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Abstrakt 

Diplomová práce řeší financování vědy a výzkumu na soukromých a veřejných vysokých 

školách. Teoretická část diplomové práce popisuje historii a vývoj vysokého školství až po 

současnost, vymezuje základní definice a pojmy, popisuje legislativu, strategické dokumenty, 

které se zabývají vědou a výzkumem na vysokých školách. V praktické části jsou popsány 

současné metody financování vědy a výzkumu jak pro veřejné vysoké školy, tak i pro 

soukromé vysoké školy. Závěr praktické části je směřován k vhodným doporučením, jak by 

soukromé i veřejné vysoké školy mohli zvýšit příjem finančních prostředků do svého 

rozpočtu a do následného financování vědy a výzkumu.  
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Abstract 

The thesis addresses the financing of science and research to the private non-university sector 

and public universities. The theoretical part of the thesis describes the history and 

development of higher education to the present, defines the basic definitions and concepts, 

describes the legislation, strategic documents that deal with science and research at 

universities. In the practical part, it describes the current methods of financing of research and 

development for both public universities and private non-universities school. Conclusion of 

the practical part is directed to an appropriate recommendation, as it would involve both 

private and public universities to raise the income of the funds in its budget and in the 

financing of science and research. 
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ÚVOD 

Věda a výzkum na vysokých školách a rozmach samotné vědy a výzkumu přísluší mezi 

výchozí podmínky rozvoje a růstu ekonomiky kterékoliv vyspělé země. Soukromé i veřejné 

vysoké školy, které se na svých vědecko-výzkumných pracovištích zabývají řešení vědních  

a výzkumných úkolů, bezesporu patří do důležitého pilíře, který se podílí na tomto rozvoji  

a růstu ekonomiky dané země. Vysoké školy, jakož to vrcholový článek vzdělávací soustavy, 

zaměstnávají vědecko-výzkumné pracovníky, kteří velkou mírou přispívají k řešení 

vědeckých aktivit. Tyto aktivity přispívají ke konkurenceschopnosti ekonomiky a jsou 

podporovány státem, který vyhlašuje různé programy, kterými podporuje vědecko-výzkumné 

činnosti, které vedou k hospodářskému růstu a udržitelnému rozvoji v České republice. 

Tématem diplomové práce je „Financování vědy a výzkumu na VŠ“ a klade si za cíl porovnat 

současné způsoby financování vědy a výzkumu na veřejných a soukromých vysokých školách 

a navrhuje způsoby zlepšení v jednotlivých formách financování. 

První dvě kapitoly této diplomové práce se věnují historii a následné evoluci vysokého 

školství v České republice. Jsou zde popsány základní strategické dokumenty  

České republiky, kterými se udává směr v oblasti vědy a výzkumu. Důležitými nástroji pro 

financování vědy a výzkumu jsou bezesporu legislativní dokumenty, které definují právní 

ukotvení vědy a výzkumu. Část druhé kapitoly je věnována Reformě systému výzkumu, 

vývoje a inovacím, jelikož před rokem 2008 byly zaznamenány nízké přínosy vědy, výzkumu 

a vývoje. Ty donutily tehdejší Vládu České republiky ke vypracování Reformy, ve které byly 

popsány jasně definované parametry pro poskytovatele a které vedly ke zjednodušení systému 

státní podpory. 

Tyto legislativní a strategické dokumenty, ve spojení s Reformou vedly k úpravě financování 

vědy a výzkumu. Jednotlivé formy financování, ať soukromé či veřejné jsou popsány 

v následujících třech kapitolách, které blíže specifikují zdroje financování vědy a výzkumu  

na veřejných a soukromých vysokých školách.  

V závěrečné kapitole jsou popsány návrhy, jak soukromá i veřejná vysoká škola, může lépe 

financovat svou činnost v oblasti vědy a výzkumu na svých pracovištích.  
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1. DEFINICE A VYMEZENÍ DŮLEŽITÝCH POJMŮ A 

MILNÍKŮ  

1.1.   Historie vysokého školství 

Počátek Českého vysokého školství můžeme datovat od poloviny 14. století, kdy byla v Praze 

založena Karlova univerzita, nejstarší univerzita v Čechách. Vysoké školství má tak více než 

šestisetletou tradici. Karlova univerzita se může pyšnit titulem nejstarší vysokoškolskou 

institucí ve střední Evropě a byla založena v roce 1348.  V polovině 16. století byla zřízena 

Jezuitská kolej v Olomouci, která byla papežem povýšena na univerzitu (první na Moravě). 

Ihned nato byla zřízena Jednotou bratrskou vysoká škola v Ivančicích u Brna.  

Počátek nejvyššího polytechnického vzdělání se datuje do roku 1717, kdy bylo v Praze 

vybudováno Vysoké učení technické. Dále v roce 1811 byla založena konzervatoř,  

z níž posléze v roce 1946 vznikla Akademie muzických umění.
[26]

 

1.2.   Evoluce ve vysokém školství 

Následující komplikovaná evoluce je vyznačena především těmito čtyřmi novodobými 

etapami: 

1.2.1.   I. Etapa 

Počátek této evoluce datujeme v roce 1918, kdy vznikla Československá republika.  

V jejím průběhu dvacetiletém trvání se síť vysokých škol výrazně rozmnožila a vnitřně 

diferencovala. Byly založeny samostatné vysoké školy umělecké, obchodní, zemědělské  

či veterinární. Vysoké školy byly zakládány a financovány státem, legislativně jim byla 

zaručena samospráva a tradiční akademické svobody. Přístup k vysokoškolskému učení byl 

volný a přímý pro jakékoliv držitele maturitního vysvědčení, bez ohledu na náboženské 

vyznání, národnostní příslušnost, pohlaví, mateřský jazyk apod. Evoluce byla přerušena  

2. světovou válkou, v jejímž trvání byly vysoké školy v následku německé okupace země 

zavřeny. 

1.2.2.   II. Etapa 

V roce 1948 bylo ukončeno úsilí o navracení vysokého školství k demokratickým tradicím 

předcházející, tzv. první republiky. Totalitní režim postupně odstranil akademické svobody  

a veškeré podoby samosprávy a zaměnil je ústředním řízením a státním plánováním. Přijetí na 

vysoké školy byl tak podřízen ideologickým hlediskům. Vládnoucí ideologie usměrňovala 

studijní programy i volbu a odbornou dráhu vysokoškolských pedagogů. Byla zřízena 
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''směrná čísla'', určující stavy studentů a jejich oborovou strukturu. O místě a formě uplatnění 

absolventů vysokých škol určovalo ministerstvo školství prostřednictvím tzv. umístěnek. 

1.2.3.   III. Etapa 

Perioda vývoje českého vysokého školství skončila v listopadu roku 1989. Zákon o vysokých 

školách, který nabyl platnosti dne 1. července 1990, osvobodil vysoké školy od ideologických 

hledisek, obnovil jim samosprávu, akademické právo a svobodu. Vysoké školy se tak mohly 

rozšířit o regionální univerzity a pro absolventy středních škol prahnoucí po vysokoškolském 

vzdělání bylo vysokoškolské vzdělání dostupnější.   

Vedle doposavadního jediného existujícího typu – studia dlouhého cyklu, po kterém mohlo 

pokračovat vědeckovýzkumně orientované postgraduální studium, bylo zavedeno i studium  

3 leté - bakalářské. Jeho zřízením bylo způsobeno, že vysoké školy otevíraly nové studijní 

programy – obory a jejich sdružováním taky byla zahájena cesta k diverzifikaci náplně  

i organizačních podob vysokoškolského vzdělávání.  

1.2.4.   IV. Etapa 

V dubnu v roce 1998 byl akceptován a prezidentem podepsán nový zákon o vysokých 

školách, který přepracoval dosavadní právní postavení státních vysokých škol (s výjimkou 

vojenských a policejních) na veřejnoprávní orgány, což znamenalo, že všechen majetek,  

který dosud obhospodařovaly, jim byl postoupen do jejich vlastnictví.  Zákon také rozlišil 

vysoké školy na univerzitní a neuniverzitní. Tímto novým zákonem o vysokých školách,  

byl tak umožněn vznik soukromým vysokým školám.  V roce 2000 tak na území České 

republiky bylo evidováno 8 soukromých vysokých škol.  

Do konce roku 2009 byl zákon devatenáctkrát novelizován. Předmětem novel byly např. 

nároky pro akreditaci studijních programů připravujících na regulovaná povolání, zesílené 

pravomoci vysokých škol v nakládání s majetkem s cílem ulehčit vícezdrojové financování  

či přísnější restrukturalizaci studia. 

 

1.3.   Vysoké školy na území České republiky 

V České republice v současné době působí celkem 72 vysokých škol, které můžeme definovat 

jako vrcholový článek vzdělávací soustavy. Charakter vysoké školy je uveden ve statutu VŠ  

a je v souladu s rozhodnutím Akreditační komise MŠMT ČR.  Tyto vysoké školy hlavně 

poskytují vzdělávací činnost, dále pak činnost výzkumnou, vývojovou, uměleckou a další 
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tvůrčí činnost. Jako jediný článek ve vzdělávání, má vysoká škola v souladu 

s vysokoškolským zákonem přiznávat akademické tituly absolventům. Dále pak může 

probíhat na vysoké škole habilitační řízení, ale to za předpokladu, že vysoká škola má 

akreditován doktorský studijní program, v jehož oblasti se vyučuje obor habilitace,  

nebo alespoň jeho převážná část.  Kromě toho vše vyplývá z § 72 a §75 odst. 1 a 3 zákona  

č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 

školách).   Vysoká škol může vykonávat akademické obřady (imatrikulace, promoce, zasedání 

Akademických a vědeckých rad, inaugurace apod.), má také klíčovou úlohu ve vědeckém, 

kulturním, sociálním a ekonomickém rozvoji společnosti.    

Vysoké školy můžeme rozdělit podle: 

1.3.1. Typy vysokých škol: 

 

neuniverzitní – jsou takové vysoké školy, která nabízí pouze bakalářské a magisterské studijní 

programy a z organizačního hlediska se nedělí na fakulty. 

univerzitní – jsou takové vysoké školy, které nabízejí všechny typy studijních programů, plní 

významnou funkci vědecko-badatelskou, člení se na fakulty. 

 

1.3.2. Právní formy: 

Státní vysoké školy – tyto státní vysoké školy jsou spravovány přímo příslušnými 

ministerstvy, a to ministerstvem vnitra a obrany. Jak je zřejmé, v ČR působí tak pouze dvě 

státní – univerzitního typu - vysoké školy a jsou to policejní a vojenské. Tyto vysoké školy 

nemají právní subjektivitu a jsou organizačními složkami státu a je zde omezena 

vysokoškolská samospráva.  

 

Veřejné vysoké školy – jsou zakládány a rušeny zákonem. Financovány jsou především 

dotacemi ze státního rozpočtu, peněžní prostředky mohou čerpat z poplatků spojených  

se studiem na VŠ, výnosů z majetku, příjmů ze státních fondů, z rozpočtů obcí, výnosů 

z doplňkové činnosti a darů. V současné době působí v ČR 26 veřejných vysokých škol. 

Soukromé vysoké školy – tyto vysoké školy jsou právnickou osobou, která může působit  

na území ČR na základě uděleného státního souhlasu Ministerstva školství, mládeže  
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a tělovýchovy ČR (dále jen MŠMT ČR), podle §39, §87 písm. f) a § 105 zákona č. 111/1998 

Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).  

Pro udělení Státního souhlasu, musí právnická osoba doložit tyto požadované formality: 

a) název, sídlo a typ vysoké školy,  

b) právní formu právnické osoby a statutární orgán,  

c) dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další 

tvůrčí činnosti vysoké školy (dále jen "dlouhodobý záměr soukromé vysoké školy"),  

d) údaje o finančním, materiálním, personálním a informačním zajištění činnosti 

soukromé vysoké školy,  

e) návrhy studijních programů,  

f) návrh vnitřních předpisů upravujících organizaci a činnost soukromé vysoké školy  

a postavení členů akademické obce.  

