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Abstrakt 

Bakalářská práce je rozdělená na dvě části. První část se zabývá vývojem vysokých škol 

v České republice po roce 1989 a zaměřuje se na soukromé vysokoškolské instituce, 

jejichž vznik umožnil vysokoškolský zákon z roku 1998. V současné době jich na 

našem území působí 44 a studuje zde téměř 40 tisíc studentů. Práce se dále zabývá 

připravovanou reformou vysokých škol a konkurenčním prostředím, které veřejné a 

soukromé vysoké školy vytvářejí. Druhá část mapuje hospodaření a financování 

soukromých vysokých škol podle právní formy a řeší také propagační a marketingovou 

komunikaci s potencionálními uchazeči o studium a s veřejností. Cílem práce je 

zmapovat vývoj soukromých vysokých škol v České republice a porovnat způsoby, 

možnosti financování soukromých a veřejných vysokých škol. 
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Abstract 

This thesis is divided into two parts. First part describes the development of universities 

in the Czech Republic after the year 1989. It focuses on private higher educational 

institutions whose establishment has been enabled by the Higher Education Act of 1998. 

Presently, there are 44 private universities in the Czech Republic and almost 40 

thousands of students who study at those universities. The second part describes the 

economical character and financing of private universities according the legal form. It 

also deals with the promotional and marketing communications to potential students and 

the public. The purpose of this thesis is to describe the development of private 

universities in the Czech Republic and to compare financing options of private and 

public universities. 
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Úvod 

Tématem bakalářské práce je vývoj terciárního vzdělávání v České republice po 

pádu komunistického režimu v roce 1989, se zaměřením na vysoké školy. 

Začátkem 60. let začíná postindustriální společnost vytlačovat nový koncept, 

zvaný informační společnost. Ten vychází z myšlenky, že informace se postupem času 

stanou nejdůležitějším prvkem nové společnosti a ti, kteří je budou vlastnit, a zároveň 

s nimi budou umět nakládat, zaujmou ve společnosti klíčové postavení. V dnešní době 

ale postupně dochází k další proměně společnosti, kdy už se na první místo neklade 

informace, ale vědění, a tak je koncept informační společnosti vytlačován konceptem 

společnosti vědění, který výrazně ovlivňuje a mění společenské instituce. Hlavní rozdíl 

mezi těmito dvěma pojetími společnosti je v tom, že informace představují určité 

souhrny dat, které jako takové nemají žádnou hodnotu, a to až do té doby, než je využije 

ten, kdo má znalosti a vědění k tomu, je zformulovat, zpracovat a vykládat. Z toho 

důvodu koncept společnosti vědění, známý také pod pojmy „učící se společnost“ či 

„ekonomika založená na znalostech“, staví do středu všeho zájmu společnost, rozvoj 

lidských zdrojů a lidského potenciálu.
1
 

 

Tento vývoj samozřejmě ovlivnil vzdělání na všech úrovních a nevyhnul se ani 

vzdělání terciárnímu. Vzdělávací systém v České republice prošel od roku 1989 řadou 

změn, které dosud nebyly úplně dokončeny. Stát se snaží dotáhnout západní země, které 

své vzdělávací systémy začaly rozvíjet o několik desítek let dříve. S novým režimem 

jsou postupně otevírány nové veřejné i soukromé vysoké školy, které nabízejí rozličné 

studijní programy. Začíná se mluvit o tom, že je na vysokých školách zbytečně moc 

studentů a bakalářský titul je považován za lepší maturitu. 

Z tohoto důvodu se budu v první části bakalářské práce věnovat proměně 

terciárního vzdělávání v České republice po roce 1989. Zmapuji vývoj vysokých škol na 

našem území a zaměřím se na soukromé vysoké školy. Následně porovnám počet 

soukromých a veřejných vysokých škol, množství studentů. 

 

                                                 
1
 Arnošt Veselý, „Společnost vědění jako teoretický koncept“, Sociologický časopis/Czech Sociological 

Review, 2004, Vol. 40, No. 4: 433-446, 

http://sreview.soc.cas.cz/uploads/19312e4bc874d3b9d93fde75d4b74099fc4fead2_533_413vesely16.pdf 

(staženo 19.01.2015) 
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Podle Jana Průchy je škola taková, jaká je společnost. Ale na vzdělávací systém 

působí i další faktory, a sice sociální a ekonomické. A právě ekonomické faktory jsou 

hybnou silou změn ve školské soustavě.
2
 Výše finančních prostředků, které stát na 

vzdělání uvolní, je každý rok jiná, a proto je téma financování neustále aktuální. 

Domnívám se, že financování vysokého školství je veřejnosti méně známou oblastí, než 

je tomu u základního a středního školství, a proto jsem zvolila toto téma. 

Druhá část bakalářské práce se bude věnovat financování vysokých škol v České 

republice, se zaměřením na soukromé vysoké školy. Mým úkolem bude analyzovat 

možnosti čerpání finančních prostředků na činnost vysokých škol. Cílem práce je tedy 

porovnat způsoby a možnosti financování veřejných a soukromých vysokých škol, 

pozornost bude věnována i možnostem, které by veřejným školám v oblasti financování 

přinesla plánovaná reforma vysokých škol. 

 

Východiskem pro zpracování bakalářské práce budou dokumenty, metodické 

pokyny a další materiály vydané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 

(MŠMT), zákon o vysokých školách z roku 1990 a 1998, oficiální webové stránky i 

výroční zprávy soukromých vysokých škol. Práce se opírá také o rozhovory se zástupci 

soukromých vysokých škol, reportáže a tematické články. Dále budu čerpat 

z dostupných statistických údajů a odborné literatury. Publikace, které by se 

soukromými vysokými školami zabývaly, nejsou k dohledání nebo se tématem zabývají 

jen okrajově. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Jan Průcha, Alternativní školy a inovace ve vzdělávání (Praha: Portál, s. r. o., 2001), str. 12-13 
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1. VÝVOJ PO ROCE 1989 

Vzdělávací systémy v různých zemích jsou velmi specifické a navzájem se 

odlišují, protože vždy vycházejí z historie, kulturních či náboženských tradic dané 

země. Z toho důvodu je velmi obtížné tyto systémy měnit.
3
 V České republice (ČR) 

došlo po roce 1989, v souladu se změnou režimu a politického uspořádání, ke změnám 

v oblasti kulturního i společenského života a sféra vzdělávání nebyla výjimkou. Čtvrt 

století se neslo v duchu legislativních změn, restrukturalizace vzdělávacího systému i 

škol samotných. Lidé postupně mění a přehodnocují svůj přístup ke vzdělávání, změnilo 

se školní prostředí i učební osnovy, avšak proces změn stále nebyl dokončen.
4
 

Vzdělávací systém se tak měl stát ‚moderním demokratickým systémem‘, který by 

respektoval české tradice a zároveň by byl v souladu s obrazem západoevropského 

školství.
5
 

 

Změny, které přišly po roce 1989, bylo nutné zakotvit v legislativě, proto je pro 

začátek 90. let typická vysoká míra legislativní činnosti. Nízké právní povědomí a 

zaměření se na vytvoření nového pojetí státní správy, ekonomická nestabilita, neznalost 

systémových souvislostí i malé zkušenosti s transformací zkostnatělého systému 

podržely vývoj nové školské legislativy a tím vytvoření nového vzdělávacího systému.
6
 

Nejvýznamnější mezníky v oblasti legislativy, které zasáhly vysoké školy přímo 

nebo se jich bezprostředně dotkly, jsou popsány v následujících podkapitolách. 

 

 

1.1 Období let 1990 - 1995 

Novela školského zákona v roce 1990 podpořila systémové změny ve školství a 

dotkla se všech stupňů vzdělávání, určitým způsobem i vysokých škol. V první řadě 

mohla být výuka rozrůzněna dle schopností dětí a jejich zájmů, což znamená, že 

‚jednotná‘ škola byla zrušena. S tím souvisí i zrušení povinnosti jednotné ideové 

                                                 
3
 Jan Průcha, Vzdělávání a školství ve světě: základy mezinárodní komparace vzdělávacích systémů 

(Praha: Portál, s. r. o., 1999), str. 15-16 
4
 „Základní charakteristiky vývoje českého vzdělávacího systému mezi lety 1989-2009“, Portál o školství 

a vzdělávání, http://info.edu.cz/en/system/files/CVS_1989_2009.pdf (staženo 18.01.2015) 
5
 Vladimíra Spilková a kolektiv, Proměny primárního vzdělávání v ČR (Praha: Portál, s. r. o., 2005), str. 

15 
6
 „Zpráva o vývoji českého školství od listopadu 1989 (v oblasti regionálního školství) Č.j.: 25461/2009-

20“, MŠMT, str. 5, www.msmt.cz/file/10376_1_1/download/ (staženo 18.01.2015) 
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orientace jak výchovy, tak vzdělávání.
7
 Děti a mládež tak už nemusely být vychovány 

v ideologii komunismu. Zrušení ideové orientace výchovy a vzdělávání otevřelo dveře 

moderní pedagogice. Ta ale oproti tradiční pedagogice, jež má normativní charakter, 

považuje školské instituce za méně významné.
8
 To pro vysoké školy znamená fakt, že 

nově příchozí studenti budou mít různou úroveň, hloubku a šířku znalostí, tudíž jejich 

vědomosti budou jen obtížně porovnatelné. 

Významnou změnou, kterou novela školského zákona přinesla, bylo nabytí 

právní subjektivity škol a umožnění vzniku (zatím pouze) soukromých základních a 

středních škol, čili nevládního školství. Tím bylo zrušeno výhradní právo státu na 

zřizování anebo naopak rušení škol a školských zařízení.
9
 

 

V roce 1990 je rovněž přijat zákon č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, 

který na akademickou půdu vrací svobodu, nezávislost a umožňuje vysokým školám 

samosprávu. Zákon také dává vzniknout úplně novým formám vysokoškolského studia. 

Od této chvíle je možné studovat v bakalářských, magisterských a doktorských 

studijních programech.
10

 O zavedení bakalářského studia se uvažovalo už na sklonku 

komunistického režimu. Mělo se za to, že tato forma vysokoškolského vzdělání bude 

trhem žádaná. Opak byl pravdou, většina vysokých škol, ale i studentů a zaměstnavatelů 

nadále upřednostňovala a upřednostňuje do té doby obvyklé magisterské studium. 

Změnu nepřinesl ani nový vysokoškolský zákon přijatý v roce 1998, jehož cílem bylo 

mimo jiné podpořit studium v bakalářských programech, ale až novela zákona o 

vysokých školách z roku 2001, která vysokým školám nařizovala povinnou strukturaci 

všech studijních programů na bakalářské a navazující magisterské studijní programy. 

