
Rozpočet VŠ by měl příští rok vzrůst o dvě miliardy korun 

 

Praha 18. září (ČTK) - Rozpočet vysokých škol by se v příštím roce měl zvýšit o dvě 

miliardy korun oproti letošku. Dohodli se na tom ministryně financí Alena Schillerová 

(za ANO), ministr školství Robert Plaga (ANO) a předseda České konference rektorů a 

rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima. Sjednaná částka je o 200 milionů korun větší než 

suma, se kterou dosud počítal vládní návrh rozpočtu, řekla dnes novinářům Schillerová. 

Letos mají vysoké školy rozpočet 24,6 miliardy Kč. 

Dosavadní návrh rozpočtu na rok 2019 počítal pro vysoké školy s růstem o 1,8 miliardy 

korun. Jejich zástupci naproti tomu původně požadovali navýšení o tři miliardy korun, 

což Zima později zmírnil na 2,5 miliardy. Více peněz, než bylo v návrhu, chtěl i Plaga. V 

srpnu uvedl, že se bude snažit vyjednat 300 až 400 milionů korun navíc, což by 

znamenalo růst proti letošku o 2,1 až 2,2 miliardy. 

Schillerová se dnes s Plagou a Zimou dohodla nejen na růstu rozpočtu vysokých škol v 

příštím roce, ale také na navyšování peněz v dalších letech. "Teď počítáme pro 2019 s 

částkou dvě miliardy a ve střednědobých rámcích pro rok 2020 počítáme s částkou 2,8 

miliardy a pro rok 2021 s částkou 3,8 miliardy," uvedla. 

Zima výsledek jednání označil za rozumný kompromis. Připomněl, že rozpočet vysokých 

škol stagnoval od roku 2008 a až loni se podařilo vyjednat zvýšení v letošním rozpočtu o 

tři miliardy korun. "Významný podíl (z nárůstu rozpočtu) půjde do ocenění učitelů na 

vysokých školách," uvedl. 

Spokojenost s dnešní dohodou vyjádřil i Plaga. Podle něho dává vysokým školám určitou 

míru jistoty, že růst bude pokračovat. 

Navyšování rozpočtu vysokých škol je podle Zimy nutné pro udržení jejich 

konkurenceschopnosti. Zástupci vysokých škol již dříve uvedli, že peníze jsou třeba 

zejména na platy zaměstnanců, které nerostou tak rychle jako příjmy učitelů v 

regionálním školství či platy ve veřejné sféře. 

Celkově by se rozpočet školství v příštím roce měl zvýšit o 26,6 miliardy korun na 195,7 

miliardy korun, řekla dnes Schillerová. I s evropskými dotacemi by pak mohl činit 205,7 

miliardy korun. 
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