Pokud veškeré náležitosti žadatel o státní souhlas splní, MŠMT ČR obdrží od Akreditační 

komise stanovisko k návrhům na studijní programy, tak do 150 dní od doručení žádosti 

rozhodne o udělení či neudělení státního souhlasu. 
[8]

 

V současné době nabízí vysokoškolské vzdělání na území ČR celkem 44 soukromých 

vysokých škol.
 [1]

 

Tab. č. 1  Počty vysokých škol v ČR v letech 2002-2012 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Soukromé VŠ 27 28 36 39 38 43 45 45 45 46 44 

Veřejné VŠ 20 20 22 23 23 23 26 26 26 26 26 

Státní 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

VŠ celkem 51 52 60 64 63 68 73 73 73 74 72 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 



6 

 

1.4.   Věda a výzkum 

Hlavním a výchozím pojmem je věda a výzkum, která je nedílnou součástí každé vysoké 

školy. V součinnosti s partnerskými institucemi a podniky se vytváří většina vymožeností, 

nápadů, kterými usilují výzkumníci ulehčit dennodenní existenci.  

Vědu můžeme definovat jako soustavné a kontrolované rozšíření zdravého rozumu.  

Je to neustálý způsob poznání faktů. Objektem vědeckého poznání můžeme definovat, že to 

jsou objekty a procesy živé i neživé přírody nebo lidské společnosti. Širší definice říká, že 

věda představuje „postupné, systematické poznávání, které směřuje k určitému cíli, především 

k poznání, pochopení či vysvětlení určitého jevu či skutečnosti. Zkoumaný předmět nabývá 

rozličných podob a má různé charakteristiky, často se vyvíjí v čase anebo má svoji 

dynamickou podobu. Jednotlivé vědy se podstatně odlišují v důsledku jejich specifického 

vývoje, jakož i vývoje jednotlivých předmětů zkoumání a vlastní metodologie.“
[2]

 

Výzkum je možné charakterizovat jako zkoumání, které je systematicky tvůrčí, rozšiřující 

poznání, zahrnující poznání člověka, společnosti či kultury, za použití metod, které umožňují 

utvrzení, doplnění či vyvrácení získaných vědomostí.  

Vědecko-výzkumná činnost obsahuje výzkum: 

 teoretický, také nazývaný jako badatelský výzkum, který je orientován na rozšiřování 

či získávání nových, neobjevených poznatků a prohlubování pochopení různorodým 

postupům, 

 aplikovaný výzkum je založen na rozpracování určitých výsledků teoretického – 

badatelského výzkumu do realizačních závěrů. Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře 

výzkumu, experimentálního vývoje a inovací popisuje aplikovaný výzkum jako 

„teoretická a experimentální práce zaměřená na získání nových poznatků a dovedností 

pro vývoj nových nebo podstatné zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb.“
[3]

 

Vědecko-výzkumnou činnost uskutečňují vysoké školy na zřízených specializovaných 

odděleních vědy a výzkumu, vědecko-výzkumných pracovištích či školicích střediscích.  
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2. LEGISLATIVA, STRATEGICKÉ DOKUMENTY A 

REFROMA 

 

2.1. Zákony řešící vědu a výzkum 

 

Kapitola o legislativě popisuje právní ukotvení financování vědy, výzkumu a inovací  

a to zejména v souvislosti na právní ustanovení v této oblasti. Mezi hlavní předpisy  

České republiky se vztahem k výzkumu, vývoji a inovacím můžeme zařadit: 

- Zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a jeho prováděcí 

předpisy. 

- Zákon o veřejných výzkumných institucích a navazující předpisy. 

- Základní předpisy výzkumu, vývoje a inovací České republiky. 

- Další předpisy vztahující se k výzkumu, vývoji a inovacím.  

Dále můžeme zařadit mezi hlavní předpisy Evropských společenství se vztahem k výzkumu, 

vývoji a inovacím: 

- Předpisy výzkumu, vývoje a inovací Evropských společenství. 

- Veřejná podpora výzkumu, vývoje a inovací – změny po vstupu ČR do EZ,  

Rámec společenství. 

Výzkumem a vědou se v určitých pasážích taktéž zabývá zákon č. 283/1992 Sb., o Akademii 

věd České republiky (ve znění zákona č. 220/2000 Sb. a 342/2005 Sb.). Různorodým 

aspektům státní finanční podpory na vědu a výzkum se rovněž věnuje Rámec společenství pro 

státní podporu výzkumu, vývoje a inovací z roku 2006.  Další dokumenty zabývající se touto 

problematikou je možné nalézt na stránkách Rady pro vědu, výzkum a inovace na internetové 

stránce www.vyzkum.cz , v nabídce Legislativa VaVaI.  
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 Pro vysoké školy, ať soukromé či veřejné, jsou nejdůležitější níže uvedené zákony: 

2.1.1. Zákon č. 110/2009 Sb. a navazující dokumenty  

Stěžejním dokumentem pro podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací,  

je upravený zákon č. 130/2002 Sb., který nabyl účinnosti 1. července 2002 a do současnosti 

prošel mnoha úpravami a novelizacemi.  

Největší novelizace proběhla až v roce 2009 zákonem č. 110/2009 Sb., který nabyl platnosti 

1. července 2009. Vzhledem k množství změn bylo kompletní znění zákona č. 130/2002 Sb. 

vyhlášeno předsedou vlády ČR zákonem č. 211/2009 Sb. 1. ledna 2010 nabylo platnosti také 

nařízení vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje  

a inovací. Novelizace změnila zákon v mnoha bodech (samotný název zákona, rozšíření 

předmětu zákonné úpravy o podporu inovaci, založení Technologické agentury ČR, apod., 

byla nezbytná, neboť zákon č. 130/2002 Sb. v období od jeho schválení v roce 2002 postupně 

prošel mnoha úpravami, v důsledku četných koncepčních i systémových problémů nejen 

v zemi, ale i v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie. Stěžejním důvodem 

pro změnu zákona byl nepříliš dostačující přínos výzkumu pro společnost a rozvoj státu, také 

nadměrná složitost systému a malá efektivita využívání poskytnutých finančních prostředků 

na vědu a výzkum. 
[4] 

Veškeré tyto modifikace systematicky navazují na Usnesení vlády z 26. března 2008 č. 287, 

kterým vláda schválila Reformu systému výzkumu, vývoje a inovací v České republice.  

Jejím záměrem je vybudovat inovační prostředí v ČR tak, aby z vložených prostředků byly 

vytěženy takové znalosti, které budou přinášet bohatství a předpoklady růstu HDP,  

a tyto důsledky výzkumu a vývoje musí být obhájeny i ve srovnání se světovou úrovní 

výzkumu a vývoje. Veřejné finance vynaložené do aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 

musí přinášet určitý ekonomický či jiný zisk z jejich provedení. Základní hodnocení  

se provádí „Metodikou hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků 

ukončených programů (platné pro léta 2010 a 2011)“, kterou Vláda schválila svým usnesením 

ze dne 13. června 2012, č. 411 o úpravě Metodiky hodnocení výsledků výzkumných 

organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platné pro léta 2010 a 2011) 

prodloužení její platnosti pro rok 2012. 
[5] 

Zákon č. 110/2009 Sb. je nejpodstatnějším právním předpisem, který upravuje oblast 

výzkumu, vývoje, inovací a jeho podporu. Nařizuje práva a závazky subjektům,  

které se věnují výzkumu, vývoji a nově i inovacemi, které financuje stát z veřejných 
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prostředků. Dále striktně předepisuje pravidla veřejné soutěže nebo odpovídá na otázky,  

co se týče zveřejňování výsledků výzkumu. Taktéž charakterizuje nejdůležitější orgány  

a instituce, které jsou součástí politiky podpory vědy a výzkumu a stanovuje jejich hlavní cíle, 

úkoly a pravomoci. Níže uvedený obrázek č. 1 popisuje výchozí etapy přípravy státní podpory 

výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků: 

 

Obr. č. 1   Výchozí etapy přípravy státní podpory výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků podle  

      zákona č. 110/2009 Sb. [6] 

 

2.1.2. Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách 

Vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost upravuje v různých 

kontextech rovněž zákon o vysokých školách 111/1998 Sb., v platném znění. Pro soukromé 

vysoké školy a jejich financováním, neboli lépe řečeno poskytováním dotacím, se zabývá § 40 

odst. 2, § 91 odst. 2 písm. d) a § 91 odst. 3 zákona č.  111/1998 Sb. Ten určuje Pravidla pro 
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poskytování dotací soukromým vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže  

a tělovýchovy na stipendia, která budou blíže popsána v kapitole o Financování.  

Pro veřejné vysoké školy vydává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Pravidla pro 

poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže  

a tělovýchovy, které jsou každoročně aktualizovány.  

 

Podle těchto vydaných Pravidel se postupuje při přidělování příspěvku na: 

 vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další 

tvůrčí činnost veřejným vysokým školám (dále „příspěvek“) podle § 18 odst. 3 

zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 

(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, 

 na dotace veřejným vysokým školám podle § 18 odst. 5 zákona o vysokých školách  

-  na rozvoj vysoké školy, 

- na ubytování a stravování studentů.   

Tyto Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy budou podrobně rozepsány v kapitole o Financování. 

 

2.2.  Strategické dokumenty 

2.2.1. Strategie hospodářského růstu 

Usnesením vlády č. 460, ze dne 12. května 2004 uložila vláda místopředsedovi vlády pro 

ekonomiku předložit vládě návrh Strategie hospodářského růstu České republiky (dále jen 

„Strategie“). Strategie je sestavena jako koncepční materiál, který určuje rozvojové priority, 

principy a nástroje, které vedou k hospodářskému růstu a udržitelnému rozvoji  

v České republice. Tento dokument také zastřešuje a řídí jednotlivé koncepce výkonných 

složek státu. Představuje klíčový prvek koordinace hospodářské politiky v ČR. Základními 

vodítky v procesu sestavování Strategie jsou zvýšení konkurenceschopnosti České republiky 

na mezinárodním trhu a zrychlení hospodářského růstu. Strategie se zaměřuje především na 

ekonomickou oblast, respektuje však i zbývající dva hlavní pilíře udržitelného rozvoje 

(sociální a environmentální). Dokument pracuje s časovým rámcem 2005 - 2013, pro který 

identifikuje rozvojové priority ČR.
[7] 
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Motto Strategie hospodářského růstu: „Česká republika – znalostně technologické centrum 

Evropy s rostoucí životní úrovní a vysokou zaměstnanost“.
 [7]

 

Strategie hospodářského růstu má prioritní záměr: přiblížit ČR ekonomické rovině 

hospodářsky rozvinutějších zemí Evropské unie. V roce 2013 může Česká republika 

dosáhnout průměru Evropské unie (porovnán ukazatel HDP na jednoho obyvatele).  

K dosažení tohoto záměru by Česká republika měla orientovat veřejné prostředky na podporu 

služeb a výrobků s velkou přidanou hodnotou a zatraktivnit své prostředí, aby firmy, působící 

na území ČR neodcházely podnikat do zahraničí a aby právě zahraniční společnosti zahájili 

podnikání na území ČR. Pokud by tento záměr byl zrealizován, vytvořila by se následkem 

přílivu zahraničních společností pracovní místa, která by se kladně projevila na vzrůstající 

kvalitě životní úrovně obyvatel České republiky.  

Strategie si klade za cíl splnit tyto 3 prioritní povinnosti:  

I. Určit priority pro koordinaci hospodářské politiky (do roku 2013) a zaměřit se na 

prostředky ze Strukturálních fondů a Fondu soudružnosti EU pro období do roku 2013.  

II. Seznámit podnikatelskou sféru a veřejnost, s těmito prioritami. 

III. Poslední povinností si Strategie klade za cíl, co nejefektivněji alokovat omezené finanční 

veřejné zdroje. 

K naplnění vymezených cílů Strategie doporučila těchto 5 prioritních oblastí, kterými se 

detailněji věnuje:  

- institucionální prostředí, 

- zdroje financování, 

- infrastruktura, 

- rozvoj lidských zdrojů, 

- výzkum, vývoj a inovace. 

Pro potřeby této diplomové práce je pro nás důležitá-nejzajímavější pátá oblast, která pokládá 

za důležité více podpořit vědu a výzkum a také podporovat studijní programy na vysokých 

školách. Motivovat uchazeče o studium ke studiu, vyhlašovat nové vzdělávací programy, 

zvýšit úroveň znalostí. Strategie hospodářského růstu přímo uvádí: „posílit výzkum a vývoj 

jako zdroj inovací, vytvořit funkční spolupráci veřejného a soukromého sektoru ve VaVaI, 

zajistit lidské zdroje pro VaVaI a zefektivnit výkon státní správy ve VaVaI.“
 [7] 
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2.2.2. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky 

Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009 – 2015, je strategický dokument 

schvalovaný vládou, který aktualizuje a nahrazuje předcházející dokument Národní politika 

výzkumu a vývoje ČR na léta 2004-2008, a dále také vychází z dokumentu Národní inovační 

politika ČR na léta 2005-2010. Tento další dokument byl akceptován vládou dne 8. června 

2009 usnesením č. 729. Tento dokument je jeden z nejdůležitějších nástrojů pro uskutečnění 

Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací. Dokument byl vytvořen s ohledem na 

doporučení a závazné dokumenty Evropské unie, zvláště s ohledem na Lisabonskou strategii. 