Během čtyř let (2000 – 2004) se pak podíl studentů, studujících ve tříletém bakalářském 

a pětiletém magisterském studiu změnil ze 1:3 na 3:1. Zda byla tato změna pro trh práce 

relevantní, se dá jen těžko posoudit. Jednak většina absolventů bakalářských programů 

pokračovala ve dvouletém navazujícím magisterském studiu, a také informace o 

nezaměstnanosti absolventek a absolventů vysokých škol byly poprvé publikovány až 

                                                 
7
 „Zpráva o vývoji českého školství od listopadu 1989 (v oblasti regionálního školství) Č.j.: 25461/2009-

20“, MŠMT, str. 5, www.msmt.cz/file/10376_1_1/download/ (staženo 18.01.2015) 
8
 Eliška Suchánková, Petra Zgarbová, Cesty efektivního vzdělávání. Vybraná témata moderní pedagogiky 

– studijní opora (Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014), str. 13 
9
 „Zpráva o vývoji českého školství od listopadu 1989 (v oblasti regionálního školství) Č.j.: 25461/2009-

20“, MŠMT, str. 5, www.msmt.cz/file/10376_1_1/download/ (staženo 18.01.2015) 
10

 „Základní charakteristiky vývoje českého vzdělávacího systému mezi lety 1989 – 2009“, Portál o 

školství a vzdělávání, http://info.edu.cz/en/system/files/CVS_1989_2009.pdf (staženo 18.01.2015) 
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v roce 2006, a to až v souvislosti s dlouhodobým záměrem MŠMT z roku 2005, který 

říká, že zaměstnatelnost absolventů VŠ je hlavní funkcí těchto institucí a tudíž 

ukazatelem kvality akademické činnosti vysoké školy.
11

  

 

Novela školského zákona č. 138/1995 Sb. vysoké školy přímo nezasáhla, ale 

nemůžeme říct, že by na nejvyšší stupeň českého vzdělávacího systému neměla žádný 

vliv. Došlo ke zrušení všech podob pomaturitního studia, které byly dotovány státem. 

Lidé s maturitou však mohli pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách, novém 

typu vzdělávací instituce. Vyšší odborné školy (VOŠ) byly zařazeny stejně jako vysoké 

školy do terciárního sektoru. Funkčnost nového typu školy a poptávka po vyšším 

odborném vzdělání byla ověřována ve školním roce 1992/1993, nicméně až novelou 

v roce 1995 byly VOŠ zakotveny v legislativě jako součást vzdělávacího systému. 

Současný trend ve vývoji směřuje ke sbližování terciárního vzdělávání, a tak postupně 

dochází ke sladění kreditového systému VOŠ s vysokými školami.
12

 Přestože vyšší 

odborné školy poskytují terciární vzdělávání, neposkytují vysokoškolské. To mohou 

pouze vysoké školy.
13

 

 

 

1.2 Evropská unie a české vysoké školství 

Česká republika si v lednu, roku 1996, podala žádost o členství v Evropské unii 

(EU). Následně musela vyplnit podrobný dotazník Evropské komise, na jehož základě 

Komise vypracovala posudek k žádosti České republiky o přijetí do Evropské unie. Ten 

byl vyhotoven v červenci 1997.
14

 Posudek Komise na Českou republiku byl více méně 

pozitivní, ale přesto poukazoval na řadu nedostatků, které měly být před vstupem do EU 

odstraněny.
15

 Co se týče vysokých škol, hovoří se v posudku o tom, že federální zákon 

z roku 1990 sice dal vysokým školám značnou autonomii, ale neumožnil vznik 

soukromých vysokých škol. Komise tak doporučila, aby byla provedena reforma 

                                                 
11

 Libor Prudký, Petr Pabian, Karel Šima, České vysoké školství: na cestě od elitního k univerzálnímu 

vzdělávání1989 – 2009 (Praha: Grada Publishing, a. s., 2010), str. 69-70 
12

 „Základní charakteristiky vývoje českého vzdělávacího systému mezi lety 1989 – 2009“, Portál o 

školství a vzdělávání, http://info.edu.cz/en/system/files/CVS_1989_2009.pdf (staženo 18.01.2015) 
13

 Jan Průcha, Vzdělávání a školství ve světě: základy mezinárodní komparace vzdělávacích systémů 

(Praha: Portál, s. r. o., 1999), str. 142-143 
14

 „EU a Česká republika“, Mezinárodní organizace, http://www.mezinarodni-organizace.wz.cz/eu/eu-a-

ceska-republika/eu-a-ceska-republika.html (staženo 18.02.2015) 
15

 „Česká republika v EU. Historie vstupu ČR do EU. Co všechno předcházelo vstupu ČR do EU?“, 

European Commission, http://ec.europa.eu/ceskarepublika/cr_eu/index_cs.htm (staženo 18.02.2015) 
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vysokých škol zahrnující možnost vzniku vysokých škol v soukromém sektoru; 

zavedení financování stávajících univerzit z různých zdrojů; rozvoj neuniverzitního 

sektoru; podílení se na celoživotním vzdělávání a v neposlední řadě zlepšení 

strategického řízení univerzit.
16

 

 

Komise také skrze posudek z roku 1997 České republice doporučila účast na 

programech Společenství, které měly dopomoct ke zdárné integraci ČR do EU.
17

 Před 

zlomovým rokem 1989 se veškeré mezinárodní vztahy orientovaly hlavně na východ a 

oblast školství nebyla výjimkou. Se státy východního bloku mělo Československo 

uzavřeno smlouvy o spolupráci, a tak bylo možné, i když jen v omezené míře, vysílat a 

přijímat odborníky, studenty i pedagogy. Z ideologických důvodů byl jakýkoliv kontakt 

se Západem omezen, ale po roce 1989 si zahraniční politika České republiky dala za cíl 

integrovat se do euroatlantických i evropských struktur, a zároveň posílit regionální 

spolupráci s členskými státy Unie. První základní smlouvou, která byla uzavřena, je 

Evropská dohoda z roku 1993 (hovoří o spolupráci mezi univerzitami, pohybu učitelů a 

studentů i o podpoře výuky v oblasti evropských studií
18

). Nicméně až v souvislosti s 

vydáním posudku Komise vláda ČR uzavřela s Evropskou komisí tzv. Rámcovou 

dohodu, která se týkala účasti České republiky na programu pomoci Evropského 

společenství. Dohoda vstoupila v platnost 6. srpna 1997 a na jejím základě mohla Česká 

republika začít čerpat finanční prostředky z programu ‚Phare‘.
19

 „Program Phare je 

hlavním nástrojem finanční a technické pomoci zemím střední a východní Evropy na 

jejich cestě k přistoupení k Evropské unii.“
20

 Program se skládal z několika projektů a 

vysoké školy mohly finanční prostředky čerpat především z projektů Tempus (program 

zaměřený na podporu rozvoje a spolupráce vysokých škol a jejich následnou spolupráci 

s vysokoškolskými institucemi v rámci zemí Evropské unie) a Jean Monnet (výzkumné 

projekty, doktorandské granty, zřízení katedry evropských studií).
21

 Pravděpodobně 

největší přínos pro české vysoké školy přinesl program Tempus, kterého hojně 

využívaly veřejné i soukromé vysoké školy, jimž pomohl vybavit se různými typy 

                                                 
16

 „Posudek Komise k žádosti České republiky o přijetí do Evropské unie“, European Commission, 

http://ec.europa.eu/ceskarepublika/pdf/posudek97.pdf (staženo 18.01.2015), str. 57 
17

 Ibid. 
18

 „Evropská dohoda“, European Commission, 

http://ec.europa.eu/ceskarepublika/pdf/evropska_dohoda.pdf (staženo 05.05.2015), str. 37 
19

 „Zpráva o vývoji českého školství od listopadu 1989 (v oblasti regionálního školství) Č.j.: 25461/2009-

20“, MŠMT, str. 32-33, www.msmt.cz/file/10376_1_1/download/ (staženo 18.01.2015) 
20

 „Účast školství v programu Phare“, MŠMT, aplikace.msmt.cz/DOC/Phare.doc (staženo 24.01.2015) 
21

 „Účast školství v programu Phare“, MŠMT, aplikace.msmt.cz/DOC/Phare.doc (staženo 24.01.2015) 
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technického zařízení, odbornou literaturou, ale především díky němu získaly české 

vysokoškolské instituce množství kontaktů na zahraniční školská a vzdělávací zařízení a 

spolupráci navázaly také díky komunitním programům Erasmus a Socrates.
22

 

 

 

1.3 Rok 1998 

Rok 1998 znamenal pro vysoké školství v České republice velký mezník. Nový 

zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách upravil cíle a funkci VŠ v rámci celé 

společnosti. Vysoké školy měly ochraňovat veškeré dosažené poznatky, snažit se o 

jejich rozšíření a nově mohly, podle typu školy, vykonávat i vědeckou činnost. 

Legislativa dále přiřkla vysokým školám vzdělávací, vědeckou a výzkumnou, 

vývojovou, uměleckou a jinou kreativní činnost jako jejich funkci.
23

 

 

Zákon změnil právní postavení stávajících vysokých škol – kromě vojenských 

a policejních škol získaly vysoké školy statut veřejnoprávních institucí, tudíž všechen 

majetek, který pro svou činnost využívaly, nabyly do vlastnictví. Zákon rovněž 

umožnil vznik nestátních (soukromých) vysokých škol, takže od této chvíle v České 

republice mohou existovat státní, veřejné a soukromé vysoké školy.
24

 

Veřejné vysoké školy (VVŠ) jsou zřizovány a rušeny zákonem, který také 

stanoví jejich název a sídlo. Většinou se jedná o školy univerzitního typu. Soukromé 

vysoké školy (SVŠ) jsou právnickými osobami, které vznikají na základě státního 

souhlasu, který jim umožní působit jako soukromá vysoká škola. Souhlas se vznikem 

uděluje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Státní vysoké školy jsou buď 

vojenské (spadají pod Ministerstvo obrany) nebo policejní (spadají pod Ministerstvo 

vnitra).
25

 Státní školy jsou organizačními složkami státu, a tudíž jsou přímo napojeny na 

státní rozpočet.
26

 

                                                 
22

 Josef Vochozka, „Tempus je i pro naše vysoké školy“, časopis Aula, roč. 12, 04/2004: 18-20, 

http://www.csvs.cz/aula/clanky/05-2004-4-tempus-je.pdf (staženo 18.02.2015) 
23

 Libor Prudký, Petr Pabian, Karel Šima, České vysoké školství: na cestě od elitního k univerzálnímu 

vzdělávání1989 – 2009 (Praha: Grada Publishing, a. s., 2010), str. 91 
24

 „Základní charakteristiky vývoje českého vzdělávacího systému mezi lety 1989 – 2009“, Portál o 

školství a vzdělávání, http://info.edu.cz/en/system/files/CVS_1989_2009.pdf (staženo 18.01.2015) 
25

 „Vysoké školy“, server Studentské finance, http://student.finance.cz/vysoke-skoly/ (staženo 

18.02.2015) 
 

26
 „Zákon o vysokých školách: Část dvanáctá – Vojenské a policejní vysoké školy“, Sbírka zákonů České 

republiky online/Zákony Centrum.cz, http://zakony.centrum.cz/zakon-o-vysokych-skolach/cast-12 

(staženo 18.02.2015) 
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Všechny vysokoškolské instituce měly do roku 1998 univerzitní status, avšak 

od roku 1999 bylo možné otevřít i neuniverzitní typ vysoké školy.
27

 

Vysoké školy univerzitního typu mohou realizovat všechny typy studijních 

programů, především se ale mají orientovat na magisterské nebo doktorské studijní 

programy a s nimi související vědeckou, výzkumnou či vývojovou, uměleckou a jinou 

činnost. Vysoké školy neuniverzitního typu realizují především bakalářské studijní 

programy a s tím související výzkumnou, vývojovou či uměleckou a jinou činnost.
28

 

Realizaci magisterského programu však zákon nevylučuje.
29

 Neuniverzitní školy mají 

jednoduché členění, nedělí se na fakulty, pouze na ústavy nebo jiné druhy pracovišť.
30

 

Nicméně pravidla (podmínky) pro přijetí, studijní obory, cíle a obsah vzdělávání, 

jakožto i metody, způsob hodnocení či certifikace, jsou pro neuniverzitní vysoké školy 

stejné, jako pro ty univerzitní.
31

 

 

Veřejné vysoké školy - v současné době v České republice působí 26 veřejných 

vysokých škol.
32

 Většina z těchto škol realizuje studijní programy na fakultách 

s různým vědním zaměřením. Jen pár z nich poskytuje vzdělání v konkrétní oblasti – 

umělecké, zemědělské či technické. Kromě dvou vysokých škol, a sice Vysoké školy 

polytechnické v Jihlavě a Vysoké školy technické a ekonomické v Českých 

Budějovicích, jsou všechny veřejné vysoké školy univerzitního typu.
33

 

 

Soukromé vysoké školy – v současné době v České republice působí 44 

soukromých vysokých škol.
34

 Všechny SVŠ původně vznikly jako neuniverzitní, až 

v roce 2007 se dvě z nich staly univerzitami. Jedná se o Vysokou školu Jana Ámose 

Komenského a Vysokou školu veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o. p. s. 

