5 19,5 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně UTB 6 9 427 431 1 023,9 37,1 21,9 

Ostravská univerzita OU 6 9 189 463 821,3 22,5 19,9 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí 
nad Labem 

UJEP 8 8 701 420 649,5 16,3 20,7 

Univerzita Pardubice UPar 7 8 366 540 1 055,2 41,2 15,5 

Univerzita Hradec Králové UHK 4 7 200 402 597,6 10,1 17,9 

Technická univerzita v Liberci TUL 6 6 618 601 875,1 37,4 11,0 

Slezská univerzita v Opavě SU 3 5 511 276 527,5 12,5 20,0 

Vysoká škola chemicko-technologická v 
Praze 

VŠCHT 4 4 026 426 1 797,3 34,5* 9,5 

Vysoká škola technická a ekonomická v 
Českých Budějovicích 

VŠTE 1 3 934 87 192,8 1,4 45,2 

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno VFU 3 2 945 263 392,6 20,2 11,2 

Vysoká škola polytechnická Jihlava VŠPJ 1 2 269 88 124,3 0,5 25,8 

Akademie múzických umění v Praze AMU 3 1 380 263 407,2 11,9 5,3 

Janáčkova akademie múzických umění v 
Brně 

JAMU 2 746 149 185,8 5,1 5,0 

Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze VŠUP 1 488 73 133,0 8,0 6,7 

Akademie výtvarných umění v Praze AVU 1 320 58 87,7 10,3 5,5 

celkem   295 249 17 867   16,5 

* průměrný podíl výdajů na VaV na VŠCHT za roky 2011-14 byl 48%. Pokles v roce 2015 byl způsoben mimořádnou dotací na vzdělávací 
činnost (úpravy laboratoří) 


