Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s § 36 odst. 2 zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne
28. března 2017pod čj. MSMT-7574/2017 Pravidla hospodaření a účtování Slezské univerzity v Opavě.

Pravidla hospodaření a účtování
Slezské univerzity v Opavě
ze dne 28. března 2017

Opava, březen 2017

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě

Pravidla hospodaření a účtování
Slezské univerzity v Opavě
ze dne 28. března 2017
Cl. 1
r

Úvodní ustanovení
1) Pravidla hospodaření a účtování Slezské univerzity v Opavě jsou vnitřním předpisem Slezské
univerzity v Opavě (dále jen “univerzita”) podle § 17 odst. 1 písm. k) zákona č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen “zákon”).
2) Hospodaření univerzity se řídí zákonem, zvláštními právními předpisy, metodickými pomůckami
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen “ministerstvo”), vnitřními předpisy
univerzity a dalšími jejími vnitřními normami.
3) Univerzita se při svém finančním hospodaření řídí též rozhodnutími o poskytnutí příspěvků
a dotací, jejich účelu a vypořádání, a smlouvami, které uzavírá s ministerstvem nebo dalšími
subjekty.

0.2
Hospodaření s finančními prostředky
1) Univerzita hospodaří podle rozpočtu, který sestavuje na daný kalendářní rok. Rozpočet nesmí být
sestavován jako deficitní.
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2) Základním zdrojem hospodaření univerzity jsou příspěvky ze státního rozpočtu na vzdělávací
a vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo tvůrčí činnost (dále jen
„příspěvek ze státního rozpočtu“) a dotace na rozvoj univerzity poskytované univerzitě na základě
§ 18 zákona a jiné příjmy ze státního rozpočtu podle ostatních zvláštních právních předpisů'*.
3) Univerzita je povinna počínat si při hospodaření hospodárně a efektivně využívat prostředky
poskytnuté ze státního rozpočtu v souladu se zákonem a ostatními zvláštními právními předpisy^*
a podle rozhodnutí ministerstva o poskytnutí příspěvků a dotací a v souladu s věcným plněním. Za
účelné využívání příspěvků a dotací ze státního rozpočtu a za vypořádání dotací se státním
rozpočtem je ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen “ministr”) odpovědný rektor.
4) Univerzita je oprávněna přijímat úvěry a půjčky, pokud z jejich přijetí nevzniknou nároky vůči
státnímu rozpočtu a pokud je zabezpečena jejich návratnost z prostředků jejího hospodaření; stát
za závazky univerzity neručí.

ČI. 3
Účetnictví a účtový rozvrh
1) Univerzita je povinna se řídit obecnými předpisy o účetnictví^*, směrnicemi a metodickými pokyny
rektora a kvestora. Účetnictví je vedeno jako celek; univerzita vystupuje jako jedna účetní jednotka.
2) Účetnictví na univerzitě je zpracováváno automatizovaně. Veškeré operace mezi jednotlivými
součástmi jsou realizovány na základě interních účetních dokladů. Za věcnou a formální správnost
účetních dokladů, zejména za kompletaci podkladů k veškerým účetním případům a za jejich
včasné předání k účetnímu zpracování odpovídají součásti samostatně.
3) Univerzita je povinna ve svém účetnictví důsledně oddělit náklady a výnosy spojené s doplňkovou
činností.

Cl. 4
Uplatnění zákona o daních z příjmu
1) Univerzita je pro účely zákona o daních z příjmů poplatníkem, který není zřízen za účelem
podnikáni.

'* Např. § 12 až 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na
financování programů reprodukce majetku, zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje
a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů (zákon
o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací).
^* Vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku.
^* Např. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška Ministerstva financí
č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě
podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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2) Univerzita má právo uplatňovat výdaje v základu daně, odpovídají-li tyto výdaje zvláštnímu
právnímu předpisu o daních z přijmů'*\
3) Univerzita má právo vytvářet na svůj majetek rezervy podle zvláštního právního předpisu^* pří
splnění obecně platných podmínek.
4) Pro daňové účely nelze uznat zejména;
a) výdaje na reprezentaci,
b) manka a škody,
c) pokuty a penále,
d) některé sociální výdaje na zaměstnance.