                                                 
27

 „Odborné vzdělávání“, Národní ústav odborného vzdělávání, http://www.nuov.cz/pocatecni-odborne-

vzdelavani (staženo 19.01.2015) 
28

 Jan Průcha, Vzdělávání a školství ve světě: základy mezinárodní komparace vzdělávacích systémů 

(Praha: Portál, s. r. o., 1999), str. 142 
29

 „Základní charakteristiky vývoje českého vzdělávacího systému mezi lety 1989 – 2009“, Portál o 

školství a vzdělávání, http://info.edu.cz/en/system/files/CVS_1989_2009.pdf (staženo 18.01.2015) 
30

 Jan Průcha, Vzdělávání a školství ve světě: základy mezinárodní komparace vzdělávacích systémů 

(Praha: Portál, s. r. o., 1999), str. 142 
31

 „Terciární vzdělávání“, Národní ústav odborného vzdělávání, http://www.nuov.cz/terciarni-vzdelavani 

(staženo 18.02.2015) 
32

 „Veřejné vysoké školy“, MŠMT, http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/verejne-vysoke-

skoly-4 (staženo 18.02.2015) 
33

 „Terciární vzdělávání“, Národní ústav odborného vzdělávání, http://www.nuov.cz/terciarni-vzdelavani 

(staženo 18.02.2015) 
34

 „Soukromé vysoké školy“, MŠMT, http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/soukrome-vysoke-

skoly (staženo 18.02.2015) 
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(nyní Metropolitní univerzita Praha, o. p. s.).
35

 Skutečnost, že je valná většina SVŠ 

neuniverzitním typem školy neznamená, že musí poskytovat jen bakalářský studijní 

program. Velké množství soukromých vysokých škol již má akreditovány i magisterské 

studijní programy. První SVŠ, která akreditaci získala, byla v roce 2001 Literární 

akademie.
36

 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udává, že k 31. prosinci 1999 byl 

udělen státní souhlas hned čtyřem SVŠ neuniverzitního typu. Konkrétně se jednalo 

o Bankovní institut v Praze; Evropský polytechnický institut, s. r. o. v Kunovicích; 

Vysokou školu hotelovou, s. r. o. v Praze a Vysokou školu finanční a správní v Praze. 

První tři jmenované zahájily výuku ještě v roce 1999.
37

 

 

Kromě SVŠ ale začaly vznikat i nové veřejné školy, například Univerzita 

Tomáše Bati ve Zlíně v roce 2001, a také vznikaly nové fakulty v rámci stávajících 

univerzit.
38

 Na jedné straně znamenalo rozšiřování nabídky vysokoškolského vzdělání 

otevření dveří ke studiu pro velké množství lidí, ale na straně druhé hrozilo riziko toho, 

že se objeví obchodníci s diplomy, které více než kvalitní vzdělání bude zajímat zisk. 

Jako prevence proti takovým případům měla sloužit zákonem zřízená Akreditační 

komise.
39

 Akreditační komise je orgán, složený z 21 členů, kteří jsou na návrh ministra 

vlády jmenováni na dobu šesti let vládou ČR. Cílem Akreditační komise je pečovat o 

kvalitu vysokoškolského vzdělávání, a to prostřednictvím hodnotících činností a 

posuzováním kvality vysokých škol. V případě, že jsou shledány nedostatky, může 

Akreditační komise navrhnout MŠMT pozastavení či odebrání akreditace v oblastech 

nabírání nových studentů, zákazu konání státní zkoušky, udělování akademických titulů 

atd. Zároveň vydává stanovisko k žádostem o akreditaci studijních programů a oborů, 

                                                 
35

 „Terciární vzdělávání“, Národní ústav odborného vzdělávání, http://www.nuov.cz/terciarni-vzdelavani 

(staženo 18.02.2015) 
36

 Lukáš Doubrava, „Již téměř třetina soukromých VŠ prošla hodnocením“, Učitelské noviny, č. 27/2004, 

http://www.ucitelskenoviny.cz/?archiv&clanek=5151&PHPSESSID=38295fccb13e3a478a422125dbb439

64 (staženo 18.02.2015) 
37

 Viera Vlčková, Jana Kouřilová, „Vývoj vysokého školství na území České a Slovenské republiky“ 

Regionální studia/Czech Regional Studies, č. 02/2010: 34-45 str., 

www.vse.cz/polek/download.php?jnl=rst&pdf=28.pdf (staženo 18.02.2015) 
38

 Ibid. 
39

 „Byl přijat nový vysokoškolský zákon, který mj. umožnil vznik soukromých vysokých škol“, Česká 

televize, Události, U-1998-04-03; 21, „21“-1998-12-22; ČT, 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10266819072-vypravej/ve-stopach-doby/1998/608-byl-prijat-novy-

vysokoskolsky-zakon-ktery-mj-umoznil-vznik-soukromych-vysokych-skol/ (staženo 18.02.2015) 
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ke zřizování, rozdělování či fůzi veřejné VŠ, vyjadřuje se k žádostem o udělení státního 

souhlasu se vznikem soukromé VŠ aj.
40

 

 

 

1.3.1 Soukromé vysoké školy 

Jak bylo řečeno v podkapitole 1.3, vznik soukromých vysokých škol v České 

republice umožnil až zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. První SVŠ vznikly 

udělením státního souhlasu v roce 1999 a k roku 2014 jich v České republice působilo 

44, z toho 42 neuniverzitních a 2 univerzitní školy, které poskytují bakalářské i 

magisterské studijní programy. 

Uvádí se, že studenti na soukromých vysokých školách mohou získat více 

praktických znalostí a dovedností oproti veřejným vysokým školám, které preferují 

větší míru teoretických znalostí, jelikož počítají se zájmem absolventů a absolventek o 

vědeckou činnost.
41

 Soukromé vysoké školy do určité míry zaplňují mezeru na trhu 

vzdělávání, jelikož se orientují především na oblasti, které veřejné vysoké školy mají na 

okraji svého zájmu. Nejvíce akreditovaných oborů se orientuje na právo, ekonomii a 

humanitní vědy.
42

  

 

Právnické osoby, zřízené nebo založené podle práva některého z členských zemí 

Evropské unie a sídlící nebo vykonávající svou podnikatelskou činnost v jejím teritoriu, 

mohou získat oprávnění působit jako soukromé vysoké školy, pokud jim ministerstvo 

udělí státní souhlas. Žádost, na jejímž podkladě ministerstvo rozhodne o udělení či 

neudělení souhlasu, musí obsahovat jisté náležitosti, které taxativně jmenuje § 39 

zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Jedná se například o uvedení názvu, sídla 

a typu vysoké školy, právní formy, údaje o finančním a materiálním zajištění SVŠ či 

návrhy studijních programů. V případě, že byly v žádosti shledány nedostatky, vyzve 

ministerstvo žadatele, aby je odstranil. K žádosti o udělení státního souhlasu se 

vyjadřuje také Akreditační komise, jelikož spolu s udělením státního souhlasu je také 

vydáno rozhodnutí o akreditaci studijních programů a o vnitřních předpisech SVŠ. 

                                                 
40

 „Úplné znění zákona o vysokých školách – nepublikované ve Sbírce zákonů – listopad 2010“, MŠMT, 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/zakon-c-111-1998-sb-o-vysokych-skolach-text-se-

zapracovanymi (staženo 18.02.2015), § 83-85 
41

 „Jak do IT“, Zkus IT/Staň se profesionálkou, http://www.zkusit.cz/jak-do-it/ (staženo 18.02.2015) 
42

 Lukáš Doubrava, „Již téměř třetina soukromých VŠ prošla hodnocením“, Učitelské noviny, č. 27/2004, 

http://www.ucitelskenoviny.cz/?archiv&clanek=5151&PHPSESSID=38295fccb13e3a478a422125dbb439

64 (staženo 18.02.2015) 
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V případě, že instituce nezahájí činnost do dvou let od udělení povolení, pozbude státní 

souhlas platnost.
43

  

Zákon také SVŠ ukládá řadu povinností, které jsou jmenovány v § 42 

příslušného zákona. Mezi povinnosti se řadí například vydávání výroční zprávy o 

činnosti, výroční zprávy o hospodaření i obnovování dlouhodobého záměru SVŠ či 

vydávání výsledků hodnocení činnosti soukromé vysoké školy. Tyto dokumenty musí 

být veřejně přístupné.
44

 

V případě, že soukromá vysoká škola jedná v rozporu se zákonem, je 

ministerstvem vyzvána ke zjednání nápravy. V určitých případech může ministerstvo 

státní souhlas odebrat. Důvody pro odebrání jsou vyjmenovány v § 43 zákona o 

vysokých školách. Jedná se například o případy, kdy škola nemá akreditovaný žádný 

studijní program nebo jí byla během roku odebrána akreditace více než dvou studijních 

programů.
45

  

 

 

1.4 Období let 1999 - 2005 

V roce 1999 podepsala Česká republika a dalších 29 evropských zemí tzv. 

Boloňskou deklaraci, která představovala akční plán rozvoje vysokých škol, který měl 

vést k vytvoření ‚Evropského prostoru vysokoškolského vzdělání do roku 2010‘. 

Snahou a cílem této spolupráce bylo, a stále je, zpřehlednit systémy vzdělávání na VŠ 

v celé Evropě, a to prostřednictvím strukturovaného studia; diplomů, které by byly 

v zahraničí srovnatelné a srozumitelné (spolu s diplomem jsou absolventovi předány i 

dodatky k diplomu) a v neposlední řadě kreditních systémů. Souhrn těchto opatření by 

pak měl otevřít cestu k uznání studia v zahraničí či k mobilitě inteligence.
46

 

V roce 2000 přistupuje Česká republika k podpisu Lisabonské smlouvy, která 

v oblasti sjednocování vzdělávacích systémů v Evropě hovoří o uznávání studia. 