Zahrnuje počáteční účely podpory, její obsahové zaměření, předpoklad vývoje výdajů na 

výzkum, vývoj a inovace ze státního rozpočtu, z financí Evropské unie a z privátních zdrojů, 

priority aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací na období 4 až 6 let a opatření k jejich 

realizaci. 
[6] 

Při zpracování Národní politiky byly užity studie, zpracované Technologickým centrem  

AV ČR v roce 2008, a to konkrétně Zelená kniha výzkumu, vývoje a inovací v ČR, Bílá kniha 

výzkumu, vývoje a inovací ČR a Kniha zahraničních dobrých praxí při realizaci politik 

výzkumu, vývoje a inovací. Jako podklady jsou využívány i každoroční Analýzy stavu 

výzkumu, vývoje a inovací v ČR. 

Tab. č. 2 Celková alokace prostředků ze Strukturálních fondů EU na období 2007 – 2013[22] 

 Fond €, běžné ceny podíl 

Výzkum a vývoj pro inovace ERDF 2 070 680 884 9.2% 

Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost 
ESF 1 828 714 781 8.2% 

Podnikání a inovace ERDF 3 041 312 546 13.6% 

Praha - Konkurenceschopnost ERDF 234 936 005 1.0% 

Praha - Adaptabilita ESF 108 385 242 0.5% 

Životní prostředí ERDF + FS 4 917 867 098 22.0% 

Doprava ERDF + FS 5 759 081 203 25.7% 

Integrovaný operační program ERDF 1 582 390 162 7.1% 

Regionální operační programy ERDF 4 659 031 986 20.8% 

Technická pomoc ERDF 247 783 172 1.1% 

Lidské zdroje a zaměstnanost ESF 1 837 421 405 8.2% 

Celkem 22 388 208 819 100.0% 
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Tento strategický materiál je rozdělen do třech částí a to do východisek, které stanovují 

základní cíle politiky a popisující jednotlivé kroky postupy, dále pak na hlavní principy, které 

mají za cíl vytvořit rámec pro realizaci opatření v oblasti vědy, výzkumu a inovací stimulující 

rozvoj znalostní společnosti, který povede k dalšímu nárůstu konkurenceschopnosti české 

ekonomiky a je zlepšení kvality života v České republice. Poslední část se zabývá cíly  

a aktivitami Národní politiky. Tato část zahrnuje celkem 9 cílů, vycházejících z hodnocení 

stavu v České republice a možností využití zahraničních zkušeností.  

Strategický dokument Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009 – 2015 

má 5 příloh:  

- Harmonogram přípravy Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009 

– 2015 a složení Řídící skupiny pro její přípravu. 

- Přehled cílů a hlavních aktivit Národní politiky VaVaI. 

- Operační programy podporující výzkum, vývoj a inovace a stav jejich implementace -  

- Rekapitulace výsledků plnění Národní politiky výzkumu a vývoje ČR na léta 2004 – 

2008. 

- Schéma systému VaVaI od 1. července 2009. 

2.3.   Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací 

Nízké přínosy výzkumu, vývoje a inovaci před rokem 2008 vedly ke schválení Reformy 

systému výzkumu, vývoje a inovací, které Vláda České republiky schválila usnesením č. 287 

dne 2. března 2008. 

Touto reformou byly zavedeny jasně definované a termínem dané úkoly poskytovatelům 

státní finanční podpory pro vědu a výzkum, které se orientovaly na promítnutí reformy do 

plánu výdajů státního rozpočtu, zpracování principů a cílů reformy do příslušných operačních 

programů, především do návrhu národní politiky výzkumu, vývoje a inovaci pro období 2009 

až 2015. 

Zásadou reformy je zjednodušení systému státní podpory vědy a výzkumu, snížení 

rozpočtových kapitol, co se počtu týče a snížení administrativní zátěže. Další z cílů reformy je 

podpořit a zvýhodnit excelenci ve výzkumu a zabezpečit využití výsledků pro inovace, 

podpořit vydatnost zapojení České republiky do mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji 

a inovacích.  
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Reforma jako taková, musí zvýšit kladnou pověst a přitažlivost České republiky pro 

zahraniční i místní výzkumné pracovníky, dává si za úkol vytvořit podmínky, aby byla 

zvýšena úspěšnost českých firem na mezinárodních trzích s excelentními výrobky, 

technologiemi a službami na bázi rychle uplatnitelných výsledků českého výzkumu. Za plnění 

těchto cílů odpovídá Rada pro výzkum vývoj a inovace. 
[11] 
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3. VEŘEJNÉ ZDROJE FINANCOVÁNÍ 

 

Rozdělování finančních prostředků na vědu a výzkum je ve všech státech zajišťováno ze 

zdrojů soukromé sféry a část ze zdrojů veřejných financí. Veřejné finance jsou rozdělovány 

do jednotlivých kapitol v rozpočtu a jsou dále přerozdělovány na financování jednotlivých 

orgánů a programů
[23].

  

Níže uvedený obrázek nám ukazuje, jak lze rozdělit finanční zdroje na vědu a výzkum: 

 

Obr. č. 2 Zdroje financování [16] 

     

 

V roce 2011 došlo v České republice za posledních 20 let k nejvyššímu meziročnímu nárůstu 

výdaj na vědu a výzkum, a to o 11,7 mld. Kč na 70,7 mld. Kč K tomuto nárůstu přispěly 

všechny sledované zdroje financování, soukromé i veřejné, domácí i zahraniční. 
[12] 

 

 

 

Zdroje 
financování 

soukromé 

podniky banky 
jont 

ventures 
jednotlivci 

veřejné 

státní 

přímé 

institucionální účelové 

nepřímé 

regionální EU 

rámcové 
programy 

strukturáln
í fondy 

ostatní 



16 

 

Na obr. č. 3 můžeme sledovat rozdělení peněz za výzkum a vývoj v českém veřejném sektoru 

za období let 2000 – 2010. 

 

Obr. č. 3 Rozdělení peněz za výzkum a vývoj v českém veřejném sektoru. [24] 

 

3.1. Státní zdroje financování ve vědě a výzkumu 

Státní zdroje určené na podporu vědy, výzkumu a vývoje na vysokých školách jsou velice 

žádoucí a co se do podílu týče, mají na financování největší podíl.  

Finanční zdroje ze státního rozpočtu, které se investují do veřejného sektoru, jsou tzv. finance 

přímé podpory. Ty můžeme rozdělit na podporu institucionální a účelovou. 

Výdaje za veřejnou vědu a výzkum v České republice na jednotlivých pracovištích podle 

převažujících  vědních oblastí jsou uvedeny na obr. č. 4. 
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Obr. č. 4 Výdaje za veřejnou vědu a výzkum v České republice na jednotlivých pracovištích podle převažujících 

     vědních oblastí[24] 

 

3.1.1.1. Institucionální podpora – přímé zdroje financování 

Tato podpora zahrnuje zejména podporu výzkumných záměrů, specifického výzkumu, 

podporuje se zde celý vědecký program nebo obor. 

Institucionální podporou mohou obdržet pouze ty vysokoškolské instituce, které byly v době 

sestavování rozpočtu výdajů státního rozpočtu na výzkum, experimentální vývoj a inovace na 

rok 2013 začleněny do soupisu výzkumných organizací a jejichž výsledky ve výzkumu, 

experimentálním vývoji a inovacích v rozhodné době posoudila Rada pro výzkum, vývoj a 

inovace. 

Tato institucionální podpora rozdělována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na 

základě doručené písemné žádosti oprávněného uchazeče. Pro rok 2013 bylo celkem 

rozděleno 4 992 754 tis. Kč mezi oprávněné žadatele o institucionální podporu.  
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Níže uvedená tabulka č. 3 nabízí přehled, rozdělených finančních prostředků jednotlivým 

vysokým školám. 

 Tab. 3 Přehled rozdělených finančních prostředků jednotlivým vysokým školám v roce 2013 

            Zdroj: vlastní zpracování 

Oprávněný uchazeč  Podpora (tis. Kč) 

Akademie múzických umění v Praze  14 170 

Akademie výtvarných umění v Praze  1 478 

Česká zemědělská univerzita v Praze  107 998 

České vysoké učení technické v Praze  582 608 

Janáčkova akademie múzických umění v Brně  4 489 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích  179 474 

Masarykova univerzita  542 610 

Mendelova univerzita v Brně  101 989 

Ostravská univerzita v Ostravě  64 414 

Slezská univerzita v Opavě  35 198 

Technická univerzita v Liberci  70 566 

Univerzita Hradec Králové  28 899 

Univerzita J. A. Komenského, s. r. o  658 

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. Labem  38 510 

Univerzita Karlova v Praze  1 412 088 

Univerzita Palackého v Olomouci  337 894 

Univerzita Pardubice  156 589 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně  61 974 

Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i.  9 983 

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno  51 820 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  143 888 

Vysoká škola ekonomická v Praze  66 102 

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze  218 844 

Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze  3 043 

Vysoké učení technické v Brně  371 175 

Západočeská univerzita v Plzni  171 734 

Celkem  4 778 195 
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3.1.1.2. Účelová podpora – přímé zdroje financování 

Účelová podpora zahrnující grantové a programové projekty na specifický vysokoškolský 

výzkum, je zaměřena na podporu řešení jednotlivého vědecko-výzkumného projektu. 

Nejvýznamnějšími poskytovateli jsou instituce jako MŠMT ČR, Grantová agentura České 

republiky a Technologická agentura České republiky. 

Grantová agentura České republiky 

Grantová agentura České republiky (dále jen GA ČR), která zahájila svou činnost v roce 

1993, patří k nejvýznamnějším poskytovatelům účelové podpory na financování vědy  

a výzkumu. GA ČR je úřad České republiky, který byl zřízen zákonem České národní rady  

č. 300/1992 Sb., o státní podpoře vědecké činnosti a vývoje technologií, který je nahrazen 

zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje.  

Mezi základní cíle GA ČR patří: 

 V rámci veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji poskytovat finanční prostředky na 

vědecké projekty základního výzkumu s vysokými schopností pro dosažení výsledků 

světové úrovně. 

 Přispívat a dále rozšiřovat mezinárodní vědeckou kooperaci v základním výzkumu. 

 Podporovat k vytváření atraktivních podmínek pro profesní dráhu mladých a 

začínajících vědeckých pracovníků. 

 Dbát na to, aby svěřené prostředky byly využívány co nejúčelněji k prospěchu české 

vědy. 

 Pro navrhovatele i řešitele projektů vytvářet v rámci platných zákonů co nejlepší 

podmínky pro administrativní zpracování žádostí a projektů.
[13]

 

GA ČR uděluje finanční prostředky na účelovou podporu na řešení grantových projektů 

v rámci skupin grantových projektů: 

- standardní grantové projekty, ve kterých jsou podporovány projekty zaměřené na 

základní výzkum, 
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- doktorské grantové projekty, které jsou určeny pro podporu projektů základního 

výzkumu studentů doktorského studia se zřetelem na posílení mezinárodní spolupráce 

realizované výměnou pracovníků, 

- postdoktorské grantové projekty, jejichž smyslem je podpora projektů základního 

výzkumu mladých vědeckých pracovníků, 

- mezinárodní grantové projekty, které jsou zaměřeny na podporu projektů základního 

výzkumu na základě bilaterálních dohod GA ČR s různými zahraničními grantovými 

institucemi, 

- EUROCORES, kde se jedná o podporu účasti v mezinárodních programech Eurocores, 

koordinovaných European Science Foundation, 

- projekty na podporu excelence v základním výzkumu, které jsou zaměřeny na špičkový 

základní výzkum, pro jehož uskutečnění nelze vytvořit podmínky v rámci existujících 

skupin grantových projektů GA ČR. 
[14]

 

Žádost o poskytnutí grantové dotace může učinit po vyplnění elektronické přihlášky 

jednotlivec či instituce, která tak může učinit v jednom nebo i v několika vědních oborech 

(technické vědy, vědy o neživé přírodě, lékařské a biologické vědy, společenské a humanitní 

vědy a zemědělské a biologicko-environmentální vědy). Téma grantů si žadatelé volí sami a 

délka trvání grantů musí trvat od 1 roku do 5 let, po kterou jsou v případě úspěchu 

financovány. V posledních letech se zabývá více než 3000 žádostí o poskytnutí grantů, avšak 

pouze ¼ získá finanční grant na realizaci projektů.  
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Níže uvedený obrázek č. 5, popisuje schéma posuzovacího procesu GA ČR, od vyhlášení 

veřejné soutěže až po rozhodnutí o schválení financování projektu. 

