
Předsednictvo Rady vysokých škol se na svém zasedání dne 18. 9. 2008 zabývalo návrhem 
rozpočtu vysokých škol na rok 2009 a přijalo následující prohlášení: 

 

PROHLÁŠENÍ PŘEDSEDNICTVA RADY VYSOKÝCH ŠKOL K PŘÍPRAVĚ 
ROZPOČTU ČR NA ROK 2009 

Předsednictvo Rady vysokých škol se v návaznosti na usnesení Sněmu Rady VŠ ze dne 
22. 5. 2008 připojuje k prohlášení České konference rektorů ze dne 4. 9. 2008, kterým 
bylo vyjádřeno hluboké znepokojení nad stavem přípravy rozpočtu vysokých škol na 
rok 2009.  

Návrh rozpočtu, který připravilo v srpnu 2008 Ministerstvo financí a je v současné době 
projednáván vládou, je v zásadním rozporu s programovým prohlášením vlády. 
Přestože se ekonomika tohoto státu vyvíjí příznivě, podfinancování vysokých škol se 
nadále prohlubuje a  navrhovaný rozpočet veřejných vysokých škol na rok 2009 je ve 
srovnání s rokem 2008 dokonce v absolutní hodnotě nižší o téměř 500 mil. Kč. To 
znamená, že v rozpočtu není nejen zohledněn vyšší počet studentů, ale ani navýšení 
prostředků na předpokládaný růst mezd a provozních nákladů a dokonce je i zřejmá 
snaha hledat v segmentu vysokých škol prostředky pro pokrytí požadavků jiných 
rezortů.  

Předsednictvo Rady VŠ s tímto přístupem zásadně nesouhlasí a vyzývá vládu ČR,  aby 
navýšila rozpočet veřejných VŠ oproti stávajícímu návrhu alespoň o 3 mld. Kč.  

Z dlouhodobého pohledu pak Rada VŠ požaduje změny rozpočtového rámce pro 
veřejné VŠ, které by vedly závazně k vyrovnání rozpočtových prostředků na průměrnou 
evropskou úroveň (v % HDP).  

Pokud vláda ČR nepředloží Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR rozpočet odrážející 
oprávněné požadavky vysokých škol, bude Rada VŠ považovat vzniklou situaci za 
krizovou a přizpůsobí tomu své další kroky.   



Příloha k Prohlášení předsednictva Rady vysokých škol k přípravě rozpočtu ČR na rok 2009   

Pro informaci též přikládáme tabulku vývoje rozpočtu veřejných vysokých škol v letech 2003 
až 2008 včetně návrhů na rok 2009.  

ROZPOČET 

VVŠ 

2003 
mil.  

Kč 

2004 
mil. Kč 

2005 
mil. Kč 

2006 
mil. Kč 

2007 
mil. Kč 

2008 
mil. Kč 

2009 
(únor08) 

mil. Kč 

2009 
(srpen08) 

mil. Kč 

Vzdělávací 
činnost  

12711 15147 16722 19064 20350 21080 21250 20903 

Programové 
financování 

2733 3116 3413 3234   4890 3021   3022   2737 

CELKEM 15444 18263 20135 22298 25770 24 101 24 272 23 640 

 

V koncepci reformy vysokého školství bylo základním cílem do roku 2008 zvýšit výdaje na 
vysoké školy na úroveň objemu:   1 % HDP.  

Výchozí stav v roce 2005 byl:   0,69 % HDP.  

Obvyklá evropská úroveň je:   1,3 % HDP. 

Návrh rozpočtu na rok 2009 je:  0,57 % HDP. 
 
Přitom 1 % HDP v roce 2009 odpovídá rozpočtu VŠ   41,5 mld. Kč  
Skutečný návrh rozpočtu na rok 2009:       23,6 mld. Kč 
 

 