Signatářské země se zavazují, že budou podávat jasné a pravdivé informace o 

institucích spadajících do jejich vysokoškolského systému, také o studijních či jiných 

programech s cílem ověřit, zda kvalifikace, poskytovaná těmito institucemi, stojí za 

                                                 
43

 „Úplné znění zákona o vysokých školách – nepublikované ve Sbírce zákonů – listopad 2010“, MŠMT, 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/zakon-c-111-1998-sb-o-vysokych-skolach-text-se-

zapracovanymi (staženo 18.02.2015), § 39 
44

 Ibid, § 42 
45

 Ibid, §43 
46

 „Boloňský proces: Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání“, MŠMT, 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/bolonsky-proces-1 (staženo 18.02.2015) 
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uznání.
47

 Původně měla Lisabonská smlouva vstoupit v platnost v lednu 2009, avšak ne 

všechny členské státy ukončily ratifikační proces. Kromě Irska, Německa a Polska, kde 

probíhaly přezkumy a hlasování v referendech, zbrzdila přijetí Lisabonské smlouvy i 

Česká republika, kde Ústavní soud kontroloval slučitelnost smlouvy s českým ústavním 

pořádkem. Smlouva, podepsána prezidentem Klausem dne 3. listopadu 2009, vstoupila 

v platnost 1. prosince 2009.
48

 

 

Novela zákona o vysokých školách z roku 2001 přinesla několik změn. První 

změnou bylo, jak je uvedeno v podkapitole č. 1.1, striktní zavedení struktury 

vysokoškolského vzdělávání rozděleného na tři stupně. Novela také upravila délku 

bakalářských programů na 3-4 roky studia a navazujících magisterských programů na 1-

3 roky studia z původních 2-3 let. Zároveň mohou VŠ realizovat nestrukturované 

studijní programy s délkou studia 4-6 let, kterými se rozumí ty, jimž doteď nevypršela 

akreditace nebo programy schválené Akreditační komisí, tj. medicína, veterinární vědy, 

farmacie či práva.
49

 

Významným dokumentem, který vláda schválila dne 7. února 2001, je Národní 

program rozvoje vzdělávání v České republice, zkráceně Bílá kniha.
50

 Bílá kniha je 

strategickým dokumentem české vlády pro oblast vzdělávání. Představuje myšlenková 

východiska, záměry, cíle a směřování programů podstatných pro rozvoj vzdělávací 

soustavy v ČR. Dokument se snaží postihnout zájmy celé společnosti a dává podněty 

k práci škol.
51

 Bílá kniha je rozsáhlým dokumentem, který se věnuje všem typům 

vzdělávání, od předškolního až po terciární a zahrnuje i vzdělávání dospělých. 

Předkládá vedení škol výzvy, navrhuje řešení a zabývá se i hodnocením kvality.
52

 

V současné době Bílá kniha pozbyla svou platnost díky schválení ‚Strategie vzdělávací 

                                                 
47

 „Analýza a reforma financování veřejných vysokých škol“, MŠMT, 

http://aplikace.msmt.cz/HTM/Analyzaareformafinancovan_190503.htm (staženo 23.01.2015) 
48

 „Lisabonská smlouva: Informace o Lisabonské smlouvě a změny, které přináší pro oblast vnitřních 

věcí“, Ministerstvo vnitra ČR, http://www.mvcr.cz/clanek/agenda-eu-na-mv-lisabonska-

smlouva.aspx?q=Y2hudW09MQ%3d%3d (staženo 18.02.2015) 
49

 „Základní charakteristiky vývoje českého vzdělávacího systému mezi lety 1989-2009“, Portál o 

školství a vzdělávání, http://info.edu.cz/en/system/files/CVS_1989_2009.pdf (staženo 18.01.2015) 
50

 „Analýza naplnění cílů Národního programu rozvoje vzdělávání v České republice (Bílé knihy) 

v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání – verze 13.3.2009“, MŠMT, 

www.msmt.cz/file/10093_1_1/ (staženo 18.01.2015), str. 10 
51

 „Strategické a koncepční dokumenty: Bílá kniha – Národní program rozvoje vzdělávání v České 

republice“, MŠMT, http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategicke-a-koncepcni-dokumenty-

cerven-2009 (staženo 19.01.2015) 
52

 Kolektiv autorů, Národní program rozvoje vzdělávání v České republice: Bílá kniha (Praha: Ústav pro 

informace ve vzdělávání – nakladatelství Taurius, 2001), 98 str. http://aplikace.msmt.cz/pdf/bilakniha.pdf 

(staženo 18.02.2015)  
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politiky České republiky do roku 2020‘.
53

 Tato strategie byla vládou ČR schválena 9. 

července 2014.
54

 

V roce 2003 přichází Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se zprávou o 

konkurenceschopnosti českých veřejných vysokých škol. V návaznosti na podpis 

Boloňské a Lisabonské smlouvy se začíná uvažovat o reformně financování, která by 

mohla vysokým školám přinést nové možnosti. Z analýzy podmínek, které vysoké školy 

v ČR a EU mají, vyplynulo, že je české školství silně podfinancováno. I přes tuto 

skutečnost si ale podle MŠMT čeští studenti a absolventi vysokých škol vedou na 

evropském trhu velmi dobře.
55

 I když se o reformně vysokého školství začíná mluvit 

nahlas, ustupuje do pozadí, jelikož v roce 2005 dochází k reformě školství regionálního. 

 

 

1.5 Rok 2009 a reforma VŠ 

Dne 26. ledna 2009 schválila vláda České republiky Bílou knihu terciárního 

vzdělávání. Jedná se o strategický dokument, který má být odborným podkladem pro 

reformu terciárního vzdělávání v ČR. Stanovuje, jakým směrem by se mělo terciární 

vzdělávání rozvíjet ve výhledu jednoho až dvou desetiletí. Tento dokument nenahlíží na 

český systém terciárního vzdělávání jako na uzavřený a izolovaný systém, naopak se ho 

snaží zasadit do mezinárodního kontextu ve snaze odrážet evropské a celosvětové 

trendy ve vzdělávání.
56

 

Dne 23. února 2011 vydává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Pracovní návrh věcného záměru zákona o vysokých školách. Tento dokument 

jmenuje všechny oblasti, kterých by se měla reforma vysokého školství dotknout, 

konkrétně mluví o obecných ustanoveních, organizaci vysokých škol, akademické obci 

a personálu vysokých škol, vnitřních předpisech VŠ, vztahu státu a VŠ, ale zasahuje 

také do soustavy vysokoškolského vzdělání a studia, zajišťování kvality či působnosti 

                                                 
53

 „Strategické a koncepční dokumenty: Bílá kniha – Národní program rozvoje vzdělávání v České 

republice“, MŠMT, http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategicke-a-koncepcni-dokumenty-

cerven-2009 (staženo 19.01.2015) 
54

 „Aktuální dokumenty: Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020“, Strategie 

vzdělávání 2020, http://www.vzdelavani2020.cz/clanek/12/aktualni-dokumenty.html (staženo 

18.02.2015) 
55

 „Konkurenceschopnost českých veřejných vysokých škol – reforma financování“, MŠMT, 

http://aplikace.msmt.cz/HTM/KonkurenceschopnostVVS_190503.htm (staženo 18.02.2015) 
56

 Petr Matějů a kolektiv, Bílá kniha terciárního vzdělávání, Karlova Univerzita v Praze, 

http://www.cuni.cz/UK-3874-version1-BK09leden.pdf (staženo 18.02.2015), str. 7-8 
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státní správy ve vysokém školství.
57

 Reforma vysokého školství je zakomponována ve 

‚Strategii mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 

2020‘, kterou vláda projednala a schválila dne 27. září 2011. Reforma je součástí pilíře 

‚Vzdělanost‘ a své náměty čerpá ze zemí, jako jsou Velká Británie, státy Beneluxu a 

skandinávské země, především Finsko. Pro zvýšení kvality vzdělávání a výkonu 

vysokých škol si Strategie stanovila 11 cílů (např.: změna financování VŠ, podpora 

studentů nadaných a socioekonomicky znevýhodněných, kvalitní akreditační proces 

apod.), jejichž dosažení má zajistit hodnotné a diverzifikované vysoké školství, zvýšení 

finančních prostředků uvolněných pro VŠ či jednodušší a přehlednější akreditační 

systém.
58

  

Návrh záměru zákona o vysokých školách vzedmul vlnu debat, ze které 

vyplynulo, že i když nebude možné najít shodu ve všech bodech, reforma vysokého 

školství je potřebná. Řada vysokoškolských představitelů se shoduje v tom, že je nutné 

prosadit řádnou a úplnou reformu. Obávají se, že v případě selhání by už možné 

novelizace byly vyloučeny z veřejné debaty. S připravovanou reformou ale nejsou 

spokojeni rektoři univerzit, ani studenti.
59

 

Obsah připravované reformy lze shrnout do několika základních oblastí, 

jejichž cílem je modernizovat české univerzity, zkvalitnit poskytované vzdělání, a to vše 

dle evropských standardů. Jedná se o tyto změny: 

V první řadě jde o diverzifikaci systému vysokých škol, která slibuje jasné vymezení 

funkce jednotlivých vysokých škol a jejich financování, a to na základě předem 

stanovených a jasně měřitelných cílů. Tato změna se těší obecné podpoře.
60

 

Za druhé se jedná o zásah do samosprávy vysokých škol formou „zavedení pozic 

akademických pracovníků jako funkčních míst v rámci struktury vysoké školy a tedy 

vznik tzv. profesních profesorů a docentů.“
61

 To by znamenalo určité omezení 

kompetencí vysokých škol v rozhodování o výběru akademických pracovníků.
62

 

                                                 
57

 „Pracovní návrh věcného záměru zákona o vysokých školách“, MŠMT, 

http://www.msmt.cz/uploads/Pracovni_navrh_vecneho_zameru_23_02_2011.pdf (staženo 24.01.2015) 
58

 „Projekt 22 Reforma vysokého školství (Strategie MK)“, BusinessInfo, portál pro podnikání a export, 

http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/smk-reforma-vysokeho-skolstvi-7304.html (24.01.2015) 
59

 David Povolný, „S čím přichází reforma vysokých škol?“, Vědeckopopulární portál Masarykovy 

univerzity, http://www.veda.muni.cz/tema/2759-s-cim-prichazi-reforma-vysokych-skol#.VOWc0vmG-

xM (staženo 24.01.2015) 
60

 Ibid. 
61

 Ibid. 
62

 Ibid. 
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Třetí změna se týká správy univerzit a představovala by vznik nového orgánu – Rad, 

které by nahradily současné správní rady. Schvalování a odvolávání rektorů, 

rozhodování o výši jejich odměn i schvalování dlouhodobých záměrů vysokých škol by 

připadlo do kompetence Rady, složené ze třetiny členů jmenované na návrh rektorů, 

třetiny jmenované na návrh akademických senátů a třetiny jmenované na návrh ministra 

školství. Většina vysokoškolských představitelů s tímto návrhem nesouhlasí. Mají 

obavy z toho, že by tímto způsobem mohly začít pronikat do řízení vysokých škol 

politické zájmy.
63

 Bývalý předseda Akademického senátu Českého vysokého učení 

technického, Petr Konvalinka, se k tomuto tématu vyjádřil s obavou, že veřejné vysoké 

školy jsou jedny z posledních oblastí, na kterých se žádný politik nepokusil vydělat. 