 

Obrázek 5 Schéma posuzovacího procesu GA ČR [25] 

     

 

V současné době jsou vyhlášeny 3 veřejné soutěže v rámci těchto grantových skupin: 

Tab. č. 4  Přehled aktuálních vyhlášených veřejných soutěží GA ČR 

       Zdroj: vlastní zpracování 

Grantová skupina 
Termín pro podání 

přihlášky 

Doba trvání 

projektu 

Termín zahájení 

řešení 

Standardní projekty 18. dubna 2013 2 – 3 roky 1. ledna 2014 

Postdoktorské projekty 18. dubna 2013 2 – 3 roky 1. ledna 2014 

Mezinárodní projekty 18. dubna 2013 2 – 3 roky 1. ledna 2014 

 

 

 

Vyhlášení 

veřejné  soutěže 

Podávání 
návrhů  projektů  prostřednictvím  

online aplikace 

Výběr 
zpravodajů  a 

externích 
oponentů  na  
úrovni  panelů 

Zajištění dvou nezávislých 
posudků od členů panelu 

a  alespoň jednoho 
zahraničního posudku  

Diskuse na úrovni 
panelů a určení 

pořadí 
návrhů projektů 

Určení finálního pořadí 
návrhů projektů na úrovni 

oborových komisí a 
doporučení pro financování 

návrhů projektů 

Rozhodnutí předsednictva o 
financování grantových 

projektů 
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Technologická agentura České republiky  

Technologická agentura ČR (dále jen TA ČR) je organizační složkou státu, zřízena v roce 

2009 zákonem č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. 

Ustavení TA ČR bylo jedním z důležitých implementačních kroků Reformy systému 

výzkumu, vývoje a inovací. Technologická agentura ČR centralizuje státní podporu 

aplikovaného výzkumu a vývoje, která byla do té doby roztříštěna mezi velký počet 

poskytovatelů.
 [15]

 

Podle zákona č. 130/2002 Sb. TA ČR zabezpečuje: 

- přípravu a realizaci programů aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací včetně 

programů pro potřeby státní správy, veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích 

na podporu projektů a zadávání veřejných zakázek, 

- hodnocení a výběr návrhů programových projektů, 

- poskytování účelové podpory na řešení programových projektů na základě smluv o 

poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory, 

- kontrolu plnění smluv o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory a 

čerpání účelové podpory, 

- hodnocení a kontrolu průběhu řešení a plnění cílů programových projektů a kontrolu 

jimi dosažených výsledků, 

- zpracování návrhu výdajů Technologické agentury ČR a zpráv o její činnosti, 

- poradenství řešitelům projektů a uživatelům výsledků aplikovaného výzkumu, vývoje a 

inovací, zejména v oblasti právní, finanční a ochrany duševního vlastnictví, 

- podporu komunikace mezi výzkumnými organizacemi a soukromým sektorem a 

podílové financování programových projektů, 

- jedná s příslušnými orgány České republiky nebo Evropské unie v otázce posuzování 

slučitelnosti poskytované podpory se společným trhem, 

- spolupráci s obdobnými zahraničními agenturami. 
[15]
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Programy, které TA ČR připravuje a implementuje, se zabývají aplikovaným výzkumem, 

experimentálním vývojem a inovacemi. Rok po zřízení TA ČR byl vyhlášen první program 

ALFA. O další rok později, TA ČR vyhlásila další program a to BETA, který je zaměřen na 

veřejné zakázky potřebné pro orgány státní správy. V polovině roku 2011, kdy byl spuštěn 

program BETA, TA ČR vyhlásila druhou veřejnou soutěž ALFA a další dva nové programy. 

Jde o program Centra kompetence a program OMEGA. V červnu roku 2012 TA ČR vyhlásila 

třetí veřejnou soutěž programu ALFA. 

V těchto programech je kladen velký důraz na aplikační potenciál výsledků projektů.  

Tyto programy nejsou obdobné, právě naopak jsou zcela odlišné. Jejich charakter je jiní jak 

odborným zaměřením, objemem finančních prostředků, tak i cíli a způsobem výběru projektů. 

V současné době tedy se uskutečňují tyto programy: 

BETA 

Program BETA, který se zaměřuje na veřejné zakázky ve výzkumu, experimentálním vývoji a 

inovacích pro potřeby státní sféry, byl schválen usnesením vlády č. 54 ze dne 19. ledna 2011. 

Potřeby pro program BETA si definují orgány státní správy sami, definují výzkumné potřeby, 

které se nazývají konkrétní témata a problematika.  

Výzkumné potřeby musí být v souladu se specifickými cíly, který si stanovují jednotlivé 

orgány státní správy. 

Na začátku roku 2013 Vláda České republiky schválila změny v programu BETA, které řešili 

rigidní administrativní povinnosti a náročnost zadávacího řízení. V návaznosti na tyto změny 

Vláda schválila, že TA ČR bude v programu BETA zadávat veřejné zakázky pro níže uvedené 

orgány státní správy: 

- Český báňský úřad; 

- Český úřad zeměměřický a katastrální; 

- Ministerstvo dopravy; 

- Ministerstvo práce a sociálních věcí; 

- Ministerstvo průmyslu a obchodu; 
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- Ministerstvo pro místní rozvoj; 

- Ministerstvo vnitra; 

- Ministerstvo zahraničních věcí; 

- Ministerstvo životního prostředí; 

- Státní úřad pro jadernou bezpečnost; 

- další poskytovatele v oblasti realizace programů výzkumu a vývoje. 

 

Během let 2012 až 2016, pro které je program BETA spuštěn, jsou v průběhu každého 

kalendářního roku identifikovány aktuální výzkumné potřeby. Ty jsou pak specifikovány ve 

zveřejněných výzvách na internetových stránkách TA ČR, s odkazem na profil zadavatele, 

kde je možné se seznámit s celým zněním výzvy. Celková výše podpory ze státního rozpočtu 

pro celé období činí 640 mil. Kč. Pro rok 2013 je to 134,5 mil. Kč, pro rok 2014  

150,5 mil. Kč, pro rok 2015 je to 150,5 mil. Kč a pro závěrečný rok 2016 výše podpory činí 

124,5 mil. Kč. Schválené projekty, které obdrží finanční prostředky na realizaci veřejné 

zakázky, se průměrně realizují během 24 měsíců. Minimální doba, po kterou je veřejná 

zakázka realizována je 12 měsíců a maximálně 36 měsíců.  

 

Centra kompetence  

Cílem programu Centra kompetence je podporovat vznik a činnost výzkumných center, 

vývoje a inovací v pokrokových oborech s velkými aplikačními a inovativními schopnostmi a 

perspektivou pro podstatný přínos k růstu konkurenceschopnosti České republiky. Program 

má za cíl stimulovat vytvoření a činnost center, která budou inovativní, konkurenceschopná, 

dlouhodobě udržitelná, budou s tržním potenciálem a kapacity z veřejného a soukromého 

sektoru budou zde soustředěny.  

Návrh na založení tohoto programu byl schválen usnesením vlády č. 55 dne 19. ledna 2011.  

27. února 2013 byly vládou schváleny návrhy změn, které vycházejí ze získaných poznatků 

z první veřejné soutěže programu. Ty se týkaly především zrušení třetího kola veřejné 

soutěže, které mělo být vyhlášeno v roce 2015, u druhého kola veřejné soutěže dojde 
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k úpravě, že nebude dvojstupňové, ale jednostupňové čímž se sníží administrativní, časová a 

finanční náročnost. Dále změny obsahují úpravy týkající se zaměření a cíle programu 

v souvislosti na kritéria hodnocení a očekávaných výsledků. 

Co se týče financování, tak na celé období byla schválena částka ve výši 6 297 mil. Kč. 

Aktuálně dne 27. března 2013 bylo TA ČR vyhlášeno druhé kolo veřejné soutěže. Na toto 

druhé kolo se předpokládají celkové výdaje 2,03 mld. Kč. Podpořeny budou pouze takové 

projektové žádosti, které budou z hlediska naplňování Národních priorit nejkomplexnější, 

konkurenceschopné a dlouhodobě udržitelné. Uchazeči, kteří se chtějí zúčastnit tohoto 

druhého kola veřejné soutěže, mají možnost tak učinit do 20. května 2013 po předání návrhu 

projektu a příloh, kterými se uchazeč prokáže jako způsobilý. Celková výše podpory je 

finančně podpořena do 70 % celkových uznaných nákladů. 

 

3.1.2. Nepřímé zdroje financování 

Vedle přímé podpory, která se uskutečňuje z rozpočtových financí formou účelové nebo 

institucionální podpory, je možné uplatňovat i tzv. nepřímý nástroj podpory, který umožňuje 

subjektům využít k podpoře vědy a výzkumu svých zdrojů za zvýhodněných podmínek.  

Je jich celá široká řada a svým charakterem vhodně doplňují působení přímé podpory.  

K zásadním druhům nepřímé podpory vědy a výzkumu můžeme zahrnout daňové dobropisy, 

urychlené odpisování investičních výdajů na výzkum a vývoj, různé speciální daňové 

pobídky, daňová stimulace rizikového kapitálu, snížení odvodů sociálního pojištění 

zaměstnavatele za výzkumné a vývojové pracovníky, mechanismy garancí či zvýhodněné 

úvěry.
[16] 

Druhy nepřímé podpory ve vědě a výzkumu, které jsou velmi rozšířené a vykazují rostoucí 

váhu v systémech nepřímé podpory ve vyspělých ekonomikách, jsou daňové pobídky, které 

bohužel v ČR ve své potřebné podobě však dosud chybí. 
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3.2.  Regionální financování a financování z rozvojových programů EU 

 

Financování z veřejných zdrojů se skládá i z fondů Evropské unie, která je za účelem 

sjednocení hladiny v oblasti vědy a výzkumu a dosažení konkurenceschopnosti všech 

členských zemí poskytuje. Finance z Evropské unie jsou rozdělovány prostřednictvím 

národních institucí podle zaměření vědecko-výzkumné činnosti příjemců podpory 

z rámcových programů EU. 

Definované cíle a priority Národního rozvojového plánu České republiky pro léta 2007–2013 

a Národního strategického referenčního rámce, postupně realizuje Česká republika pro 

využívání fondů Evropské unie v letech 2007–2013 celkem 24 operačních programů. 

V současné době se uskutečňuje 10 tematických operačních programů:  

- OP Podnikání a inovace 

- OP Vzdělávání 

- OP Životní prostředí 

- OP Lidské zdroje a zaměstnanost 

- OP Doprava 

- Integrovaný operační program 

- OP Výzkum a vývoj pro inovace 

- Regionální operační programy 

- OP Praha - Konkurenceschopnost 

- OP Praha - Adaptabilita 

 

OP Výzkum a vývoj pro inovace 

Veřejné i soukromé vysoké školy mohou předložit žádosti o financování, pokud budou mít 

zájem podílet se na vyhlášených výzvách, jednotlivých operačních programů, avšak 

k financování vědy a výzkumu je nejvýznamnější operační program Výzkum a vývoj pro 

inovace. Ten přispívá k posílení růstu konkurenceschopnosti státu a zaměřením na znalostní 

ekonomiku. Společně s Operačním programem Podnikání a Inovace a Operačním programem 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost představuje tento operační program vzájemně 

propojený systém intervencí, který zajišťuje dlouhodobě udržitelnou konkurenceschopnost 

české ekonomiky a cílových regionů v rámci cíle Konvergence.  

Tento operační program je řízen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a jak již bylo 

zmíněno, mohou jej využít veřejné vysoké školy, státní vysoké školy, soukromé vysoké školy, 

veřejné výzkumné instituce, resortní výzkumné ústavy, neziskové instituce, jimi vytvořené 

právnické osoby, Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest a další. 
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Operační program Výzkum a vývoj pro inovace se kategorizuje mezi tematické operační 

programy v cíli Konvergence, a co se do výše finančních prostředků, které budou rozděleny 

v rámci tohoto programu je čtvrtým největším českým operačním programem. Z fondů 

Evropské unie je na něj vyhrazeno 2,07 mld. €, což činí asi 7,76 % veškerých prostředků 

určených z fondů Evropské unie pro Českou republiku. Z českých veřejných zdrojů má být 

tento program ještě navýšen o 0,36 mld. €.
[17]

 Aktuální znění vyhlášených výzev je 

uveřejněno na internetových stránkách MŠMT ČR – strukturální fondy.  

