
Plénum Vysokých škol  

Tatry 25. 10. 2018 



QUO VADIS  
VYSOKÉ  ŠKOLSTVÍ?  



 

 Informace o Vysokoškolském odborovém 

svazu VOS 

 Vysoké školství v ČR 

 Za co jsme v uplynulém roce bojovali  

a čeho jsme dosáhli - přehled aktivit 

 Výzvy pro další období  

 Kdo jsou naši klíčoví partneři 



Distribuce mezd 1. pol. 2018 
Kolik zaměstnanců (odměňovaných mzdou) dosáhlo v 1. pololetí 2018 na 

průměrnou mzdu? 

Zdroj: ISPV (MPSV) 

Průměrná mzda..………. 

….32.629 Kč 

Medián průměrné mzdy…...27.264 

Kč 

Průměrná pracovní doba…173,1 

hod. 



Vývoj nezaměstnanosti = zvýšení tlaku na růst 

mezd 
Je nutné podpořit oprávněné požadavky na růst mezd pro rok 2019! 



Boj o výši minimální mzdy od 1. ledna 2019 

finišuje 
Vláda se nedohodla zda bude 1.000 Kč nebo 1.200 Kč růstu. Jde o rozdíl 

necelých 8 €! 

Zdroj: ISPV (MPSV) 



  

Výdaje SR v ukazateli 

"vysoké školy"               

                      

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

výdaje SR dle zákona o SR 24 640,250 24 249,130 22 423,938 21 221,802 21 803,802 21 770,802 21 491,734 20 377,077 21 627,077   

výdaje SR po dorovnání 

MŠMT*)             21 891,734 21 205,077     

střednědobý výhled (SDV) 

schválený v roce 2016                   21 527,077 

návrh MF před protesty                   22 327,077 

*) v letech 2015 a 2016 MŠMT využilo tzv. nároků z nespotřebovaných neprofilujících 

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

rozpočtu vysokých škol  



Veřejné výdaje na vzdělávání 
• OECD   4,8 % HDP 

• ČR   3,4 % HDP 

OECD Education at a Glance, 

2016  

Zvýšení výdajů na VVŠ v rámci ČR na průměr 

OECD 



Zdroj- ČKR 



JAK JSME NA TOM?  
 

• Nedůstojné mzdy mladých akademiků 

• Neodpovídající stipendia doktorandů a jejich statut  

• Řetězení termínovaných pracovních smluv (i u 

akademických pracovníků) 

• Velká kumulace úvazků u akademických pracovníků 

• Minimální mzdy u technického personálů a pracovníků 

kolejí a menz, dochází k tomu, že mají příjem pod hranicí 

• Dotování institucionálního financování z prostředků 

určených na výzkum. 



VVŠ včetně kolejí a menz, zaměstnanci, mzdy a průměrná měsíční mzda 
(bez OON) – podle kategorií zaměstnanců (Tab. B1.6.2a) 

Celkem z kap. 333 Celkem z kap. 333 

Profesoři 1,8 1,5 73 400 70 600 38 200 54% 46%

Docenti 2,6 2,2 56 300 53 300 33 000 62% 38%

Odborní asistenti (s Ph.D.) 4,2 3,5 38 100 35 400 27 900 79% 21%

Asistenti 0,43 0,37 29 000 27 200 22 900 84% 16%

Lektoři 0,28 0,22 32 200 28 700 22 100 77% 23%

Pedagogičtí pracovníci VaV 0,31 0,22 45 400 46 800

Akad. pracovníci celkem 9,6 8,0 45 500 42 700

Vědečtí pracovníci 1,7 0,81 39 000 38 600 31 400 81% 19%

Ostatní pracovníci (THP) 6,1 4,5 28 000 27 300

Zaměstnanci VVŠ celkem 17,4 13,3 36 800 35 700

Podíl tarifu na 

prům. mzdě

Podíl nadtarifu 

na prům. mzděStav r. 2016
Roční MN bez OON (mld. Kč) Průměrná mzda (Kč/měsíc) Průměrná 

tarifní mzda

Tarifní mzdy na VVŠ jsou obecně velmi nízké  zatím chyběly stabilní 

zdroje na jejich zvýšení  navýšení rozpočtu VVŠ v rámci SR by umožnilo 

tarify zvýšit 

 

VVŠ musí zaměstnance motivovat poměrně složitým systémem osobních 

příplatků, příplatků za práci na projektů, pololetních odměn obrovská 

variabilita a složitost 



Informace o stavu přípravy rozpočtu VŠ na rok 2019 
 

• Návrh výdajů kapitoly 333 pro r. 2019 (bez EU)     194,7   mld. Kč 

• Výdaje kapitoly 333 schvál. v rozp. na 2018 (bez EU)     169,0      mld. Kč 

• Rozdíl                                        25,7         mld. Kč 
 

• Návrh výdajů v ukazateli VŠ pro r. 2019                         26,4          mld. Kč 