Josef Dobeš, svého času ministr školství, však tuto teorii odmítl s tím, že cílem reformy 

není VVŠ podřídit politikům, ale vytvořit pružné orgány, reagující na změny, po vzoru 

Rakouska.
64

  

Čtvrtou změnu představuje vzdělávání na základě tzv. institucionální akreditace, což 

znamená, že východiskem pro udělení akreditace bude ověření funkčnosti vnitřního 

systému školy, zajištění kvality a plnění stanovených premis, tedy poslání vysokých 

škol.
65

 

Pátou velkou změnu představuje zavedení tzv. kontraktového financování, jež 

předpokládá uzavření rámcové smlouvy mezi veřejnou vysokou školou a ministerstvem 

na tři až pět let. Ve smlouvě by byla dohodnuta minimální částka příspěvku od státu, 

což by zaručilo stabilní výši finančního příjmu po určitou dobu. To by znamenalo jistou 

nezávislost na změnách ve státní politice či rozdělování finančních prostředků ze 

státního rozpočtu. Tuto část však vidí jako problematickou ministerstvo financí.
66

 

Šestým významným bodem v reformně školství je úvaha nad zavedením tzv. 

odloženého školného. Panují obavy z toho, že se školné stane pouhou náplastí na 

snížení finančního příspěvku ze státního rozpočtu; z toho, že výběr školného nezůstane 

                                                 
63

 David Povolný, „S čím přichází reforma vysokých škol?“, Vědeckopopulární portál Masarykovy 

univerzity, http://www.veda.muni.cz/tema/2759-s-cim-prichazi-reforma-vysokych-skol#.VOWc0vmG-

xM (staženo 24.01.2015) 
64

 „Akademici se bouří: „Dobeš chce tunelovat vysoké školy!“, TN.cz – zprávy z domova i ze světa, 

http://upload.tn.nova.cz/bin/mobile/index.php?article_id=323236&comments_page=7 (staženo 

16.04.2015) 
65

 David Povolný, „S čím přichází reforma vysokých škol?“, Vědeckopopulární portál Masarykovy 

univerzity, http://www.veda.muni.cz/tema/2759-s-cim-prichazi-reforma-vysokych-skol#.VOWc0vmG-

xM (staženo 24.01.2015) 
66

 Ibid. 
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založený pouze na vztahu mezi studentem a školou; z toho, že školné nebude reflektovat 

skutečné náklady, tedy aktuální výdaje škol na studenta.
67

 

 

V březnu, roku 2014, se sešli zástupci České konference rektorů a Rady 

vysokých škol spolu s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, Marcelem Chládkem. 

Jednání stavělo na materiálech, které připravil bývalý ministr školství, Petr Fiala. 

Projednávalo se pět hlavních bodů, a sice institucionální akreditace, hodnocení kvality 

vysokého školství, kontraktové financování, zavedení funkčních míst i autonomie VŠ a 

jimi zřizované výzkumné instituce. Podle ministra školství panovala největší shoda 

v oblasti kontraktového financování.
68

 

Chládek plánoval vypracování finální podoby novely zákona do konce června 

2014 a její schválení pak do konce roku.
69

 Česká televize odvysílala 4. září 2014 brífink 

po Zasedání pléna České konference rektorů, kterého se zúčastnil ministr školství. Podle 

slov rektora Univerzity Karlovy, Tomáše Zímy, byla novela vysokoškolského zákona 

odeslána do vnějšího připomínkového řízení, nicméně podle slov Anny Putnové, 

místopředsedkyně výboru pro vědu a vzdělávání, se očekává, že ještě dojde k nějakým 

změnám.
70

 

 

 

1.6 Konkurenceschopnost vysokých škol 

Ve společnosti se začíná hovořit o tom, že je na vysokých školách přetlak 

uchazečů o vysokoškolské vzdělání a bakalářský titul začíná být považován za lepší 

maturitu. Podle Jana Kouckého, ze Střediska vzdělávací politiky UK, jsou dnes na 

pracovní místa, která dříve běžně zastali středoškoláci, dosazováni absolventi vysokých 

škol. V roce 1998 bylo zaměstnáno 75 tisíc absolventů a v roce 2013 se už jednalo        

                                                 
67
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o více než trojnásobek, celkem o 240 tisíc zaměstnaných absolventů. Vysokoškolsky 

vzdělaných však přibývá daleko víc, než pracovních míst.
71

 

 

Ještě na přelomu tisíciletí prosazovala Zemanova vláda myšlenku, že všeobecné 

vzdělání je určeno elitě. Vysoké školy tak navštěvovala sotva třetina mladé populace.
72

 

V roce 2009 pak přinesla Česká televize zprávy o tom, že se tehdejší ministryně 

školství, Miroslava Kopicová, spolu s rektory vysokých škol shodla v tom, že vysokých 

škol je v České republice příliš. Petr Fiala, za Českou konferenci rektorů, pak tuto 

skutečnost potvrdil. Totiž teorie je taková, že osob, které mají předpoklady pro úspěšné 

studium na vysoké škole, je v populaci stále stejně, a tudíž vysoké školy přijímají méně 

kvalitní studenty.
73

 Podobně se v roce 2014 vyjádřil i Miloš Zeman. Podle něj je 40 % 

vysokoškoláků z každého populačního ročníku příliš, vzhledem k tomu, že jen 20 % 

obyvatel je vysokoškolsky vzdělatelných.
74

 Velký nárůst studentů se podepisuje i na 

snížení jejich průměrných znalostí a dovedností, snížily se čtenářské a matematické 

kompetence vysokoškolských absolventů, což dokazují i srovnávací studie 

mezinárodního průzkumu OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj). 

Rozdíl je patrný už u středoškoláků. Ti obecně nemají ambice ani potřebu, stát se 

odborníky v nějakém povolání, pro které je potřebný vysokoškolský diplom.
75

 

Postupně se tak přechází od elitního studia ke studiu masovému, a to nejen 

v České republice, ale po celém světě.
76

 Pro mezinárodní srovnání se využívá ukazatel 

zvaný ‚hrubý poměr zapsaných (GER)‘, který představuje podíl momentálně studujících 

vůči celkovému počtu všech obyvatel ve věku obvyklém pro studium konkrétního 

stupně vzdělávání. Česká republika se od roku 1989 přiblížila průměru Evropské unie, 
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ale i tak zůstává daleko za Finskem, které je považováno za nejvzdělanější stát 

Evropy.
77

 

 

Z grafu, uvedeného v příloze č. 1
78

, vyplývá, že zlom v nárůstu studentů 

vysokých škol v České republice přišel v roce 2001, kdy na našem území začaly působit 

soukromoprávní vysoké školy, zároveň se zvýšil počet zahraničních studentů a studentů 

dálkových či distančních forem studia.
79

 

Nárůst studentů v souvislosti se vznikem soukromých vysokých škol dobře 

demonstrují i výkonové ukazatele, které MŠMT sestavilo pro roky 2000 až 2014. Data 

jsou zpracována v tabulce, v příloze č. 2.
80

 Z tabulky vychází, že veřejných vysokých 

škol v roce 2000 působilo 24 a studovalo zde 188 200 studentů, oproti tomu 

soukromých vysokých škol působilo v ČR prozatím 11 a studovalo na nich 2 056 

studentů. Celkem se jedná o 35 vysokých škol se 190 256 studenty. Do roku 2006 počet 

vysokých škol rostl. Přibyla jedna veřejná a 29 soukromých vysokých škol. Počet 

studujících se tak podstatně zvýšil (na VVŠ o 96 948 studentů, na SVŠ o 29 320 

studentů), což v úhrnu činí nárůst o 126 268 studentů. Rok 2007 představuje určitý 

přelom. Od této doby jsou počty vysokých škol téměř stabilní a nárůst studentů už není 

tak vysoký. Nejvyšší hodnoty dosáhl rok 2010, kdy na 26 veřejných VŠ studovalo 339 

353 studentů a na 43 soukromých VŠ studovalo 47 335 studentů. Od té doby dochází 

k poklesu studentů. Podle posledních dostupných dat studovalo k 31.12.2014 na 

veřejných VŠ 308 428 studentů a 43 soukromých VŠ studovalo 39 461 studentů, což 

v součtu činí 347 889 vysokoškoláků. 

 

Dalo by se předpokládat, že snížení nároků na studenta u přijímacího řízení na 

veřejnou vysokou školu způsobí snížení poptávky o placené vysokoškolské vzdělání.
81
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Podíl studentů soukromých vysokých škol se pohybuje kolem 13 % z celkového počtu 

vysokoškoláků. Podle slov Miroslavy Kopicové, bývalé ministryně školství, je dobře, že 

se v České republice SVŠ rozvíjí, jelikož je tak odlehčeno státnímu rozpočtu.
82

 Dle 

Aloise Houdka, bývalého předsedy Asociace soukromých vysokých škol ČR, se veřejné 

VŠ konkurence ze strany SVŠ obávat nemusejí. V České republice mají tradici i vliv, 

nabízejí klasický způsob výuky a jiné obory, přičemž jejich služby jsou převážně 

zdarma.
83

  

Internetový server E15.cz, provozovaný Mladou frontou, se snažil spočítat 

náklady spojené se studiem na veřejné vysoké škole. Do výpočtu byly zahrnuty 

poplatky za podání přihlášky, ubytování, skripta a učebnice, strava, jízdné a zábava po 

dobu pětiletého studia na veřejné vysoké škole, přičemž se počítá jen s 10 měsíci za rok. 

Ne příliš náročný student by pak měl za takové studium zaplatit asi 269 tisíc korun.
84

 

Samozřejmě záleží na tom, jak daleko student do školy dojíždí, kde je ubytován a na 

jaký standard je zvyklý. Osobně se domnívám, že je tato částka velmi podhodnocená. 

Nicméně pokud k ní přičteme ještě školné, předepsané soukromými vysokými školami, 

dostaneme částku alespoň jednou takovou. Podle portálu Czech.cz, provozovaného 

Ministerstvem zahraničí ČR spolu Rádiem Praha, však mají některé soukromé VŠ 

vypracovaný dobrý systém stipendií i půjček, kterými si může student polepšit tak, aby 

výrazně snížil náklady na školné.
85

 

 

Soukromé vysoké školy v České republice se zatím velkému uznání netěší. 

Studentský server Studentskefinance.cz konstatuje, že vedle soukromých VŠ, které mají 

dobrou úroveň, existují i ty, jenž podřizují výuku studentům tak, aby nepřišly o 

pravidelný příjem finančních prostředků.
86

 S nálepkou „továrna na tituly“ nesouhlasí 

například kvestor Vysoké školy manažerské informatiky, ekonomiky a práva, Radek 
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Řechka. Podle něj je nutné si uvědomit, že pověst veřejných vysokých škol není 

neochvějná a v obou táborech působí školy kvalitní i méně kvalitní. Domnívá se, že je 

jedno, zda potenciální student zvolí soukromou nebo veřejnou instituci, jelikož existuje 

jen jeden zákon o vysokých školách, podle kterého se řídí obě formy škol. Avšak 

studenti, kteří zvolí SVŠ za své peníze požadují osobnější přístup, přátelštější prostředí 

a lepší péči.
87

  

 

Panují oprávněné obavy z toho, že trh práce zareaguje na množství vysokých 

škol a jejich absolventy tím, že začne preferovat tituly z určitých vysokoškolských 

institucí. Prioritou soukromých vysokých škol by mělo být čistě zaměření se na 

spokojenost a připravenost absolventů, zisk by měl být na žebříčku hodnot níž. Podle 

rektora CEVRO Institutu, Josefa Šímy, je vztah soukromé vysoké školy a jejího 

studenta mnohem jasnější a čitelnější, jelikož platba školného dá studentovi větší 

možnost kontroly. Nejmenovaný student, jehož výpověď přináší server 

Studentworld.cz, tvrdí, že soukromé vysoké školy přistupují ke své činnosti čistě tržně, 

a tudíž se dá hovořit o jakési garanci získání titulu.
88

 

Stejný server klade jako pozitivum studia na SVŠ na první místo tento výrok: 

„Školu si platíte a můžete vyžadovat za své peníze adekvátní službu.“
89

 Domnívám se, 

že pokud vzdělání, poskytované SVŠ, bude stavěno jako služba za úplatu, což z výše 

uvedeného skutečně vyplývá, může být potencionálními zájemci, potažmo společností, 

studium na soukromoprávní VŠ i nadále běžně chápáno jako ‚záruka prakticky 

bezproblémového získání titulu‘. Tudíž může být těžké přijmout a uznat, že titul na 

takové škole není předem koupený. A SVŠ se opak bude těžko dokazovat. 

 

Se zavedením školného na veřejných vysokých školách naprosto souhlasí rektor 

vysoké školy CEVRO Institut, Josef Šíma; rektor Vysoké školy ekonomie a 

managementu, Milan Žák a jeden z absolventů soukromé vysoké školy, Pavel Moravec. 
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Podle Josefa Šímy by neplacené vzdělání nemělo být bráno jako samozřejmost. 