Regionální zdroje financování 

Mezi regionální zdroje financování, můžeme zahrnout dotace, které prostřednictvím programů 

a individuálních dotací financují kraje České republiky ze svého rozpočtu. Pokud se zaměříme 

na náš kraj, poskytovatelem dotací z rozpočtu kraje je Moravskoslezský krajský úřad. Ten na 

svých internetových stránkách, v kategorii Úřední deska – Dotace, informuje o současných 

možnostech čerpání finančních prostředků z dotačních programů Moravskoslezského kraje.  

V současné době se připravuje vyhlášení dotačního programu „Podpora vědy a výzkumu v 

Moravskoslezském kraji 2013 (RRC /05/2013)“. Tento program se skládá ze třech dotačních 

titulů, které zahrnují níže uvedené cíle: 

Dotační titul 1 – neinvestiční dotace 

Podporuje vytváření a rozvoj kvalitních týmů výzkumu a vývoje a jejich dalšího rozvoje 

v přírodovědných, medicínských a technických oborech realizovaných v Moravskoslezském 

kraji prostřednictvím poskytování neinvestičních dotací. 

Dotační titul 2 – neinvestiční dotace a investiční dotace 

Podporuje výzkum a vývojových aktivit formou poskytování účelových dotací v oborech 

výzkumu: technické vědy, přírodní vědy, lékařské vědy, společenské vědy. 

Dotační titul 3 – neinvestiční dotace 

Tento dotační titul podporuje talentované studenty doktorského studia a absolventy tohoto 

studia. 
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4. VEŘEJNÉ FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÝCH VYSOKÝCH 

ŠKOL 

Veřejné vysoké školy financují svojí činnost ve vědě a výzkumu z finančních prostředků 

obdržených ze státního rozpočtu ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

Veřejné vysoké školy jsou závislé na státním rozpočtu a obdrží finanční prostředky podle 

počtu zapsaných studentů. Ty jsou v souladu s platnými „Pravidly pro poskytování příspěvků 

a dotací veřejným vysokým školám“ rozhodnutími MŠMT veřejné prostředky formou 

příspěvku ze státního rozpočtu a dotace ze státního rozpočtu rozčleněné podle stanovených 

ukazatelů, dotace na institucionální podporu výzkumu a vývoje (dlouhodobý koncepční 

rozvoj instituce, specifický výzkum, výzkumné záměry), účelové prostředky na konkrétní 

projekty výzkumu a vývoje, dále neinvestiční dotaci na ubytování a stravování studentů, 

příspěvek na sociální a ubytovací stipendia.  

Další možné zdroje, které veřejná vysoká škola může získat, jsou dotace z jiných kapitol 

státního rozpočtu ČR, výnosy z vlastního majetku, rozpočtů územních orgánů, statutárních 

měst a obcí, prostředky vlastních fondů a doplňkové činnosti, územních samosprávních celků, 

ze zahraničí (SOCRATES), z poplatků za přijímací řízení, dary a finanční příspěvky 

fyzických i právnických osob, příjmy za ubytování a stravování aj. Tyto další možné zdroje 

financování jsou uvedeny v další kapitole, neboť jsou stejné jak pro soukromé, tak i veřejné 

vysoké školy. 

 

4.1.   Financování veřejných vysokých škol ze státního rozpočtu 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo rozpis rozpočtu vysokých škol na rok 

2013. Zpracovaný rozpočet vysokých škol vychází ze zákona o státním rozpočtu ČR na rok 

2013, který schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR na svém jednání dne 19. prosince 

2012. Celkový rozpočet vysokých škol byl na rok 2013 schválen ve výši 21 803 802 tis. Kč.
 

[10]
    

Celkový rozpočet vysokých škol ze státního rozpočtu na rok 2013 je ve výši 21 803 802 tis. 

Kč a představuje rozpočet o 5,57 % vyšší než v roce 2012. Z těchto prostředků je určeno 1 

995 030 tis. Kč na programové financování (EDS/SMVS) a zbývající finanční prostředky ve 
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výši 19 808 772 tis. Kč jsou rozepisovány vysokým školám na běžnou činnosti dle zákona č. 

111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů.
 [10]

   

Při srovnání návrhu rozpočtu vysokého školství na rok 2013 s rozpočtem roku 2012, po 

očištění vlivu spoluúčasti vysokých škol na akcích 4. prioritní osy VaVpI, představuje návrh 

rozpočtu 2013 navýšení o 3,32 % oproti rozpočtu roku 2012. 
[10]

 

Financování vědy a výzkumu na veřejných vysokých škol ze strany MŠMT ČR se dějí za 

pomocí finančních prostředků, které veřejná vysoká škola obdrží ze státního rozpočtu. Tyto 

prostředky, jak již bylo zmíněno, se rozdělují vysokým školám dle platných „Pravidel pro 

poskytování příspěvků a dotací veřejným vysokým školám“. Podle těchto Pravidel se 

postupuje při poskytování: 

a) příspěvku na vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou 

nebo další tvůrčí činnost veřejným vysokým školám (dále „příspěvek“) podle § 18 

odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 

zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o 

vysokých školách“),  

b) dotací veřejným vysokým školám (dále „vysoké školy“) podle § 18 odst. 5 zákona o 

vysokých školách (dále „dotace“), 

I.  na rozvoj vysoké školy (dále „dotace na rozvoj“), 

II. na ubytování a stravování studentů. 

Těmito pravidly se upravuje postup MŠMT ČR, při přijímání žádostí o příspěvek a dotace, 

způsobu stanovení výše příspěvku a dotací, náležitosti Rozhodnutí příspěvku a Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace a způsobu kontroly plnění podmínek stanovených pro užití a příspěvků a 

dotací.  

Tato Pravidla se nepoužijí při poskytování dotací vysokým školám podle zákona č. 130/2002 

Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o 

změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), při poskytování 

dotací evidovaných v Informačním systému programového financování ani při poskytování 

dotací, jejichž součástí jsou finanční prostředky kryté prostředky z rozpočtu Evropské unie 

nebo kryté prostředky z Národního fondu a prostředky na předfinancování výdajů, které mají 

být kryty prostředky z rozpočtu Evropské unie, nestanoví-li příslušný manuál operačního 

programu nebo jiný dokument upravující pravidla poskytování těchto dotací jinak. 
[9] 
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V první části se dokument zabývá pravidly poskytování: 

 Formou žádosti o příspěvek a žádost o dotaci. 

 Rozhodnutím o poskytnutí příspěvku a Rozhodnutím o poskytnutí dotace. 

 Způsobu poskytnutí příspěvku a dotace. 

 Kontrolou hospodaření s příspěvkem a dotacemi a jejich účtováním, zpětnou kontrolou 

dat. 

Druhá část dokumentu se zabývá metodikou pro stanovení příspěvků 

Metodika pro výpočet příspěvků a dotací vysokým školám vychází z priorit dlouhodobého 

záměru ministerstva. Podpora kvality a relevance vysokoškolského vzdělávání, otevřenost 

národnímu i mezinárodnímu prostředí a podpora efektivity financování vysokých škol, to jsou 

hlavní priority stanovené pro období 2011 - 2015. Proto tato metodika zpracovaná 

ministerstvem podporuje diverzifikaci vysokých škol v ČR, motivuje vysoké školy k vyšším a 

kvalitnějším výkonům i vyšší efektivitě vzdělávacího procesu.  

Při stanovení rozpočtu pro veřejnou vysokou školu, jsou důležité 4 rozpočtové okruhy: 

I. Rozpočtový okruh – institucionální financování vysokých škol – to je odvozeno od 

rozsahu a ekonomické náročnosti výkonů vysokých škol (ukazatele A, K), 

Ukazatel A 

Tento ukazatel je rozpočtovým indikátorem, který kvantifikuje výkony vysokých škol s 

orientací na typ a finanční náročnost akreditovaných studijních programů, kterým je přiřazen 

KEN (koeficient ekonomické náročnosti), který zohledňuje rozdílnou ekonomickou náročnost 

jednotlivých studijních programu a programů celoživotního vzdělání; počet studentů, který 

vychází ze strategie MŠMT, avšak tato strategie nijak neomezuje práva vysoké školy 

rozhodovat o počtu přijatých studentů, pouze stanovuje údaje, se kterými bude ministerstvo 

pracovat při výpočtu ukazatele A. Rozhodující je stav zapsaných studentů k 31. 10. v daném 

roce v SIMS (sdružené informace z matrik studentů vysokých škol). Ukazatel A se skládá z 5 

kategorií:  

- B1 – počet studentů v prvním ročníku bakalářských studijních programů, 

- M1 – počet studentů v prvním ročníku dlouhých magisterských studijních programů, 

- N1 – počet studentů v prvním ročníku navazujících magisterských studijních 

programů, 
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- P1 – počet studentů v prvním ročníku doktorských studijních programů, 

- SP2+  – souhrnný počet studentů ve druhých a vyšších letech studia. 

Výpočet ukazatele A, tedy finanční prostředky pro jednotlivé vysoké školy odvozené od počtu 

studentů ve studijních programech, se vypočítá pro každou vysokou školu jako podíl 

normativního počtu studentů započteného do financování této školy na celkovém 

normativním počtu studentů započtených do financování všech vysokých škol15. Tento podíl 

pak odpovídá podílu vysoké školy na finančních prostředcích alokovaných pro ukazatel A 

rozpočtu vysokého školství v daném rozpočtovém roce. 

Normativní počet studentů se pro účely výpočtu ukazatele A dané vysoké školy stanoví jako 

součet součinu celkového přepočteného počtu studentů započteného do financování v 

jednotlivých kategoriích B1, M1, N1, P1 a SP2+ a průměrného váženého koeficientu 

ekonomické náročnosti v těchto kategoriích.
 [9] 

Pro ukazatele A, existuje deset indikátorů kvality a výkonu, přičemž 9 indikátorů (viz tab. č. 

5) se používá pro podporu diverzifikace vysokého školství a desátý indikátor nezaměstnanosti 

absolventů se zapojuje do výpočtu za účelem podstatnějšího snížení celkových počtů 

studentů. 

Tab. č.  5    Přehled 9 indikátorů, které se používají pro podporu diverzifikace vysokého školství [27] 

Indikátory kvality a výkonu vysokých škol B1 M1, N1 P1 

Celkem 100 % 100 % 100 % 

Výsledky výzkumu, vývoje a inovací 29,5 % 39 % 44,5 % 

Výsledky umělecké činnosti  0,5 % 1 % 0,5 % 

Účelová neinvestiční podpora výzkumu, vývoje a inovací 5 % 5 % 10 % 

Vlastní příjmy 5 % 5 % 5 % 

Kvalifikační struktura akademických pracovníků 30 % 20 % 10 % 

Zahraniční studenti 5 % 5 % 5 % 

Samoplátci 5 % 5 % 5 % 

Studenti vyslaní v rámci mobilitních programů 10 % 10 % 10 % 

Studenti přijatí v rámci mobilitních programů 10 % 10 % 10 % 

 

Pro neuniverzitní vysoké školy (Vysoká škola polytechnická Jihlava, Vysoká škola technická 

a ekonomická v Českých Budějovicích), umělecké vysoké školy (Akademie múzických 

umění v Praze, Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Vysoká škola 



32 

 

uměleckoprůmyslová v Praze, Akademie výtvarných umění v Praze) a pro studijní programy 

Zubní lékařství a Stomatologie jsou v článku 12 v Pravidlech o poskytování příspěvků a 

dotací VVŠ popsány specifické přístupy pro výpočet ukazatele A. 

Ukazatel K 

Tento rozpočtový ukazatel, kvantifikuje výkony veřejných vysokých škol se zaměřením na 

výsledky ve vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí 

činnosti. Tak jak má ukazatel A svou sadu indikátorů kvality a výkonu, tak i ukazatel K má 

svou sadu indikátorů kvality a výkonu, která obsahuje deset indikátorů. Tyto indikátory se 

využívají pro všechny veřejné vysoké školy stejným způsobem, neexistují specifické přístupy 

pro výpočet. 