Cl. 5
Hospodaření s majetkem
1) Univerzita vlastní movitý i nemovitý majetek, (dále jen “majetek”) potřebný k ěinnostem, pro které
byla zřízena a k činnostem, které vykonává v doplňkové činnosti podle § 20 zákona. Je povirma
vést řádnou evidenci majetku a při nakládání s tímto majetkem se řídí zákonem a dalšími zvláštními
právními předpisy a těmito pravidly.
2) O nakládání s majetkem univerzity rozhoduje rektor v souladu s § 9 odst. 2 písm. c) a d) zákona
a § 15 odst. 1 zákona.
3) Univerzita může nabývat pouze cenné papíry vydané státem nebo cenné papíry, za jejichž splacení
se stát zaručil, nebo cenné papíry obchodní korporace, do které univerzita vložila majetek.
4) Za řádné hospodaření s majetkem univerzity je ministrovi odpovědný rektor.

ČI. 6

Hospodaření s běžnými finančními prostředky
1) Univerzita hospodaří s finančními prostředky získanými k zajištění činnosti financované z běžných
prostředků zejména:
a) z příspěvku ze státního rozpočtu na vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační,
uměleckou nebo další tvůrěí činnost (dále jen „tvůrčí činnost“),
b)

z podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků podle
zvláštního právního předpisu^\

§ 24 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon ČNR č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.
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c) z dotace ze státního rozpočtu,
d) z poplatků spojených se studiem,
e) z úhrad za studium v programech celoživotního vzdělávání,
f)

z výnosů z majetku,

g) z jiných příjmů ze státního rozpočtu, ze státních fondů, z Národního fondu, z rozpočtů obcí
a krajů a z příjmů ze zahraničí (zejména z rozpočtu Evropské unie),
h) z výnosů z doplňkové činnosti,
i)

z příjmů z darů a dědictví, z příjmů od nadací a nadačních fondů,

j)

sdružením finančních prostředků,

k) z vytvořených vlastních fondů,
l)

z úvěrů a půjček od peněžních ústavů,

m) z ostatních vlastních výnosů.
2) Na příspěvek ze státního rozpoětu podle odstavce 1 písm. a) má univerzita nárok. V rámci
uskutečňování akreditovaných studijních programů a programů celoživotního vzdělávání a s nimi
spojenou tvůrěí činnost (dále jen „hlavní činnosť‘) univerzita provádí i činnost vydavatelskou
a nakladatelskou - vydávání skript, publikací, učebních textů a příležitostných tisků, dále činnost
propagační, kulturní a sportovní. Univerzita spolupracuje s domácími a zahraničními univerzitami
a dalšími vysokými školami, vědeckými a výzkumnými institucemi ajinými právními subjekty,
vytváří příznivé podmínky pro úěast ělenů akademické obce na této spolupráci. Formy spolupráce
univerzity s právními subjekty musí být upraveny písemnými smlouvami.
3) Na dotaci na rozvoj univerzity ze státního rozpočtu má univerzita nárok a může obdržet dotaci ze
státního rozpočtu na ubytování a stravování studentů. Podmínky dotací, jejich užití a zúčtování se
řídí obecnými předpisy pro nakládání s prostředky státního rozpočtu®^ a zvláštními předpisy
upravujícími podporu výzkumu a vývoje^f
4) V doplňkové činnosti univerzita vykonává za úplatu činnost navazující na vzdělávací a tvůrčí
činnost, nesmí však ohrozit kvalitu, rozsah a dostupnost činností, k jejichž uskutečňování byla
univerzita zřízena.
5) Univerzita není oprávněna k převzetí ručení za peněžitý dluh jiné osoby a ke zřízení zástavního práva
k nemovitosti. Univerzita není oprávněna se stát společníkem veřejné obchodní společnosti nebo
komplementářem komanditní společnosti. Univerzita není oprávněna vkládat do obchodní
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová
pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
'''> Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků
a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů (zákon o podpoře výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací).
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společnosti nebo družstva nemovité věci nabyté do vlastnictví veřejných vysokých škol
z vlastnictví státu, dále pak poskytnutý příspěvek podle § 18 odst. 3 zákona a poskytnutou dotaci
podle § 18 odst. 4 zákona.
6) Pro vklad s peněžitým či nepeněžitým předmětem do právnických osob je podmínkou předchozí
písemný souhlas Správní rady univerzity a vyjádření Akademického senátu univerzity.