Studenti, kteří platí školné za své vzdělání na SVŠ, jsou často i daňovými poplatníky, 

kteří svými daněmi platí vzdělání studentům veřejných vysokých škol.
90

 

Milan Žák se domnívá, že vysokým školám není umožněno plné více zdrojové 

financování, poněvadž soukromé vysoké školy nemají nárok na státní podporu ve stejné 

míře, jako instituce veřejné a naopak veřejné VŠ pro zajištění své činnosti nevyužívají 

školného. Jedni tak na první pohled využívají veřejné zdroje, druzí soukromé. Sám ale 

chápe veřejné finance jako dobře maskované soukromé zdroje – všechny státem 

přerozdělené finanční prostředky byly původně soukromé, jen jsme ztratili možnost 

rozhodnout, za co budou utraceny. Podobně vidí i vzdělání, kdy není možné rozlišit, 

který ze dvou titulů, psaných na papíře, byl získán na soukromé vysoké škole.
91

  

Pavel Moravec vidí v zavedení školného na VVŠ určitý způsob motivace. Tvrdí, 

že lidé, kteří si vzdělání financují, pak ke studiu přistupují mnohem zodpovědněji.
92

 

 

Je pochopitelné, že veřejné vysoké školy s příspěvky, určenými soukromým VŠ 

nesouhlasí. Ve chvíli, kdy by oba typy škol využívaly pro svou činnost příspěvku od 

státu i od studentů, musely by všechny zapracovat na své úrovni, protože ta by se 

pravděpodobně stala hlavním kritériem pro výběr mezi VVŠ a SVŠ.
93

 Domnívám se, že 

vidina finančních prostředků může snížit úroveň vysokých škol, jelikož by v budoucnu 

mohli být přijímáni i studenti, kteří nesplňují současné požadavky veřejných vysokých 

škol na studenta, ale ti požadované školné budou schopni uhradit. 

Podle Jaromíra Vebera, náměstka Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, 

je financování podle počtu studentů neefektivní. Při rozdělování příspěvků  

VVŠ by se mělo přihlížet právě ke kvalitě, potřebě společnosti a uplatnitelnosti v praxi. 
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Mnozí studenti se ale obávají, že si platbu školného nebudou moct dovolit, jiní by 

v případě platby školného na veřejných školách požadovali záruku kvality.
94

 

 

V rámci Evropy panuje ohledně školného na veřejných školách nejednotnost. 

V Norsku, Švédsku, Finsku a Dánsku se školné neplatí, vzdělání je poskytováno 

zdarma, avšak je zde zvýšená míra daňové zátěže. Oproti tomu se školné platí 

v Rakousku a některých zemích západního Německa, dále ve Španělsku a Portugalsku, 

Itálii, Nizozemí, Belgii či v Bulharsku.
95

 

 

Na otázku, kde je tedy místo soukromých vysokých škol, odpověděl Pavel 

Doulík, děkan Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad 

Labem. Chápe soukromé vysoké školy jako výplň volného prostoru na trhu, která však 

nemá naději na pokrytí tak širokého spektra činností, jaké pokrývají veřejné vysoké 

školy. Podle něj však mohou konkurovat zajímavými studijními podmínkami, a to díky 

vyšší koncentraci finančních prostředků.
96

 Z výroční zprávy Akreditační komise 

vyplývá, že do nedávna se soukromé vysoké školy zaměřovaly na realizaci studijních 

programů ekonomických, veřejnoprávních nebo zaměřených na cestovní ruch, avšak 

v současné době je trendem výuka v oblasti práva či pedagogiky.
97

   

Veřejné školy pak nabízejí mnohem větší paletu oborů, které jsou však více teoretické a 

tím pádem se od studentů očekává větší zápal a studijní předpoklady. Podle mluvčího 

společnosti Scio, Bohumila Kartouse, není tajemstvím, že se na soukromé vysoké školy 

hlásí ti, kteří mají znatelně horší výsledky ve Scio testech.
98
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1.7 Shrnutí 

První kapitola pojednává o vývoji českého vysokého školství po roce 1989. 

Zákon o vysokých školách z roku 1990 navrátil vysokoškolským institucím autonomii, 

ale významná byla až reforma vysokých škol z roku 1998, která upravila cíle a funkci 

vysokých škol; transformovala většinu univerzit na veřejnoprávní organizace a dala 

vzniknout soukromým vysokým školám, tudíž je od roku 1998 možné studovat na 

státních, veřejných i soukromých vysokých školách. Tyto instituce pak zákon dále 

rozdělil na univerzitní a neuniverzitní vysoké školy, přičemž většina veřejných VŠ je 

univerzitního typu a většina soukromých VŠ je neuniverzitního typu. Dohled nad nově 

vznikajícími vysokoškolskými institucemi vykonává Akreditační komise, které dal tento 

zákon vzniknout. Novela zákona o VŠ z roku 2001 striktně rozdělila studijní programy 

vysokých škol na tři stupně. V současné době je připravována reforma vysokých škol, 

která si klade za cíl zvýšit kvalitu vzdělávání a efektivnost veřejných vysokých škol. 

Pro český vysokoškolský systém, a nejen pro ten, bylo důležité navázání 

kontaktů se Západem, především pak s Evropskou unií, která VŠ umožnila podílet se na 

programech Společenství (Phare - Tempus), které České republice umožnily čerpat 

finanční prostředky, technickou i metodickou podporu pro vysoké školy. 

V České republice v současné době působí na 70 veřejných a soukromých 

vysokých škol, které poskytují rozličné studijní programy a obory (studijní program 

může být složen ze studijních oborů; například studijní program Ekonomie může být 

oborově zaměřen na Bankovnictví nebo Mezinárodní obchod
99

), přičemž studium na 

veřejných VŠ je zpravidla zdarma a na soukromých VŠ platí student školné, jehož výši 

si reguluje instituce sama. S rozvojem soukromých vysokých škol v ČR narostl i počet 

vysokoškoláků a v roce 2014 studovalo na všech vysokých školách 347 889 studentů. 
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2. FINANCOVÁNÍ TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

Valná většina školských institucí v České republice je financována z veřejných 

rozpočtů - buď ze státního, krajského nebo municipálního rozpočtu, a to především 

kvůli tomu, že je vzdělání chápáno jako veřejný statek. Stát má zájem na produkci 

tohoto veřejného statku i na jeho spotřebě, jelikož spotřeba statků v podobě školního 

vzdělání má všeobecně kladný vliv na lidskou populaci. Nedostatek finančních i jiných, 

například personálních prostředků, které má školské zařízení k dispozici v určitý čas a 

na určitém místě, značně ovlivňuje kvalitu vzdělávacího procesu.
100

 

Kromě kvalitativního vyjádření v podobě kultivace lidského potenciálu, lze 

užitek ze vzdělání i kvantifikovat, alespoň částečně, a proto jsou někteří občané ochotni 

finančně se podílet na nákladech vynaložených na vzdělávání.
101

 Listina základních 

práv a svobod České republiky v článku č. 33 stanovuje, že každý má právo na vzdělání. 

Občané státu se mohou bezplatně vzdělávat na základních a středních školách, na 

vysokých školách pak podle schopností občana a možností společnosti.
102

 To znamená, 

že Listina připouští možnost vzdělávání za úplatu, jelikož bezúplatné vzdělání je 

podmíněno ‚možnostmi společnosti‘.
103

 

 

Financování školství je zajišťováno Ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy, které ze svého rozpočtu kapitoly 333 přerozděluje finanční prostředky do 

konkrétních úseků školství. Největší množství financí plyne na zajištění regionálního 

školství a druhou nejvýznamnější položku v rozpočtu tvoří výdaje a dotace určené 

vysokým školám. Rozpočet počítá také s účelovými a institucionálními prostředky 

určenými na výzkum a vývoj.
104

  

 

V roce 2013 činily veřejné výdaje na školství celkem 172 805,2 mil. Kč. Vysoké 

školy získaly 34 229,4 mil. Kč, což představuje 19,81 % z celkové částky. Do této sumy 
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jsou zahrnuty i výdaje vysokých škol na koleje a menzy, výzkum a vývoj.
105

 Soukromé 

vysoké školy získaly na neinvestičních dotacích 40 379,8 tis. Kč a na stipendijních 

dotacích 30 506,2 tis. Kč.
106

 

 

 

2.1 Hospodaření soukromých vysokých škol 

Soukromé vysoké školy mohou v podmínkách České republiky existovat pouze 

jako právnické osoby, není tedy možné provozovat SVŠ na základě živnosti.
107

 

Soukromé vysoké školy mohou mít podobu obecně prospěšné společnosti, která se řadí 

do nevládního neziskového sektoru, a akciové společnosti či společnosti s ručením 

omezeným, které spadají do sektoru tržního.
108

 

Ze 44 soukromých vysokých škol v České republice funguje 6 škol ve formě 

akciové společnosti, 18 škol ve formě obecně prospěšné společnosti a 20 škol ve formě 

společnosti s ručením omezeným.
109

 

 

Hospodaření a možnosti financování veřejných vysokých škol jsou upraveny 

zákonem o vysokých školách.
110

 Oproti tomu hospodaření soukromých vysokých škol 

upravuje v případě obecně prospěšné společnosti zákon č. 248/1995 Sb., o obecně 

prospěšných společnostech ve znění pozdějších předpisů
111

 a v případě kapitálových 

společností se jedná o zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, který však byl 

počátkem roku 2014 zrušen a nahrazen zákonem o obchodních korporacích
112

. Všechny 
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tři zmíněné zákony dále odkazují na množství dalších zákonů a vyhlášek, kterými se 

mají VVŠ a SVŠ řídit, například zákon o účetnictví, o daních z příjmu nebo o podpoře 

výzkumu a vývoje z veřejných prostředků. 

 

 

2.1.1 Hospodaření obecně prospěšné společnosti 

Zákon o obecně prospěšných společnostech (o.p.s.) stanovuje, za jakých 

podmínek může dojít k jejich založení a vzniku, stejně tak i zrušení, likvidaci a zániku. 