Ukazatel K má následující indikátory: 

Tab. č. 6 Přehled desíti indikátorů kvality a výkonu pro ukazatele K 

Indikátory kvality a výkonu pro ukazatel K 100% 

Výsledky výzkumu, vývoje a inovací 29 % 

Výsledky umělecké činnosti 2 % 

Účelová neinvestiční podpora výzkumu, vývoje a inovací 5 % 

Vlastní příjmy 3 % 

Kvalifikační struktura akademických pracovníků 2 % 

Zaměstnanost absolventů 32 % 

Zahraniční studenti 2 % 

Samoplátci 3 % 

Studenti vyslaní v rámci mobilitních programů 11 % 

Studenti přijatí v rámci mobilitních programů 11 % 
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Níže uvedená tabulka ukazuje rozdělení finančních zdrojů z rozpočtového okruhu I. mezi 

jednotlivé veřejné vysoké školy, včetně procentuálního vyjádření jednotlivých ukazatelů.  

Tab. č. 7 Institucionální část rozpisu rozpočtu v roce 2013[28] 

Rok 2013 

       

Ukazatel A - váha 77,5 % 
12 325 

278 
tis. Kč 

 
  

Ukazatel K - 22,5 % 3 578 306 tis. Kč 

 
  

Celkem   
15 903 

584 
tis. Kč 

 
  

       

VVŠ Ukaz. A 

% podíl v 
rámci 

ukazatele 
A 

Ukaz. K 

% podíl v 
rámci 

ukazatel
e K 

Celkem 
% 

podíl z 
celku 

Univerzita Karlova v Praze 1 825 491 14,81% 794 835 22,21% 2 620 326 
16,48

% 

Jihočeská univerzita v 
Českých Budějovicích 

426 216 3,46% 110 674 3,09% 536 890 3,38% 

Univerzita Jana 
Evangelisty Purkyně v Ústí 
nad Labem 

351 387 2,85% 65 624 1,83% 417 011 2,62% 

Masarykova univerzita 1 358 181 11,02% 432 214 12,08% 1 790 395 
11,26

% 

Univerzita Palackého v 
Olomouci 

767 182 6,22% 225 810 6,31% 992 992 6,24% 

Veterinární a 
farmaceutická univerzita 
Brno 

203 745 1,65% 48 117 1,34% 251 862 1,58% 

Ostravská univerzita v 
Ostravě 

338 962 2,75% 81 663 2,28% 420 625 2,64% 

Univerzita Hradec Králové 244 906 1,99% 49 948 1,40% 294 854 1,85% 

Slezská univerzita v 
Opavě 

227 101 1,84% 44 723 1,25% 271 824 1,71% 

České vysoké učení 
technické v Praze 

971 086 7,88% 328 065 9,17% 1 299 151 8,17% 

Vysoká škola chemicko-
technologická v Praze 

231 218 1,88% 89 690 2,51% 320 908 2,02% 

Západočeská univerzita v 
Plzni 

498 266 4,04% 140 411 3,92% 638 677 4,02% 

Technická univerzita v 
Liberci 

290 919 2,36% 72 727 2,03% 363 646 2,29% 

Univerzita Pardubice 377 965 3,07% 87 932 2,46% 465 897 2,93% 

Vysoké učení technické v 
Brně 

841 043 6,82% 254 706 7,12% 1 095 749 6,89% 

Vysoká škola báňská - 
Technická univerzita 
Ostrava 

706 004 5,73% 144 464 4,04% 850 468 5,35% 

Univerzita Tomáše Bati ve 
Zlíně 

464 518 3,77% 87 367 2,44% 551 885 3,47% 

Vysoká škola ekonomická 
v Praze 

455 940 3,70% 122 636 3,43% 578 576 3,64% 

Česká zemědělská 
univerzita v Praze 

712 334 5,78% 151 522 4,23% 863 856 5,43% 

Mendelova univerzita v 417 871 3,39% 105 267 2,94% 523 138 3,29% 
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Brně 

Akademie múzických 
umění v Praze 

197 790 1,60% 54 210 1,51% 252 000 1,58% 

Akademie výtvarných 
umění v Praze 

51 551 0,42% 15 310 0,43% 66 861 0,42% 

Vysoká škola 
uměleckoprůmyslová v 
Praze 

73 335 0,59% 24 813 0,69% 98 148 0,62% 

Janáčkova akademie 
múzických umění v Brně 

108 709 0,88% 29 872 0,83% 138 581 0,87% 

Vysoká škola 
polytechnická Jihlava 

86 062 0,70% 11 752 0,33% 97 814 0,62% 

Vysoká škola technická a 
ekonomická v Českých 
Budějovicích 

97 496 0,79% 3 954 0,11% 101 450 0,64% 

  12 325 278 
 

3 578 306 
 

15 903 584 100% 

 

II. Rozpočtový okruh – podpora studentů - slučuje ukazatele zaměřené na podporu studentů 

formou stipendií nebo dotací (ukazatele C, J, S, U) 

Ukazatel C 

Ukazatel C zahrnuje stipendia pro studenty doktorských studijních programů. Část příspěvků, 

které jsou poskytovány prostřednictvím tohoto ukazatele, představují podporu studentů 

studujících v akreditovaných doktorských studijních programech.  

Výši finančních prostředků, které vysoká škola může obdržet z rozpočtu, závisí na 

ministerstvu. Ministerstvo při výpočtu vychází z celkového objemu příspěvku na stipendia 

studentů, studujících doktorské studium, v závislosti na možnostech rozpočtu vysokého 

školství. Výpočet se stanoví ze součinu jednotkové částky na jednoho studenta, které určí 

ministerstvo a počtu rozpočtových studentů, kteří jsou k 31. 10. zapsaní do SIMS, studují 

v prezenční formě a jejich délka studia nepřekročila standardní dobu studia.  

Ukazatel J 

Veřejná vysoká škola ze státního rozpočtu dostává dotaci na ubytování a stravování. Výše 

dotace se vypočítává jako součin vykázaného počtu přepočtených hlavních jídel. 

Ukazatel S 

Tento ukazatel vypočítává výši sociálního stipendia součinem výše stipendia a počtu studentů 

evidované v SIMS k 31. 1. a 30. 6., pokud studenti prokázali nárok na toto stipendium. 
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Ukazatel U 

Tento ukazatel vypočítává část výše příspěvku na ubytovací stipendia, která jsou vypočtena 

podílem částky určené ministerstvem, v závislosti na možnostech rozpočtu vysokého školství 

v daném roce a počtu všech studentů, kteří splňují podmínky k 31. 10. podle údajů SIMS a 

násobením počtem studentů dané vysoké školy splňující uvedené podmínky v čl. 18, 

v Pravidlech poskytování příspěvků a dotací VVŠ. 

Níže uvedená tabulka ukazuje rozdělení finančních prostředků z II. rozpočtového okruhu – 

Sociální záležitosti studentů z rozpočtu vysokých škol pro rok 2013. 

Tab. č.  8 Rozdělení finančních prostředků z rozpočtu vysokých škol pro rok 2013 - II. rozpočtový okruh [28] 

Název ukazatele / položky Rozpočet 2013 

Ukazatel C - stipendia pro studenty doktorských stud. prog. 1 084 050,- Kč 

Ukazatel J - dotace na ubytování a stravování studentů 173 187,- Kč 

Ukazatel S - příspěvek na sociální stipendia  48 000,- Kč 

Ukazatel U- příspěvek na ubytovací stipendia 835 259,- Kč 

Celkem  2.140.496,- Kč 

  

 

III. Rozpočtový okruh – obsahuje nástroje podpory rozvoje vysokých škol (ukazatele G, I) 

Třetí rozpočtový okruh slouží k financování rozvoje veřejných vysokých škol.  

Ukazatel G 

Veřejná vysoká škola, která řeší vzdělávací projekty v rámci vyhlášených tematických okruhů 

Výborem Fondu rozvoje vysokých škol. Fond rozvoje vysokých škol je charakterizován jako 

fond, který představuje finanční zdroje, které Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy po 

posudku Rady vysokých škol každý rok vyčleňuje z rozpočtu vysokých škol. Tyto finanční 

prostředky jsou rozdělovány v souladu s příslušnými projekty, které jsou orientované na 

rozvoj vysokého školství a tvůrčím způsobem rozvíjejí vzdělávací činnost na veřejných 

vysokých školách.  

Projekty musí přispívat k naplnění úkolů v oblasti tvůrčího rozvoje vzdělávací činnosti 

veřejných vysokých škol a musí být navrhovány tak, aby byly v souladu s dlouhodobým 
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záměrem dané vysoké školy, dle § 18 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých 

školách a změně a doplnění dalších zákonů.  

Konání organizace Fondu rozvoje vysokých škol zajišťuje Agentura Rady vysokých škol. 

Výbor tohoto Fondu sbírá témata na financování, koncipuje jejich zadání a předkládá je 

MŠMT ČR a Radě vysokých škol na vyhlášení výběrového řízení. Jakmile je toto zadání 

přijato oběma institucemi, je zveřejněno výběrové řízení pro další kalendářní rok.  

Přihlášku do výběrového řízení si mohou podávat pracovníci i studenti vysokých škol. Níže 

uvedená tabulka uvádí přehled získaných finančních prostředků dle jednotlivých vysokých 

škol, které byly doporučeny k financování a uspěli tak ve výběrovém řízení. 

Tab. č.  9 Přehled finančních dotací, které byly doporučeny k financování. 

Název veřejné vysoké školy 
Kapitálová dotace 

celkem (tis. Kč) 

Dotace neinvestiční 

celkem (tis. Kč) 

Akademie múzických umění v Praze 1 739 656 

Akademie výtvarných umění v Praze -- 338 

České vysoké učení technické v Praze 16 268 7 665 

Česká zemědělská univerzita v Praze 5 389 1 972 

Janáčkova akademie múzických umění v Brně 2 581 621 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 8 073 1 031 

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 4 993 849 

Masarykova univerzita 6 204 3 447 

Ostravská univerzita Ostrava 3 078 112 

Slezská univerzita v Opavě 1 580 -- 

Technická univerzita Liberec 6 558 570 

Univerzita Hradec Králové -- 252 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 2 585 223 

Univerzita Karlova v Praze 18 054 4 283 

Univerzita Pardubice 4 611 2 799 

Univerzita Palackého v Olomouci 10 046 2 818 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 3 409 1 108 

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 2 727 907 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 8 391 4 246 

Vysoká škola ekonomická v Praze -- 364 

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 4 986 1 639 
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Vysoká škola polytechnická Jihlava 2 555 -- 

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých 

Budějovicích 
-- 57 

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 1 580 -- 

Vysoké učení technické v Brně 21 856 4 478 

Západočeská univerzita v Plzni 1 749 1 479 

 

Tyto finanční prostředky převážně veřejné vysoké školy využívají pro inovaci laboratoří, ve 

kterých se uskutečňuje výuka, probíhá výzkumné úkoly, pro které je modernizace nezbytná a 

dále pak k inovaci studijních oborů, jejich předmětů a modernizaci výukových procesů. 

Ukazatel I 

Tento ukazatel dává možnost poskytnout veřejným vysokým školám dotaci, které budou 

realizovat projekty úspěšné ve výběrovém řízení a institucionální rozvojové plány, řešené 

v rámci Rozvojových programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které jsou 

zveřejňovány na internetových stránkách ministerstva. Zde jsou rovněž zveřejněny i výsledky 

výběrového řízení.  

 

IV. Rozpočtový okruh – zahrnuje ukazatele zaměřené na mezinárodní spolupráci a další 

ukazatele (ukazatele D, F). 

Ukazatel D 

Ukazatel D poskytuje veřejným vysokým školám příspěvky či dotace při realizaci závazků 

plynoucích z mezinárodních smluv a které se nepočítají do výpočtu ukazatele A či K. Do 

tohoto plnění se nezapočítávají programy: 

- AKTION – zabezpečuje programy pro podporu bilaterální spolupráce ve vzdělávání a 

Program vědecko-technické spolupráce mezi ČR a Rakouskem, 

- CEEPUS - středoevropský výměnný univerzitní programe, zaměřeným na regionální 

spolupráci v rámci sítí univerzit. 

- ERASMUS – program zaměřen na mobilitu a spolupráci ve vysokoškolském 

vzdělávání v Evropě. 
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Finanční příspěvku nebo dotace jsou vykalkulovány podle velikosti vzdělávací činnosti 

vysoké školy, výše stipendia a počtů studujících zahraničních studentů, kteří studují na 

vysoké škole na základě mezinárodních a vládních dohod a příslušných usnesení vlády. 