CL 7
Hospodaření s kapitálovými prostředky
1) Univerzita hospodaří s kapitálovými prostředky získanými k pořízení dlouhodobého hmotného
a nehmotného majetku zejména:
a) z individuálních nebo systémových kapitálových transferů ze státního rozpočtu; poskytnuté
finanční prostředky v rámci těchto kapitálových transferů jsou přísně účelově vázány,
b) z veřejných rozpočtů, ze státních fondů a z příjmů ze zahraničí (zejména z rozpočtu Evropské
unie),
c) z vlastních zdrojů fondu reprodukce investičního majetku,
d) sdružením finančních prostředků,
e) z úvěrů a půjček od peněžních ústavů,
f) z účelových příjmů z darů a dědictví, z příjmů od nadací a nadačních fondů,
g) ze zálohového profinancování účelově poskytovaných prostředků (zejména financování
GAČR).
2) Přijaté dotace nebo finanční dary na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku jsou
zdrojem vlastního jmění.
3) Hospodaření univerzity v oblasti kapitálových prostředků je zabezpečováno rektorátem.

CL 8
Fondy
1) Univerzita zřizuje tyto fondy:
a) rezervní fond,
b) fond reprodukce investičního majetku,
c) stipendijní fond,
d) fond odměn.
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e) fond účelově určených prostředků,
f)

fond sociální,

g) fond provozních prostředků.
2) Univerzita může rozdělovat do fondů zisk po zdanění pouze v případě, že byla uhrazena případná
ztráta z minulých období. Zůstatky fondů k 31. prosinci běžného roku se převádějí do následujícího
rozpočtového roku. Univerzita může na základě odůvodněných potřeb provádět převody
prostředků mezi fondy uvedenými v odstavci 1 písm. a) b), d) a g). K převodům prostředků mezi
fondy může dojít rozhodnutím rektora nebo se schválením v Akademickém senátu univerzity.
3) Prostředky fondu reprodukce investičního majetku a fondu provozních prostředků vytvořené
převodem zůstatku příspěvku k 31. prosinci běžného roku je univerzita povinna použít v souladu
s pravidly Evropské unie pro poskytování veřejné podpory tak, aby nedošlo k narušení ani hrozbě
narušení hospodářské soutěže.
4) Prostředky získané ze zisku pocházejícího z provádění základního výzkumu, aplikovaného
výzkumu nebo experimentálního vývoje a šíření jejich výsledků prostřednictvím výuky,
publikování nebo převodem technologií, které byly podpořeny z veřejných prostředků, lze využít
zpětně pouze na tyto činnosti, nebo na šíření jejich výsledků nebo na výuku.
5) Zdrojem rezervního fondu je příděl ze zisku po zdanění. Prostředky fondu lze použít:
a) na krytí ztrát z minulých účetních období,
b) v případě, že byla uhrazena případná ztráta z předchozích účetních období, též k úhradě sankcí
a ke krytí dočasného nedostatku finančních prostředků,

6) Zdrojem stipendijního fondu jsou:
a) poplatky za studium s výjimkou poplatků za studium stanovených podle § 58 odst. 4 zákona,
b) převody daňově uznatelných nákladů podle zvláštního předpisu^\
Prostředky fondu lze použít k výplatám stipendií a dalšímu fínaněnímu plnění v souladu se Stipendijním
řádem univerzity.
7) Zdrojem fondu odměn je:
a) příděl ze zisku po zdanění.
Prostředky fondu odměn lze použít v souladu s Vnitřním mzdovým předpisem univerzity.
8) Zdrojem fondu reprodukce investičního majetku jsou:
a) příděl ze zisku po zdanění,
b) finanční prostředky ve výši účetních odpisů dlouhodobého majetku včetně účetní zůstatkové
ceny vyřazeného majetku, snížené o částku odpisů odpovídající podílu přijaté dotace na
pořizovací ceně.
§ 24 odst. 2písm. zr) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
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c) peněžní dary určené na pořízení a technické zhodnocení dlouhodobého majetku,
d) peněžní prostředky přijaté na sdružení prostředků k pořízení dlouhodobého majetku,
e) zůstatek příspěvku ze státního rozpočtu k 31. prosinci běžného roku.
Prostředky fondu lze použít zejména:
a) na pořízení dlouhodobého majetku,
b) pro sdružování prostředků na pořízení dlouhodobého majetku s jinou instituci,
c) k úhradě splátek úvěrů a půjček na pořízení dlouhodobého majetku, včetně úroků z těchto
úvěrů a půjček do doby uvedení majetku do užívání,
d) pro vklady do právnických osob a úhradě nákladů univerzity na zřízení právnických osob,
e) jako doplňkového zdroje financování oprav a udržování dlouhodobého majetku,
í)