• Výdaje 2018         24,6           mld. Kč 

• Rozdíl                                               1,8           mld. Kč 
 

• Struktura navýšení výdajů VŠ pro r. 2019 

• Navýšení institucionálních výdajů                 600 mil. Kč 

• Společenské priority                                                       700 mil. Kč 

• EDS/SMVS                                     500 mil. Kč 
 

• Materiál “Příprava státního rozpočtu ČR na rok 2019 a střednědobého výhledu 
na roky 2020 a 2021“ na programu vlády 19. 6. 2018 

 

 

 

 



Informace o stavu přípravy rozpočtu VŠ na rok 2019 

• Střednědobý výhled státního rozpočtu – kap. 333 MŠMT 

 

• SDV na léta 2019 – 2020 stanovený v rámci schvalování rozpočtu na rok 2018 

 

 

• Návrh SDV na léta 2020 a 2021 obsažený v mat. „Příprava státního rozpočtu ČR                  
na rok 2019 a střednědobý výhled“ 

 

 

 

 

Navýšení pro rok:  

•  2019 – o 24 943 152 644 Kč 

•  2020 – o 27 637 607 739 Kč  (v tom navýšení VŠ o 1,8 mld. Kč)  

 

Specifické ukazatele - výdaje 2019 2020

Kapitola 333 - MŠMT 169 720 526 957 169 374 058 218

Specifické ukazatele - výdaje 2019 2020 2021

Kapitola 333 - MŠMT 194 663 679 601 197 011 665 957 196 781 770 257

Vysoké školy 26 411 676 980 26 411 676 980 26 411 676 980

Institucionální podpora VaV na dlouhodobý   

koncepční rozvoj výzkumné organizace 
6 837 096 581 7 155 698 813 7 155 698 813



Společenské priority 

• Řešení situace v oblasti lékařské populace 

 

• r. 2018 – podpora z fondu F (135 mil. Kč) 

 

• r. 2019 – Dlouhodobý program podpory (do 31. 8. 2018 do vlády) 

 

• Důvody Prohlubující se nedostatek lékařů 

•  Výrazné stárnutí populace – zvyšování nároků na lékařskou péči 

•  Nedostatek pedagogů na LF 

 

   

• Navýšení počtu studentů v 1. ročnících SP Všeobecné lékařství (vyučovaných v českém 
jazyce) o 15% 

 

• Nejméně na 10 let 

 

 

 

 



II. Společenské priority 

 

• Další celospolečensky potřebné oblasti VŠ vzdělávání 

• Pedagogické SP 

• Umělecké obory na neuměleckých VVŠ 

• Malé obory 

 

 

• Změna způsobu poskytnutí finančních prostředků – rozhodnutí o příspěvku       v 
rámci institucionálního financování 

 

 

• Příslib vlády na řešení společenských priorit (součást projednávaného materiálu) 
navýšit Rozpočet MŠMT od roku 2019 minimálně po dobu 6 let          o 700 mil. Kč 

 



Tisková konference zástupců školských odborů a asociací  

a představitelů vysokých škol k protestnímu shromáždění  

v Betlémské kapli. 

Přehled aktivit:  

„od mateřských škol po vysoké školy“ 



Unie školských 

organizací 

Asociace pedagogů 

základního školství 

Asociace speciálních 

pedagogů 

České konference 

rektorů 

Rady vysokých škol 

Vysokoškolský 

odborový svaz 

ČMOS PŠ 

Přehled aktivit:  

„Protestní shromáždění“ 





Výbor VOS se připojil ke stávkové pohotovosti vyhlášené OS ve veřejné 

správě a vyzval ZO VOS, aby jej následovaly. 

Přehled aktivit:  

„Stávková pohotovost“ 



Přehled aktivit:  

„Bojujeme za doktorandy“ 



Odbory požadují, aby školství bylo pro budoucí vládu prioritou. 

Žádáme od budoucí vlády, aby ve svém programovém prohlášení 

uvedla konkrétní kroky, které povedou k růstu rozpočtu školství.  

Přehled aktivit:  

„Zveřejnění petice“ 



Pro Poslaneckou sněmovnu PČR  

Pro Senát PČR  

Pro vládu ČR  

Petice  

za kvalitní podmínky pro vzdělávání  

KONEC LEVNÝCH UČITELŮ A AKADEMIKŮ  

Volební programy politických stran, které jsou zastoupeny ve Sněmovně, 

zdůrazňují potřebu preferovat školství jako nejdůležitější podmínku dalšího 

společenského rozvoje. Úroveň školství na všech jeho stupních - od mateřských 

škol až po univerzity - nelze zvyšovat bez vytvoření podstatně lepších materiálních 

podmínek, a to i platových a mzdových.  

Na základě dlouhodobých poznatků požadujeme:  

 Politické strany, které vytvoří vládní koalici, potvrdí, že jednoznačně naplní 

sliby voličům, pokud jde o vzdělávání nastupující generace.  