Ukazatel F 

Ukazatel F se zabývá Fondem vzdělávací politiky, který má za cíl podporovat činnosti 

vysokých škol, mající systémový profil a vytvářet rezervu pokud se vyskytnou neočekávané a 

mimořádné události. Tento fond sdružuje dvě základní oblasti a to oblast Podpory rozvoje 

vysokého školství a oblast Podpory reagující na neočekávané a mimořádné události.  

 

Třetí část dokumentu 

Tato část sumarizuje společná a závěrečná ustanovení, ve kterých jsou definovány dle článku 

22, bod 4, písm. c) a bod 6, písm. c) termíny pro odevzdání žádost, dále se v nich zrušují 

Pravidla loňského roku, informují o nabytí účinnosti a také informují o zveřejnění těchto 

Pravidel na internetových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 

 

Co se týká veřejných vysokých škol, ty mohou finanční prostředky poskytnuté 

prostřednictvím státního rozpočtu, dotací, poplatků spojených se studiem, výnosy z majetku a 

doplňkových činností použít výhradně na financování činností, pro které byly zřízeny a na 

financování doplňkové činnosti, kterou škola vykonává za úplatu a která navazuje na její 

vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojkovou, uměleckou nebo další činnost. 
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5. SOUKROMÉ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VE VĚDĚ A 

VÝZKUMU 

 

5.1.   Financování soukromé vysoké školy 

 

Soukromé vysoké školy svou vědu a výzkum financují z vlastních – soukromých zdrojů, které 

plynou z jejich primárního příjmu a to ze školného, anebo mohou využít podporu z veřejných 

zdrojů financování, které jsou popsány v předchozí kapitole.  

Jak již bylo zmíněno, soukromá vysoká škola, je právnická osoba, která získala oprávnění 

působit jako soukromá vysoká škola. Na její provoz si soukromá vysoká škola, musí zajistit 

dostatečné finanční prostředky, které budou využity ve vzdělávací, výzkumné, vědecké, 

umělecké, vývojové anebo tvůrčí činnosti. Soukromá vysoká škola má většinou formu 

akciové společnosti (a. s.), společnosti s ručením omezeným (s. r. o.), anebo obecně prospěšné 

společnosti (o. p. s.). Na obrázku č. 6 jsou znázorněny počty soukromých vysokých škol, 

rozděleny podle právní formy. 

 

Obr. č. 6 Poměrné rozdělení typu formy soukromých vysokých škol.  

 

Soukromé vysoké školy nedostávají ze státního rozpočtu ani korunu, na vědecko-výzkumnou 

činnost, tak jako veřejné vysoké školy. Jsou závislé na poplatcích spojených se studiem na 

7 

20 

17 

Právní formy  soukromých vysokých škol 

akciová společnosti 

společnost s ručením 
omezeným  

obecně prospěšná společnost  
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soukromé vysoké škole. Tyto poplatky stanoví soukromá vysoká škola ve svém vnitřním 

předpisu, nejčastěji v dokumentech Školné a Sazebník poplatků, které jsou dostupné 

veřejnosti a jsou zveřejněny na webových stránkách soukromé vysoké školy. Soukromá 

vysoká škola si může stanovit poplatky spojené se studiem sama, neboť výše poplatků 

spojené se studiem nejsou řízeny zákonem ani jinou právní normou či nařízením. Poplatky 

jsou uvedeny v Kč a za standardní dobu studia.  

Výjimkou jsou však soukromé vysoké školy, působící jako obecně prospěšné společnosti, 

kterým MŠMT ČR může poskytnout dotaci, na realizaci akreditovaných studijních programů 

a programů celoživotního učení, a také na s nimi spojenou vědeckou, výzkumnou, vývojovou, 

uměleckou nebo další tvůrčí činnost.  Např. na Slovensku jsou soukromé vysoké školy 

částečně placeny ze státního rozpočtu. 

Zákon o vysokých školách přímo v § 40 – Financování soukromé vysoké školy to definuje 

takto:  

1) Právnická osoba, která získala oprávnění působit jako soukromá vysoká škola, je 

povinna zajistit finanční prostředky pro vzdělávací a vědeckou nebo výzkumnou, 

vývojovou a inovační, uměleckou a další tvůrčí činnost. 

2) Ministerstvo může poskytnout soukromé vysoké škole působící jako obecně prospěšná 

společnost) dotaci na uskutečňování akreditovaných studijních programů a programů 

celoživotního vzdělávání, s nimi spojenou vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, 

uměleckou nebo další tvůrčí činnost. Soukromé vysoké škole může ministerstvo 

poskytnout dotaci na stipendia podle § 91 odst. 2 písm. e), podle § 91 odst. 3. Podmínky 

dotací, jejich užití a zúčtování se řídí obecnými předpisy pro nakládání s prostředky 

státního rozpočtu. 

3) Výše dotací podle odstavce 2 se určuje na základě dlouhodobého záměru soukromé 

vysoké školy a jeho každoroční aktualizace, dlouhodobého záměru ministerstva, typu a 

finanční náročnosti akreditovaných studijních programů, počtu studentů a dosažených 

výsledků ve vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí 

činnosti a její náročnosti.  

4) Poskytování dotací soukromým vysokým školám na výzkum a vývoj se řídí zvláštními 

právními předpisy upravujícími podporu výzkumu a vývoje.
[8]
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5.1.1. Hlavní zdroje financování soukromých vysokých škol 

Jak již bylo zmíněno, soukromé vysoké školy se o své financování musí postarat sami. 

Hlavním jejich příjmem jsou příjmy vzešlé z jejich vlastní aktivity, sponzorské dary od třetích 

osob, poplatky spojené se studiem, které soukromá vysoká škola určuje sama ve svém 

vnitřním předpisu a to i za studium ve standardní době studia. Nejsou nijak regulovány. 

Co se týká vlastních aktivit, tak zde můžeme zahrnout příjmy od studentů ze školného, které 

jsou zdrojem financování soukromých vysokých škol na prvním místě. Tyto finanční 

prostředky slouží k výplatě mezd všech zaměstnanců vysoké školy, ať se jedná o zaměstnance 

pedagogického charakteru či nepedagogického. Níže je uveden přehled aktuální výše 

školeného soukromých vysokých škol, působících na území České republiky, jakožto 

primárním zdrojem příjmů soukromé vysoké školy: 

Tab. č. 10 Přehled výše školného na soukromých vysokých školách 

Název soukromé vysoké školy 

Výše školného za 

bakalářské  

prezenční/kombinované  

studium za semestr 

Výše školného za 

magisterské 

prezenční/kombinované  

studium za semestr 

Bankovní institut vysoká škola, a.s. - Praha 24.700 Kč / 23.500 Kč 26.500 Kč / 26.000 Kč 

Evropský polytechnický institut, s.r.o. - 

Kunovice 
19.800 Kč / 19.800 Kč -- 

Vysoká škola hotelová v Praze 8, s.r.o. 

32.500 Kč až 39.500 

Kč dle oboru, platí pro 

PS i KS 

32.500 Kč 

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. - Praha 25. 500 Kč / 25.000 Kč 27.500 Kč / 26.500 Kč 

Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. 23.000 Kč / 18.000 Kč -- 

Vysoká škola podnikání, a.s. - Ostrava 18.990 Kč / 16.400 Kč 24.990 Kč / 24.900 Kč 

ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola - Mladá 

Boleslav 
25.000 Kč / 25.000 Kč 

23.500 Kč až 27.500 Kč 

dle termínu zahájení 

studia a oboru 

Literární akademie, s.r.o. - Praha 32.500 Kč / 27.500 Kč 27.500 Kč / -- 

Soukromá vysoká škola ekonomických studií, 

s.r.o. - Praha 
27.500 Kč / 27.500 Kč 28.500 Kč / 28.500 Kč 

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. 22.500 Kč / 22.500 Kč 25.000 Kč / 25.000 Kč 

Akademie STING, o.p.s. - Brno 18.000 Kč/ 18.000 Kč 23.000 Kč / 23.000 Kč 
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Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. 29.000 Kč / 25.000 Kč 29.000 Kč / 25.000 Kč 

Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 

s.r.o. 
25 000 Kč / 25 000 Kč 25 000 Kč / 25 000 Kč 

Vysoká škola Karla Engliše v Brně, a.s. 20.000 Kč / 20.000 Kč 26.000 Kč / 26.000 Kč 

Vysoká škola aplikovaného práva, s.r.o. - 

Praha 
25.000 Kč / 25.000 Kč -- 

Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s. 

- Praha 
20.000 Kč / 20.000 Kč 20.000 Kč / 20.000 Kč 

Vysoká škola manažerské informatiky a 

ekonomiky, a.s. - Praha 
32.000 Kč / 25.000 Kč 25.600 Kč/ 20.000 Kč 

Vysoká škola mezinárodních a veřejných 

vztahů Praha, o.p.s. 
32.500 Kč / 31.000 Kč 28.500 Kč/ 27.000 Kč 

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.  18.900 Kč / 18.900 Kč -- 

Academia Rerum Civilium - Vysoká škola 

politických a společenských věd, s.r.o. - Kolín 
19.900 Kč / 19.900 Kč -- 

Vysoká škola evropských a regionálních 

studií, o.p.s. - České Budějovice 
21.300 Kč / 21.300 Kč -- 

Rašínova vysoká škola s.r.o. - Brno 
19.000 Kč a 23.000 Kč 

dle oboru, pro PS i KS 
-- 

Filmová akademi Miroslava Ondříčka v Písku, 

o.p.s. 
30.000 Kč / 30.000 Kč 30.000 Kč / 30.000 Kč 

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu 

Palestra, s.r.o. - Praha 
24.750 Kč / 24.750 Kč -- 

NEWTON College, a.s. - Brno 
31.500 Kč a 21.000 Kč 

dle oboru pouze pro PS 
32.500 Kč pouze pro PS 

Vysoká škola logistiky, o.p.s. - Přerov 19.000 Kč / 18.500 Kč 20.000 Kč / 20.000 Kč 

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. - Praha 
17.000 Kč, 28.000Kč, 

27.000 Kč pouze pro PS 
-- 

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, 

s.r.o. 
17.000 Kč / 25.500 Kč -- 

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. 30.000 Kč / 30.000 Kč -- 

Vysoká škola obchodní a hotelová, s.r.o. - 

Brno 
23.500 Kč / 19.800 Kč -- 

CEVRO Institut, o.p.s. - Praha 24.500 Kč / 26.500 Kč  26.500 Kč / 28.500 Kč 

 Unicorn College s.r.o. - Praha 25.000 Kč / 20.000 Kč -- 

Vysoká škola realitní - Institut Franka Dysona 25.000 Kč / 25.000 Kč -- 
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s.r.o. 

Vysoká škola sociálně-správní, Institut 

celoživotního vzdělávání Havířov, o.p.s. 
14.000 Kč / 13.500 Kč -- 

AKCENT College, s.r.o. - Praha 29.000 Kč / 29.000 Kč -- 

Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. 24.900 Kč / -- -- 

 

5.1.2. Financování soukromých vysokých škol ze strany MŠMT ČR 

V souladu s § 14, odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 

některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) může soukromá vysoká škola požádat 

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy o poskytnutí dotace na ubytovací stipendia podle 

§ 91 odst. 2 písm. d) zákona o vysokých školách a o dotaci na sociální stipendia podle § 91 

odst. 3 zákona o vysokých školách. 

Soukromá vysoká škola musí předložit Žádost, která musí být podepsána statutárním orgánem 

žadatele. Žádost o dotaci na ubytovací a sociální stipendia musí doručit do 30. dubna 

kalendářního roku, pokud žádá o poskytnutí dotací na stipendia na období leden až červen 

daného kalendářního roku. Pokud žádá o poskytnutí dotací na stipendia za období září – 

prosinec, musí soukromý vysoká škola tuto žádost předložit do 20. listopadu kalendářního 

roku. 

Aby soukromá vysoká škola mohla čerpat výše uvedené dotace na ubytovací a sociální 

stipendia, musí mít zpracovaný a schválený Dlouhodobý záměr soukromé vysoké školy a jeho 

každoroční aktualizaci v souladu se zákonem o vysokých školách (§ 42 odst. b) a také musí 

mít platný stipendijní řád školy. Tyto dokumenty musí mít přístupné na webových stránkách 

školy.  