Určuje, kdo může být statutárním orgánem společnosti a zabývá se i dalšími orgány 

jako jsou správní rada a dozorčí rada.
113

  

 

Hlavní náplní obecně prospěšné společnosti je poskytovat obecně prospěšné 

služby, ale může vykonávat také tzv. doplňkovou činnost za podmínky, že jí bude 

dosaženo efektivnější činnosti organizace, aniž by byla ohrožena kvalita, rozsah a 

dostupnost poskytovaných služeb. Organizace, v tomto případě soukromá vysoká škola, 

se nesmí podílet na podnikání jiných osob, ale může se ucházet o dotace ze státního či 

jiného rozpočtu a ze státního fondu s cílem podpořit svou činnost. Předpokládá se, že 

SVŠ budou žádat o dotace především Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 

Pokud ministerstvo dotaci poskytne, pak na základě předem stanovených podmínek, 

přičemž kontroluje a vyhodnocuje její řádné využití.
114

 Dotace od MŠMT jsou 

poskytovány účelově, především na financování akreditovaných studijních programů, 

programů celoživotního vzdělávání a na činnosti výzkumné, vědecké či umělecké. Výše 

dotace je pro každou SVŠ stanovena individuálně v závislosti na dlouhodobém záměru 

školy, jeho pravidelné aktualizaci, nákladech na akreditované studijní programy, 

počtech studentů a absolventů.
115
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Kromě finančních prostředků, plynoucích z činnosti obecně prospěšné 

společnosti, je zdrojem jejího financování jmění, které je tvořeno výší vkladu 

zakladatelů; přijatými dary a dědictvími; fondy a zmíněnými dotacemi.
116

 

 

Vzhledem k tomu, že se o.p.s. řadí mezi neziskové organizace, nesmí být její 

hospodářský výsledek, v případě, že je ziskový, přerozdělen mezi zakladatele, 

zaměstnance nebo členy, popř. vedení školy. Musí být využit na financování hlavní 

činnosti. Hospodářský výsledek se po zdanění převádí do rezervního fondu, ze kterého 

jsou kryty případné ztráty v budoucích účetních obdobích.
117

 

Zákon obecně stanovuje, že u obecně prospěšné společnosti podléhá dani 

(podobně jako u jiných neziskových organizací) pouze činnost doplňková, tedy taková, 

za jejímž účelem nebyla organizace primárně zřízena. Avšak soukromé vysoké školy 

mají zvláštní úpravu. Pro účely daňového zákona jsou považovány za veřejné vysoké 

školy. Ty jsou sice také považovány za neziskové poplatníky, ale způsob jejich zdanění 

se více podobá podnikatelským subjektům. Předmětem danění u vysokých škol jsou 

totiž všechny příjmy s výjimkou těch, které vznikly investičními transfery a úroky 

z vkladů na běžných účtech. Daňový zákon tedy nerozlišuje hlavní a doplňkovou 

činnost. V neposlední řadě je možné, oproti běžným o.p.s., uplatnit daňovou ztrátu coby 

položku, která se dá odečíst od základu daně.
118

 

Obecně prospěšná společnost vede podvojné účetnictví v případě, že provozuje 

doplňkovou činnost nebo tehdy, když její výnosy dosáhly 3 mil. Kč za poslední 

sledované období. Pokud nesplní tuto zákonnou povinnost, může vést jednoduché 

účetnictví.
119

 

 

Zákon stanovuje, že obecně prospěšné společnosti musejí každoročně 

vypracovat a veřejně zpřístupnit výroční zprávu o činnosti a hospodaření, nejpozději do 
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půl roku od konce hodnoceného období, kterým se rozumí kalendářní rok. V případě, že 

se o.p.s. zabývá výchovnou a vzdělávací činností, může ve svém statutu upravit 

hodnocené období na školní rok. Informace, které má výroční zpráva obsahovat, zákon 

taxativně jmenuje.
120

 

 

2.1.2 Hospodaření kapitálových společností 

Do konce roku 2013 mohly soukromé vysoké školy vznikat jako kapitálové 

společnosti na základě obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., který byl zrušen dne 

1.1.2014.
121

 Obchodní zákoník nahradil zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních 

korporacích. Ten, podobně jako jeho předchůdce, stanovuje podmínky pro vznik, 

založení, zánik a zrušení společností, určuje výše vkladů, fungování orgánů společností, 

práva a povinnosti společníků nebo akcionářů.
122

 

 

Zákon stanovuje, že hospodaření kapitálové společnosti, jakož i nakládání se 

ziskem nebo vyrovnávání ztrát je v kompetenci nejvyšších orgánů, tedy valných 

hromad.
123

 

Soukromé vysoké školy, které mají podobu kapitálových společností, jsou 

povinny řídit se aktuálním zněním zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a provádějícími 

vyhláškami, dále Českými účetními standardy pro podnikatele a samozřejmě zákonem, 

na jehož základě byly zřízeny. Provozování soukromé vysoké školy nemusí být hlavním 

důvodem existence kapitálové společnosti, ale pouze jedním z předmětů její činnosti. 

Z toho důvodu musí být vedeno řádné účetnictví s důkladným rozvrhem analytických 

nákladových i výnosových účtů, aby bylo možné zpětně dohledat možné zisky a 

ztráty.
124
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Podle zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, 

předškolním a školským zařízením, si mohou o neinvestiční dotace, související 

s výchovnými a vzdělávacími aktivitami, požádat i SVŠ ve formě kapitálových 

společností. Aby taková soukromá vysoká škola dotaci získala, musí se podrobit auditu. 

Cílem auditu je prokázat, že veškerý zisk je vynakládán na vzdělávání a školské 

služby.
125

  

Ministerstvo školství, coby poskytovatel dotace, uzavře se SVŠ smlouvu, ve 

které budou stanovena přesná pravidla pro využití poskytnutých finančních prostředků. 

K porušení dotačních pravidel dochází obyčejně ve třech případech. V prvním případě 

je zisk společnosti vyplacen. Za druhé se může jednat o uhrazení ztráty, která nebyla 

způsobena vynaložením finančních prostředků na vzdělávací, školské aktivity, a přesto 

byla uhrazena ze zisku. Ve třetím případě se jedná o neúčelné hromadění finančních 

prostředků, které by mohly být efektivně investovány, například do rozvoje činnosti.
126

  

 

Ze zákona o vysokých školách vyplývá, že výroční zprávy o činnosti SVŠ a 

zprávy o jejím hospodaření musí být přístupné veřejnosti.
127

 Ale v případě, že soukromá 

vysoká škola získá dotaci ze státního rozpočtu, je povinna tyto dokumenty MŠMT 

předložit. Vypracování výročních zpráv u kapitálových SVŠ se řídí buď zákonem o 

účetnictví, nebo § 21 zákona o vysokých školách, který ukládá požadavky na výroční 

zprávu veřejným vysokým školám.
128

 

 

Ve všech třech případech, ať už se jedná o SVŠ ve formě obecně prospěšné 

společnosti, akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným jsou z hlediska 

řízení instituce a z hlediska komunikace s MŠMT a dalšími státními institucemi důležité 
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ty orgány právnické osoby, které získaly oprávnění působit jako soukromá vysoká škola 

a jejichž pravomoci a kompetence upravují vnitřní předpisy SVŠ.
129

 

 

 

2.2 Financování soukromých vysokých škol 

Zákon o vysokých školách v § 40 ukládá za povinnost právnickým osobám, 

které od MŠMT získaly oprávnění k tomu, působit jako soukromé vysoké školy, zajistit 

si dostatek finančních prostředků pro svou vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, inovační 

či uměleckou nebo jinou činnost.
130

 

Zákon také umožňuje SVŠ požádat o dotace nejen na realizaci akreditovaných 

studijních programů či programů celoživotního vzdělávání, vědeckou, výzkumnou a 

jinou činnost, ale i o dotace na stipendia pro studenty školy. Zda soukromá vysoká škola 

dotaci získá či ne a v jaké výši, se určuje podle předem jasně stanovených kritérií, mezi 

které patří dlouhodobý záměr SVŠ a jeho řádná aktualizace, zájem MŠMT, typ a 

finanční náročnost akreditovaných studijních programů a v neposlední řadě záleží i na 

počtech studentů nebo na výsledcích jednotlivých výzkumných, vývojových, 

uměleckých a jiných činnostech.
131

 Důležitým kritériem je, aby uskutečňované studijní 

programy byly v souladu se zájmem veřejnosti a nebyly prospěšné jen dané instituci. 

Veřejným zájmem se pro účely poskytnutí dotace rozumí realizace takového studijního 

programu, který veřejné vysoké školy neuskutečňují nebo jen v omezené míře.
132

 Výše 

dotace může být maximálně 200 tisíc eur v průběhu tří po sobě jdoucích let, a to z 

důvodu dodržení pravidel o rovnosti hospodářské soutěže v Evropské unii.
133
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Více se zákon o vysokých školách financováním soukromých vysokých škol 

nezabývá. Zatímco veřejné vysoké školy mají zákonem jasně stanovenou výši základu 

poplatku za studium, který je definován jako „5 % z průměrné částky připadající na 

jednoho studenta z celkových neinvestičních výdajů poskytnutých ministerstvem ze 

státního rozpočtu veřejným vysokým školám“
134

, od kterého se odvíjí výše dalších typů 

poplatků (poplatky spojené se studiem, poplatky za přijímací řízení, poplatky za 

prodloužené studium a další studium nebo poplatky za studium v cizím jazyce), mají 

v této oblasti soukromé vysoké školy volné pole působnosti. To znamená, že poplatky, 

spojené se studiem na SVŠ, si její vedení stanoví samo ve vnitřních předpisech.
135

 

 

Veřejné vysoké školy mají na finanční příspěvek od státu legislativní nárok, ale 

soukromé vysoké školy jsou financovány z různých zdrojů, kam řadíme příjmy z vlastní 

činnosti, granty, sponzorské dary
136

 a samozřejmě výše zmíněné poplatky spojené se 

studiem, kam řadíme poplatek za zpracování přihlášky a školné. 

Zákon výši školného nijak nelimituje, záleží tedy čistě na SVŠ, jakou výši 

školného nastaví.
137

 Množství internetových serverů se zabývá srovnáním výše 

školného na některých soukromých vysokých školách. Někde se platí školné měsíčně, 

jinde semestrálně nebo ročně. Výše školného se pohybuje v řádech desítek až sta tisíc 

v závislosti na studijním programu a jeho formě. Tabulka č. 1, která je uvedena níže, 

demonstruje výši poplatků a školného na některých soukromých vysokých školách. 
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Tabulka č. 1: Přehled poplatků na soukromých vysokých školách v ČR 

SVŠ/poplatek Bc. nMgr. Ph.D. 
Poplatek za 

přihlášku 
Zápisné 

Evropský polytechnický 

institut, s. r. o.
138

 

3.300,-/ 

měsíc 

3.490,-/ 

měsíc 
- 200 - 450,- 980 - 2.800,- 

Univerzita Jana Amose 

Komenského Praha, s. r. o.
139

 

25.000 – 

30.000,-/ 

semestr 

25.000,-/ 

semestr 

15.000,-/ 

semestr 
500,- - 

Vysoká škola finanční a 

správní, o. p. s.
140

 

50.000 – 

66.000,-/ 

rok 

53.000 – 

69.000,-/ 

rok 

55.000,-/ 

rok 
300 – 500,- - 

Vysoká škola obchodní 

v Praze, o. p. s.
141

 

22.500,-/ 

semestr 

25.000,-/ 

semestr 
- 500,- - 

Vysoká škola Karla Engliše 

v Brně, a. s.
142

 

38.000 – 

40.000,-/ 

rok 

38.000 – 

40.000,-/ 

rok 

- 700,- - 

B.I.B.S., a. s. Brno 

International Business 

School
143

 

45.000,-/ 

rok 

60.500,-/ 

rok 
- X - 

Zdroj: vlastní tvorba, zpracováno dle oficiálních webových stránek uvedených institucí 

 

 

2.3 Zprávy o hospodaření SVŠ a normativy 

Pokud soukromá vysoká škola čerpá ze státního rozpočtu dotaci, je povinna 

předložit MŠMT vypracovanou výroční zprávu o hospodaření, která by měla vycházet 

z doporučené rámcové osnovy, jež je rozdělena do několika částí. Šablona, do které 

SVŠ zpracovávají informace, je k dispozici na stránkách ministerstva.
144

 

Šablona stanovuje, že SVŠ musí předložit rozvahu; výkaz zisků a ztrát; 

hospodářský výsledek; výši nerozděleného zisku a neuhrazené ztráty; dotační položky 

(sociální a ubytovací stipendia, dotace na činnost školy); výčet přijatých dotací ze 
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státního rozpočtu, krajů a obcí, dotací ze zahraničí či grantů od Evropské unie; přehled 

vybraných výnosů; přehled vybraných neinvestičních nákladů; výčet pracovníků a výše 

mzdových prostředků; stav fondů a v neposlední řadě počty studentů a stipendijní 

náklady.
145

 

 

Pojem normativ představuje výši příspěvku, který daná škola dostane od státu 

na žáka či studenta a na mzdu učitele.
146

 Normativy pro poskytování dotací soukromým 

školám, sestavuje MŠMT v souladu se zákonem č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací 

soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů. 

