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Legislativa v ekonomické oblasti VVŠ 

 
S využitím podkladů prezentace doc. Ištvánfyové na jednání Klubu 
kvestorů dne 9.3.2017 



Legislativní smršť  
 312/2014 Sb., konsolidační vyhláška státu -  povinnost předávat elektronicky informace z účetnictví do 

centrálního systému účetních informací státu ( CSÚIS)  VŠ se  podařilo vyjmout 
 

 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla – státní pokladna – povinnost vést účet na příspěvky a dotace státu u 
ČNB, možnost převést na další účty, kompenzace poplatků a neexistujících úroků od roku 2015 ze strany 
státu nerealizovaná 

 
 23/2017 Sb., zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti – zveřejňovat plnění rozpočtu za minulý rok, 

návrh a schválený rozpočet na daný rok a střednědobý výhled na nejméně 2 roky (omezení při deficitu SR) 
 
 25/2017 Sb.,  zákon o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí 

prostřednictvím  CSÚIS, návrh vyhlášky, kterou se provádějí některá ustanovení pro účely monitorování a 
řízení veřejných financí  nepřijat – odklad účinnosti zákona od 1.1. 2018 

 
 náhrada za Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 

(zákon o finanční kontrole) – návrh zákona o řízení a kontrole ve veřejných financí leží v PS v prvním  čtení . 
Interní audit – VŠ zařazeny mezi  centrální vládní instituce, zákon se na ně bude vztahovat  v omezeném 
rozsahu, přesto velmi administrativně náročné. Vnitřní předpis dle ZVŠ. 

 
 Změna 235/2004 Sb. zákon o dani z přidané hodnoty – kontrolní hlášení 

 
 Registr smluv 

 
 Zákon o EET 

 
 Zákon o archivnictví a spisové službě 

 
 Chystá se nový zákon o účetnictví 



Proč? Vše dle 3D – účelně, 

hospodárně, efektivně -?!? 

 Účel EU směrnice 2011/85/EU je v odhadu makroekonomických údajů a zpřesňování 
rozpočtových  odhadů -  slouží k predikci plnění státního rozpočtu. Za tímto účelem 

se jeví nové zákony a  směrnice, které se na směrnici EU odvolávají jako nesmyslné 
pro VVŠ. VVŠ neohrožují rozpočtové  

      rámce státu ani EU. Zbytečná byrokracie a vykazování bez jakéhokoliv významu.  

 

 Přetrvávají problémy nových norem: 

        - návrhy norem jsou šity na míru organizačním složkám státu, které účtují na  

          cashové bázi (dle struktury státního   rozpočtu, 

        - z technického hlediska se předpokládá, že všechny „zpravodajské jednotky“  

          budou informace předávat  pomocí „Centrálního systému účetních informací  

          státu“ (CSÚIS), jehož VVŠ nejsou  součástí, 

        - návrhy požadují sledování nadbytečně podrobných údajů (nebo duplicitně), čímž 

          překračují  deklarované cíle   Směrnice EU i přijaté mezinárodní závazky, 

        - pro VVŠ tyto návrhy znamenají neúměrnou byrokratickou zátěž. 

 



 Základním systémem pro reportování účetních informací za 
stát jako celek měl být „Integrovaný  informační systém 
Státní pokladny“ (IISSP), který ministerstvo financí buduje 
přes 10 let. Součástí toho procesu mělo být zavedení 
účetnictví (tzn. akruálního) v organizačních složkách státu a 
následný sběr těchto dat v tzv. „Centrálním systému 
účetních informací státu“ (CSUIS). Jednou z dalších součástí 
tohoto systému (ve které jsou VVŠ zapojeny) jsou účty 
podřízené státní pokladně , kde probíhají veškeré transfery 
veřejných prostředků. 

 
 

 Další vládní orgán, který sbírá účetní data je již zavedený a 
ve sběru dat stabilizovaný Český statistický úřad, který pro 
potřeby vládní statistiky a další sbírá účetní data vlastním 
systémem (inteligentní formuláře –  DanteWeb - jiný než 
CSUIS, ale v oblasti skutečnosti sbírá stejné údaje).Bohužel 
ČSÚ a MFČR zřejmě spolu nespolupracují. 
 
 
 



Co dělat? 
 Nebýt pouhým předmětem těchto právních úprav. 

  

 § 92 ZVŠ Reprezentace VŠ odst. 3: 

  

Ministr projednává s reprezentací vysokých škol návrhy a 
opatření, která se vysokých škol významně týkají, včetně návrhů 
právních předpisů týkajících se oblastí vzdělávání, standardů 
pro akreditace, přijímacího řízení a statutu Akreditačního úřadu.  

 

 Nevytváří dostatečný prostor pro aktivní účast na 
legislativním procesu 

 

 Jsme-li řazeni mezi ústřední vládní instituce, usilujme společně 
s ČKR o postavení legitimního připomínkového místa.  

  

 



Návrh usnesení 

Předsednictvo RVŠ bere na vědomí informace 

přednesené předsedkyní ekonomické komise 

JUDr. Valovou a ukládá užšímu Předsednictvu 

usilovat ve spolupráci s ČKR a MŠMT o postavení 

legitimního připomínkového místa pro 

reprezentace VŠ k zákonům, jež se významně 

dotýkají činnosti a chodu vysokých škol. 

 

 