Výši dotace na ubytovací a sociální stipendia stanovuje MŠMT ČR a pro rok 2013 jsou:  

 Výpočtové ubytovací stipendium na rok (dle § 91, odst. 2 písmeno e) zákona o 

vysokých školách) je stanoveno v roce 2013 na částku 5 400 Kč.    

 Měsíční výpočtové sociální stipendium, (dle § 91, odst. 3 zákona o vysokých školách) 

je stanoveno v roce 2013 ve výši 1 620 Kč. Stipendium se uděluje na 10 měsíců v 

roce.  

V následující tabulce, která obsahuje Rozpis rozpočtu vysokých škol na rok 2013 je možné 

sledovat náklady na sociální a ubytovací stipendia v letech 2010 – 2013. 
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Tab. č. 11 Přehled poskytnutých dotací soukromým vysokým školách v letech 2010 – 2013 

Název ukazatele / položky Rozpočet 

2010 

Rozpočet 

2011 

Rozpočet 

2012 

Rozpočet 

2013 

Dotace na sociální stipendia SVŠ 4172 3255 3038 2543 

Dotace na ubytovací stipendia SVŠ 50146 66622 57282 57333 

 

Co je ale hlavní, toto financování – dotace, ze strany Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy ČR, jsou určeny pouze studentům, kteří si o ubytovací a sociální stipendiu 

zažádají. Vysoká škola po splnění všech náležitostí stipendia poskytne a poté si je zpětně 

nechá od MŠMT ČR proplatit zpět na svůj účet.  

5.2.   Další zdroje financování veřejných i soukromých vysokých škol 

Soukromé vysoké školy mohou k financování vědy a výzkumu použít jak interní, tak i externí 

zdroje. U interních zdrojů připadají v úvahu především jejich zisky, které jsou využity pro 

řešení interních výzkumných úkolů, které především řeší vědecko-výzkumní pracovníci či 

samotní vysokoškolští pedagogové.  

Veřejné vysoké školy mohou čerpat podporu vědy, výzkumu a vývoje z neveřejných 

prostředků, která je upravena Obchodním zákoníkem a Zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých 

školách (§ 20). Tento paragram popisuje jak veřejná vysoká škola je povinna zacházet s 

majetkem k uskutečňování úkolů ve vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké 

nebo další tvůrčí činnosti a může jej užívat i k doplňkové činnosti.  

Tuto doplňkovou činnost vykonávají i soukromé vysoké školy a poskytují je za úplatu. Tato 

činnost se uskutečňuje na základě uzavřené smlouvy mezi vysokou školou a subjektem, který 

má zájem o činnost-službu, kterou je mu schopna vysoká škola poskytnout. V současné době 

roste zájem o takovou formu spolupráce, neboť je to výhodné pro obě strany. Partner nemusí 

financovat vlastní oddělení vědy a výzkumu, které by bylo nákladnější, než když si tento 

výzkum zabezpečí přes vysokoškolskou instituci. 

 

 



45 

 

6. NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ FINANCOVÁNÍ  

 

6.1.   Návrhy pro veřejné vysoké školy 

 

Jak lépe financovat vědu a výzkum na soukromých a veřejných vysokých školách? Veřejné 

vysoké školy, jsou financovány převážně za státního rozpočtu a musí se striktně řídit platnými 

„Pravidly pro poskytování příspěvků a dotací veřejným vysokým školám“. Aby docílili 

lepšího financování ze státního rozpočtu, je zapotřebí, aby veřejné vysoké školy zlepšovaly 

jednotlivé rozpočtové okruhy a jejich ukazatele, které hrají důležitou roli při výpočtu podle 

dané metodiky.  

Veřejné vysoké školy pro lepší financování vědy a výzkumu mohou zlepšit I. rozpočtový 

okruh, který se skládá z počtu studentů (ukazatel A) a kvalitativního výkonu (ukazatel K), 

který se především zaměřuje na výsledky vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a 

inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti. Zaměříme-li se na ukazatele A, vysoká škola by 

měla implementovat limity počtu financovaných studentů na rok 2013 stanovené MŠMT na 

základě aktuální metodiky financování vysokých škol a zohledňující trendy demografického 

vývoje v ČR do svých podmínek. Měla by také zohlednit potřeby průmyslové praxe, 

uplatnitelnost absolventů na trhu práce a vytvoří prostor pro vznik a rozvoj nových studijních 

programů a oborů. Dále by měla usilovat o naplnění limitů, co se týče počtu studentů, v 

toleranci bez krácení rozpočtu.  

Návrhy na zlepšení u druhého ukazatele K, by měly být zaměřeny na lepší procesní podporu, 

která by sledovala aktuální výzvy, jejich analýzu z hlediska vhodnosti pro vysokou školu jako 

celku, či fakultu nebo katedru. Díky těmto výzvám mohou vysoké školy získat významný 

objem účelových finančních prostředků z veřejných národních i evropských zdrojů jako např. 

TAČR, GAČR, MŠMT, MPO, 7. RP, SF a zvýšení finanční institucionální podpory na 

dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace. Těmito prostředky si pak vysoká škola 

zvyšuje jednotlivé indikátory, které jsou ze strany MŠMT hodnoceny a tím mohou získat větší 

% financí ze státního rozpočtu. 

Dalším možným zdrojem příjmu, je možnost využití jejich vědecko-výzkumných pracovišť, 

v takové návaznosti, že je mohou pronajímat podnikům, které nedisponují takovým 

technickým vybavením jako veřejná vysoká škola. Veřejné vysoké školy mohou poskytovat 
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outsourcing v podobě svých personálních kapacit podnikům, které podnik nezaměstnává, 

potřebuje je a je ochoten za ně platit, neboť pokud by si tyto zaměstnance měl zaplatit sám, 

bylo by to pro něj více nákladné, než když využije tohoto řešení.  

V oblasti vědy a výzkumu by bylo vhodné aplikovat tyto priority, které by vedly k lepšímu 

financování vědy a výzkumu:  

 nutně podpořit, aby aplikovaný výzkum směřoval ke konkrétním výsledkům 

využitelných v praxi.  To by mělo být hlavním cílem technologicky orientovaných 

agentur. Spolupráce vysokých škol by v této oblasti neměla být formální, ale důsledně 

věcná. 

 Definovat mechanismus pobytů odborníků z praxe na výzkumných pracovištích 

univerzit, kde by ve spolupráci a akademickou sférou pracovali na tématech 

definovaných z průmyslové sféry. 

 Zcela chybí komunikace mezi průmyslovými podniky a vysokými školami z pohledu 

plánování dlouhodobé spolupráce v oblasti výzkumu.  V současné době je smluvní 

výzkum spíše orientován na oblast akutního řešení problému než na sdílení 

společných vizí. 

 Nedostatek privátních zdrojů ve vzdělávacím procesu (školné je v nedohlednu) by 

mohli z části podpořit firmy formou různých nadací pro lepší financování vědy a 

výzkumu. 

 

6.2.   Návrhy pro soukromé vysoké školy 

 

Soukromé vysoké školy nejsou dotovány státním rozpočtem, tak jako veřejné vysoké školy. 

Proto pro zajištění finančních prostředků, by měly využít všechny možnosti, které se jim 

nabízí. K financování vědy a výzkumu slouží příjmy, které školy získaly od svých studentů za 

školné. Toto je primární zdroj financování. Soukromé vysoké školy, však řeší mnoho 

zajímavých výzkumných úkolů a projektů, které by mohly efektivněji využívat a to např.: 

- patentovat a poté komercionalizovat zajímavé výzkumné projekty, 

- uskutečnit tyto výzkumné projekty v rámci smluvního výzkumu a vývoje, za který 

poté inkasovat příjmy.  
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Další možností jak financovat vědu a výzkum je zapojení se do veřejných výzev, které přináší 

významný objem účelových finančních prostředků z veřejných národních i evropských zdrojů 

jako např. TAČR, GAČR, MŠMT, MPO, 7. RP, SF. 

Soukromé vysoké školy mohou lépe využívat soukromých zdrojů financování. První 

možností jak lépe využít soukromé zdroje financování, je využití financování pomocí 

rizikového kapitálu, který je vhodnou formou pro financování vědy, výzkumu a inovací. 

Pokud vysoká škola disponuje zajímavým vědecko-výzkumným projektem, který je složité či 

zcela nereálné financovat veřejných zdrojů (může se jednat např. o studentské projekty), může 

být ten tato krátkodobá investice zcela na místě.  Nevýhodou tohoto financování, můžeme 

spatřit v tom, že investor bude vyžadovat podrobnou analýzu, která je administrativně a 

časově velmi náročná. Další možnou nevýhodou je, že pokud se investor rozhodne do 

projektu finančně zapojit, požaduje většinou nadpoloviční podíl z případných zisků, či 

majetkového podílů. Financování pomocí tohoto rizikového kapitálu se děje pomocí Business 

Angels nebo pomocí Venture Capital. 

Dalším možným zdrojem financování, který není zase tak využívaný je financování pomocí 

bankovních úvěrů od komerčních bank. Kromě klasických bankovních úvěrů, je možné také 

využívat tzv. mikrofinancování, které je založeno na poskytování zvýhodněných malých 

půjček od specializovaných institucí. Hlavním poskytovatelem mikropůjček v České 

republice je Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s. Aby vysoké školy mohly využít 

toto financování, musely by být jejich vědecko-výzkumné projekty finančně výnosné.  

Veřejné vysoké školy až takovou možnost financování pomocí rizikového kapitálu nemají.  

V Zelené knize výzkumu, vývoji a inovací je zpracována SWOT analýza, která má jasně 

definované silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby, a proto může být dobrým námětem na 

zlepšení možností financování vědy a výzkumu. Hlavním námětem je zvýšení finančních 

prostředků na vědu a výzkum, komercionalizace výsledků a zavádění inovací s využitím 

finančních prostředků ze Strukturálních fondů EU, s kterými se ztotožňují i návrhy této 

diplomové práce. 
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ZÁVĚR 

 

Diplomová práce popisuje financováním vědy a výzkumu jak na soukromých, tak na 

vysokých školách a podává informace o současném stavu financování na daných vysokých 

školách, o současné struktuře veřejné podpory výzkumu a vývoje na vysokých školách 

v České republice. 

V první části se diplomová práce je popsána historie vysokého školství, které vznikalo od 14. 

století, založením Karlovy univerzity. Jsou zde specifikovány typy vysokých škol a jejich 

právní formy, s kterými se můžeme v současné době v České republice setkat. Dále 

diplomová práce seznamuje s vědecko-výzkumnou činností a rozděluje výzkum na základní a 

aplikovaný. Aby mohla být financována věda a výzkum na vysokých školách 

Další kapitola popisuje právní ukotvení vědy a výzkumu v České republice a to zejména 

v návaznosti na zákony řešící vědu a výzkum a na strategické dokumenty.  

Praktická část diplomové práce popisuje, jakým způsobem, podle jakých předpisů a pravidel 

jsou financovány veřejné vysoké školy a soukromé školy. Pro veřejné vysoké školy je 

navrhováno, aby zlepšili hodnocení I. rozpočtového okruhu za pomocí implementace limitů 

počtu studentů, kteří jsou MŠMT ČR dotováni na základě schválené Metodiky a zohlednily i 

demografický vývoj. Dále je navrhováno, aby veřejné vysoké školy posílili procesní podporu, 

která by monitorovala a vyhodnocovala příležitosti, které přicházejí z veřejných národních i 

evropských zdrojů. Těmito náměty a jejich plněním by se zvýšilo hodnocení veřejné vysoké 

školy a paralelně by se i navýšilo financování na vědu a výzkum ze Státního rozpočtu.   

Taktéž je veřejným školám doporučováno, pronajímat svá vědecko-výzkumná pracoviště či 

nabízet své personální kapacity podnikům, které nedisponují těmito pracovišti a personálním 

zabezpečením při řešení vědecko-výzkumných úkolů, a ty poskytovat za úplatu.  

Soukromé vysoké školy mohou zvýšit své financování vědy a výzkumu obdobně jako veřejné 

vysoké školy, tedy posílit procesní podporu vědecko-výzkumných pracovišť, pronajímat svá 

vědecko-výzkumná pracoviště (pokud jimi disponují), využít své personální kapacity k řešení 

úkolů, které požadují podniky či instituce a jsou ochotny za výsledky zaplatit. Soukromé 

vysoké školy mají možnost navíc využít soukromých zdrojů financování, kterými jsou 

Business Angels či Venture Capital, které můžeme začlenit do rizikového kapitálu. Navíc 

mohou využít klasických bankovních úvěrů či mikropůjček.  
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