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V kapitole 398 – Všeobecná pokladní správa se specifický ukazatel „Vládní rozpočtová rezerva“ v
původní výši 4 838 515 790 Kč snižuje o 100 000 000 Kč a v kapitole 361 – Akademie věd ČR se
ukazatel „Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných
z prostředků zahraničních programů“ navyšuje o 100 000 000 Kč s tím, že 80 000 000 Kč se použije
na navýšení mezd na pracovištích Akademie věd ČR a 20 000 000 Kč se použije na navýšení
prostředků na stavební akce a přístroje pracovišť Akademie věd ČR.
Toto zvýšení se promítne do příslušných ukazatelů kapitol v návrhu zákona o státním rozpočtu na rok
2019.
Odůvodnění:
1. Navýšení mezd na pracovištích Akademie věd ČR – 80 mil. Kč.
Navýšení využije Akademie věd ČR (dále AV ČR) především pro zvýšení mezd mladých perspektivních
vědců a vědkyň. Navyšování platů ve státní sféře se totiž netýká navyšování mezd u veřejných
výzkumných institucí zřizovaných AV ČR. Mzdová politika je v kompetenci vedení jednotlivých
pracovišť AV ČR a závisí zejména na výši prostředků určených na podporu vědy na základě
dosahovaných výsledků (tzv. ukazatel RVO - Rozvoj výzkumných organizací). Meziroční navýšení
prostředků na RVO však pro kapitolu AV ČR činí ve schváleném návrhu zákona o státním rozpočtu ČR
pouhých 1,9 % na rok 2019. Toto meziroční navýšení je velmi nízké ve srovnání s rychle rostoucími
příjmy ve veřejné sféře (meziročně cca o 12 %) a s očekávaným růstem inflace dle prognózy České
národní banky. Pracoviště AV ČR se tak potýkají se stagnací ve vývoji mezd, což výrazně oslabuje
jejich konkurenceschopnost na trhu práce. A to i přesto, že podíl vysoce kvalifikovaných pracovníků
v AV ČR je výrazně vyšší než v jiných odvětvích. Navíc AV ČR o vysoce kvalifikované odborníky soutěží
na celosvětovém trhu práce, kde je její konkurenceschopnost v oblasti mezd ještě výrazně nižší.
Tento vývoj představuje vážné ohrožení konkurenceschopnosti AV ČR v domácím i mezinárodním
měřítku a riziko odlivu vysoce kvalifikovaných odborníků do zahraničí nebo návrat do dob, kdy
výdělky vysoce kvalifikovaných vědeckých pracovníků zaostávaly za řadou profesí.

2. Navýšení prostředků na stavební akce a přístroje pracovišť AV ČR – 20 mil. Kč.
Navýšení využije AV ČR na dokončení některých stavebních akcí a pořízení potřebného přístrojového
vybavení – jde o investice, které byly plánovány na rok 2018, ale z důvodu krácení rozpočtu AV ČR o
100 mil. Kč musely být odloženy na rok 2019 (na základě usnesení vlády ČR ze dne 6. června 2018 č.
352, o dofinancování rozpočtu regionálního školství a podpoře lékařských fakult v roce 2018 a o
změně usnesení vlády ze dne 27. března 2018 č. 206, o zavedení nové slevy z jízdného ve vlacích a
autobusech pro seniory, děti, žáky a studenty, byly sníženy výdaje rozpočtu kapitoly AV ČR o částku
100 mil. Kč ve prospěch rozpočtu kapitoly 333 – MŠMT).