Normativy jsou sestavovány pro instituce od předškolního vzdělávání až po vyšší 

odborné školy.
147

 Soukromé vysoké školy jsou z normativu vyňaty.
148

 Tento údaj tedy 

není zahrnut ani v jejich zprávách o hospodaření a nenajdeme zde ani informaci o tom, 

jaká je výše ročních nákladů na studenta. Můžeme jen odhadovat, do jaké míry tento 

náklad odráží výši školného. 

Například Vysoká škola logistiky, o.p.s. ve své Výroční zprávě o činnosti a 

hospodaření za rok 2013 udává položku ‚náklady pro plnění obecně prospěšných služeb 

– výuka na VŠ, výzkumné úkoly‘ ve výši 39 741 tisíc Kč a ‚náklady pro plnění 

doplňkových činností – prodej skript, učebnic‘ ve výši 77 tisíc Kč. V daném roce na 

SVŠ studovalo v akreditovaných studijních programech 892 studentů.
149

 

 

Oproti tomu veřejné vysoké školy normativy stanoveny mají
150

 a jsou známy i 

roční výdaje VVŠ na studenta. V roce 2012 zveřejnily Hospodářské noviny přehled 

veřejných vysokých škol a jejich výdajů na studenta, přičemž se vycházelo z údajů 

Střediska vzdělávací politiky PF UK. Z obrázku v příloze č. 3
151

 vyplývá, že nejvyšší 
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náklady na studenta má Akademie výtvarných umění v Praze, a sice 171 525 Kč/rok, 

naopak nejnižší náklady má Vysoká škola technická a ekonomická v Českých 

Budějovicích, tedy 28 309 Kč/rok. V průměru potom české vysoké školy stojí ročně 

jeden student 42 511 Kč. 

 

 

2.4 Marketing, propagace 

Soukromé vysoké školy si konkurují nejen mezi sebou, ale i s veřejnými 

vysokými školami, a protože se chtějí udržet na trhu, potřebují každého studenta. Z toho 

důvodu si dávají velmi záležet na propagaci a budováni image.
152

 

„Hlavními komunikačními nástroji soukromých vysokých škol jsou reklama a 

práce s veřejností.“
153

 Kromě studentů a finančních prostředků, které přinesou v podobě 

školného, musí SVŠ získat i další finanční zdroje. Je proto důležité vyhledávat na trhu 

nepokryté mezery, a pružně reagovat na měnící se požadavky trhu práce. Podle Dagmar 

Jakubíkové, působící na Vysoké škole ekonomické v Praze, mohou SVŠ dosáhnout 

úspěchu jen tak, že se stanou ‚marketingově řízenými institucemi‘, což znamená nutnost 

ujasnit si cíle; motivovat pracovníky a zkoordinovat jejich činnost; vypracovat situační 

analýzy. Marketingový mix by potom měl plně odpovídat potřebám potencionálního 

studenta.
154

 Oproti tomu „většina veřejných vysokých škol marketing ve své činnosti 

neuplatňuje, respektive omezeně využívá pouze některé marketingové činnosti.“
155

  

Podle serveru Marketing&Media vynaložily v roce 2014 všechny vysoké školy 

v České republice téměř 30 milionů korun na svou propagaci. V roce 2013 se jednalo o 

26 milionů korun. Podle Ústavu pro informace a vzdělávání na akademickou půdu míří 

60 % populačního ročníku a 80 % z něj pak bude po absolvování bakalářského studia 

pokračovat v navazujícím magisterském studiu. Vysoké školy se tak budou přetahovat o 

každého studenta a vedení jednotlivých škol si je této situace vědomo, a proto studenty 
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láká formou reklam v rádiích, tištěných newsletterů pro veřejnost, facebookových 

stránek či video kampaní.
156

 

Například Výroční zpráva o hospodaření Vysoké školy finanční a správní za 

akademický rok 2012/2013 udává, že škola vynaložila celkem 365 tisíc Kč za 

reprezentaci, z toho 362 tisíc Kč pokryla z příjmů za svou hlavní činnost a 3 tisíce Kč 

z příjmů z vedlejší činnosti. V porovnání s ostatními náklady z výkazu zisků a ztrát se 

ale jedná o téměř zanedbatelnou částku.
157

 Oproti tomu Unicorn College vynaložila na 

svou reprezentaci 75 tisíc Kč, které pokryla z finančních prostředků přijatých z hlavní 

činnosti.
158

 

Cena, kterou má potenciální student za školu zaplatit, je velmi podstatným 

faktorem, jenž pomáhá při rozhodování o studiu na soukromé vysoké škole. Zájem o 

studium na SVŠ roste s větší šancí na uplatnění se na trhu práce, s pověstí školy i její 

prestiží. Podle Jakubíkové právě prestiž školy přitahuje nejvíce finančních zdrojů           

i kvalitní vysokoškolské učitele. A s ohledem na ni by měly soukromé vysoké školy 

stanovovat výši školného.
159

  

 

 

2.5 Shrnutí 

Druhá kapitola pojednává o hospodaření a financování soukromých vysokých 

škol v České republice v závislosti na právní formě dané instituce. SVŠ na našem území 

mohou svou činnost vykonávat pouze jako právnické osoby, přičemž nejčastější formou 

jsou společnosti s ručením omezeným, obecně prospěšné společnosti a akciové 

společnosti. Tyto instituce nemají právní nárok na příspěvky na provoz, finanční 

prostředky mzdy či na materiální zabezpečení, ale po splnění daných podmínek, 

stanovených MŠMT, mohou požádat o neinvestiční dotace k zajištění svých potřeb. 
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Jejich financování je více zdrojové, složené z poplatků spojených se studiem, grantů, 

dotací, darů.  
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Závěr 

Bakalářská práce se zabývá vývojem terciárního vzdělávání v České republice 

po roce 1989 a jeho financováním, se zaměřením na soukromé vysoké školy. 

Před revolučním rokem mohly v České republice fungovat pouze veřejné vysoké 

školy a mělo se za to, že vzdělání je výsadou elity. Od roku 1990 se začíná vzdělávací 

systém v České republice demokratizovat, rozrůzňovat a přizpůsobovat potřebám žáků a 

studentů. Školy nabývají právní subjektivitu, a nově mohou od roku 1990 vznikat 

soukromé základní a střední školy. Soukromé vysoké školy pak od roku 1998 s novým 

vysokoškolským zákonem č. 111/1998 Sb.  

S rozvojem veřejných i soukromých vysokých škol narůstá počet studentů. 

V roce 2000 na 35 vysokoškolských institucích studovalo 190.256 vysokoškoláků a 

v roce 2014 na 69 vysokých školách studovalo 347.889 vysokoškoláků. Tento trend, 

v přechodu od elitního k masovému vzdělávání, koresponduje s představou západního 

modelu vzdělávání a s konceptem společnosti vědění. Bohužel však v souvislosti s ním 

dochází k jakési degradaci vysokoškolského vzdělání, jelikož se u absolventů některých 

vysokých škol projevují nedostatečné znalosti, málo rozvinuté dovednosti a snížené 

kompetence. Absolventům pak nezbývá, než se spokojit s pracovními místy, která by 

mohli zastat i středoškolsky vzdělaní pracovníci. Tento fakt je dán tím, že český trh 

práce na masivní nárůst absolventů není připravený, a proto se dá očekávat, že 

zaměstnavatelé začnou postupem času vyžadovat vzdělání z konkrétních univerzit, aby 

měli jistotu, že volné pracovní místo bude obsazeno kvalitním pracovníkem. 

Kvalitu vzdělávacího procesu na vysokých školách, a samozřejmě nejen zde, 

odráží i množství finančních prostředků, které v případě veřejných vysokých škol uvolní 

ze státního rozpočtu MŠMT nebo jež získají soukromé vysoké školy svou činností. 

Soukromé vysoké školy pro svou činnost získávají zdroje od studentů formou školného, 

výběrem poplatků spojených s administrativní činností, ale také pronájmy či 

sponzorskými dary. Mohou také získat dotaci od státu na neinvestiční náklady, avšak po 

splnění určitých kritérií, přičemž na dotaci nemají právní nárok. Finanční prostředky 

mohou čerpat také od Evropské unie. 

Aby se soukromé vysoké školy udržely na trhu, musí mít dobře zpracovanou 

marketingovou komunikaci s potenciálními studenty, kvalitně sestavené studijní 

programy a obory. Image a propagaci, kterým věnují nemalé úsilí, hradí z příjmů 

z hlavní či doplňkové činnosti a oproti veřejným VŠ, které mnohdy nemají dostatek 



   

 

39 

  

finančních prostředků na propagaci, jsou ve výhodě. Avšak v případě, že bude 

schválena reforma vysokých škol a školné budou od svých studentů vybírat i veřejné 

vysoké školy, dobrá reklama nebude pro výběr soukromé vysoké školy stačit. 

Konkurenční boje mezi veřejnoprávními a soukromoprávními institucemi budou silnější 

a uchazeči o vysokoškolské zaměstnání budou velmi pečlivě vybírat školu, které své 

finanční prostředky svěří. 

  

 

 

Summary 

This thesis describes the development of higher educational system in the Czech 

Republic and it is focused on the private universities, their placement in the educational 

system, economical and financial situation. Private universities can exist since 1998 

according the Higher Educational Act. Currently there are 44 private universities and 26 

public universities with more than 345 thousand of students. About 13 % of those 

students study at private higher institutions. Private universities are fee-paying schools. 

Students pay tuition fees, they can expect a more student-centered pedagogy and more 

understanding as well. 

The development of universities in the Czech Republic caused a large increase 

of graduates. It follows the trend of the Western World but it also brought decrease of 

student capabilities and qualifications. Also the labour market is not ready for such a big 

increase of graduates. It means that they would have to accept lower labour position 

because there is no work for them. We can expect that employers will demand degrees 

from specific high schools to ensure them qualified employees.  
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Přílohy 

Příloha č. 1: Mezinárodní srovnání vysokoškolských studentů (graf) 

 

 

 

Příloha č. 2: Nárůst vysokoškoláků v ČR v letech 2000-2014 (tabulka) 

Rok/kritérium 

Veřejné vysoké školy Soukromé vysoké školy Celkem 

počet 

institucí 

počet 

studentů 

počet 

institucí 

počet 

studentů 

počet 

institucí 

počet 

studentů 

rok 2000 24 188.200 11 2.056 35 190.256 

rok 2001 24 198.773 20 4.784 44 203.557 

rok 2002 24 211.864 25 8.433 49 220.297 

rok 2003 24 230.982 28 12.944 32 243.926 

rok 2004 24 246.967 34 18.040 58 265.007 

rok 2005 25 265.372 38 24.358 63 289.730 

rok 2006 25 285.148 39 31.376 64 316.524 

rok 2007 26 303.129 43 41.302 69 344.431 

rok 2008 26 319.155 45 49.528 71 368.683 

rok 2009 26 333.146 44 56.546 70 389.692 

rok 2010 26 339.353 43 57.335 69 396.688 

rok 2011 26 339.038 44 53.733 70 392.771 

rok 2012 26 333.287 43 48.353 69 381.640 

rok 2013 26 324.964 43 43.510 69 368474 

rok 2014 26 308.428 43 39.461 69 347.889 
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Příloha č. 3: Roční výdaje na studenta v roce 2012 (obrázek) 

 

 

 