 Vládní prohlášení musí jednoznačně obsahovat přehledná, časově uspořádaná 

a kontrolovatelná opatření, jak slibované cíle, včetně zajištění finančních 

prostředků, zabezpečit.  

 Česká republika se musí přiblížit vyspělým zemím EU, kde výdaje na 

vzdělávání dosahují 6% HDP.  

 

Iniciátoři této petice prohlašují, že budou plnění požadavků sledovat, využívat 

svůj vliv při jednáních sociálních partnerů a uplatňovat všechny legitimní 

prostředky k jejich prosazení. 

 



Vysokoškolský odborový svaz si 17. 11. 2017 se zástupci vysokých 

škol a MŠMT připomenul odkaz Jana Opletala a Václava Sedláčka 

před Hlávkovou kolejí a v Žitné ulici.  

Přehled aktivit:  

„Odkaz 17. listopadu“ 



23 058 

Děkujeme !!! 



Přehled aktivit:  

„Druhý den roku 2018“ 



Přehled aktivit:  

„Předání petičních archů předsedovi 

Senátu “ 



Přehled aktivit:  

„Předání petičních archů  

předsedovi vlády a jednání o školství“ 



Přehled aktivit:  

„Za lepší mzdy“ 



ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy za součinnosti příslušných členů vlády ustavit koordinační 

pracovní skupinu složenou ze zástupců MŠMT ČR, MF ČR, MPSV ČR, ČMOS pracovníků školství, 

Vysokoškolského odborového svazu, pedagogických odborníků, akademických pracovníků VŠ, 

zřizovatelů, senátorů a poslanců Parlamentu ČR, jejímž cílem bude projednání námětů uvedených 

v petici a příprava návrhů se zaměřením na tyto problémy: 

a) Předložení návrhu na postup realizace programového prohlášení vlády ČR v části „Vzdělávání, věda, 

výzkum“ s přihlédnutím k požadavkům autorů petice. 

b) Návrh perspektivního řešení problému nízkého procenta výdajů na vzdělávání z HDP. 

c) Při přípravě státního rozpočtu na rok 2019 vytvořit podmínky pro dosažení výše průměrného 

měsíčního platu pedagogických pracovníků v roce 2020 na úrovni minimálně 130% celostátní průměrné 

mzdy a pro meziroční nárůst průměrného platu nepedagogických pracovníků ve výši alespoň 8 %. 

d) Předložení koncepčního návrhu pravidelného zvyšování prostředků pro vysoké školy tak, aby se 

postupně odměňování vysokoškolských pedagogů přiblížilo evropské úrovni a významně se tak omezil 

odliv špičkových akademických pracovníků z vysokoškolských institucí a stále častěji i z ČR. 

e) V souvislosti s deklarovanou prioritou v programovém prohlášení vlády, týkající se navyšování platů 

ve školství, podpořit vývoj mezd na vysokých školách v letech 2019-2021 tak, aby docházelo 

k meziročnímu růstu rozpočtu vysokých škol o cca 3 mld. Kč během těchto následujících let. 

f) Připravení konceptu racionalizace sítě vysokých škol. 

g) Předložení návrhu udržitelného řešení stále se prohlubující kritické situace na trhu práce týkající se 

oborů s významnou společenskou rolí, zejména absolventů studia učitelství, zubního a všeobecného 

lékařství. 



 Výdaje SR v ukazateli "vysoké školy" 
   

          

rok 2018 2019 2020 2021 

výdaje SR dle zákona o SR 24 627,077 27 627,077 30 627,077 30 627,077 

        

návrh VOS   3 000,000 3 000,000   

        

2017       RIV (výsledky hodnocení 2015)  2 251 760,466            RVO: 5 841 991 363 Kč 

2018       RIV (výsledky hodnocení 2016)  2 282 055,776            RVO: 6 643 497 655 Kč 

  



Co nás čeká 
V rovině politiky: 
 

 Další zvyšování rozpočtu vysokých škol by se mělo odrazit 

především ve mzdách zaměstnanců a stipendiích doktorandů.  

 

 Pokračovat v trendu vnímání odborů, jako klíčového partnera pro 

vyjednávání s politiky 

V oblasti ekonomicky rozpočtové: 

 

 Prosadit navýšení podílů institucionálních prostředků (především 

ukazatel A) do vysokého školství 

 

 Prosadit nový model financování doktorandů 
 

 Nový model financování – prosazovat navýšení přímo do mezd 
 

 Zároveň klást větší důraz na kvalitu vzdělávání 





  Od mateřských škol po vysoké školy 

SPOLEČNÉ ÚSILÍ VŠECH, KDO REPREZENTUJÍ CELÉ ŠKOLSTVÍ, 

ODBOROVÉ SVAZY, ČMKOS AKADEMICKÉ REPREZENTACE, 

REPREZENTACE REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ. 