jako doplňkového zdroje financování pořízení dlouhodobého drobného hmotného majetku
a dlouhodobého drobného nehmotného majetku, jeho oprav a udržování,

g) převod z vlastního jmění.
9) Zdrojem fondu účelově určených prostředků jsou:
a) účelově určené peněžní daiy, s výjimkou darů určených na pořízení a technické zhodnocení
dlouhodobého majetku,
b) účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí,
c) účelově určené veřejné prostředky, včetně prostředků účelové a institucionální podpory vý
zkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, které nemohly být
univerzitou použity v rozpočtovém roce, ve kterém jí byly poskytnuty.
Účelově určené veřejné prostředky podle písmene c) může univerzita převést do fondu účelově určených
prostředků do výše 5 % objemu účelově určených veřejných prostředků poskytnutých univerzitě na
jednotlivé projekty výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v daném kalendářním roce; v případě jiné
podpory z veřejných prostředků do výše 5 % objemu této podpory poskytnuté univerzitě v daném
kalendářním roce, mimo dotace na rozvoj podle § 18 odst. 5 věty první zákona, kterou lze převést
v neomezené výši.
Převod účelově určenýeh prostředků univerzita písemně oznámí jejich poskytovateli.
Prostředky fondu lze použít pouze k účelu, ke kterému byly univerzitě poskytnuty.
10) Zdrojem sociálního fondu je:
a) základní příděl na vrub nákladů univerzity do výše 2 % z ročního objemu nákladů univerzity
zúčtovaných na mzdy, náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost.
Prostředky sociálního fondu lze použít v souladu s Pravidly čerpání sociálního fondu.
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11) Fond provozních prostředkuje tvořen:
a)

ze zisku po zdanění,

b)

ze zůstatku příspěvku podle § 18 odst. 2 písm. a) zákona k 31. prosinci běžného roku.

Prostředky fondu provozních prostředků lze použít k úhradě neinvestiěních nákladů v běžném kalendářním
roce.
12) Prostředky ve fondech spravuje rektorát univerzity tak, že jejich užití jednotlivými souěástmi
odpovídá způsobu, kterým byly z hospodaření těchto souěástí fondy vytvořeny. Konkrétní
rozdělení dílěího zisku po zdanění stanoví rektor.

Cl. 9
Společná ustanovení
1) Finanční prostředky z běžných a kapitálových příspěvků a dotací ze státního rozpočtu se univerzitě
uvolňují podle metodiky České národní banky. Ministerstva financí a ministerstva k provedení
zákona o státním rozpočtu pro příslušný kalendářní rok nebo k rozpočtovému provizóriu. Po
1. lednu se rozpočtové hospodaření až do schválení rozpočtu univerzity řídí rozpočtovým
provizoriem, v jehož rámci lze uskutečnit měsíčně výdaje až do výše jedné dvanáctiny příjmů
příspěvků a dotací ze státního rozpočtu poskytnutých univerzitě zálohově pro příslušný kalendářní
rok. Rektor je oprávněn činit nezbytná opatření k zajištění rozpočtového hospodaření.
2) Univerzita financuje běžné a kapitálové výdaje svých účelových zařízení charakteru menz, kolejí,
ubytoven, knihoven, tělocvičen a jiných sportovních zařízení, pokud slouží zaměstnancům nebo
studentům univerzity.
3) Pokud univerzita využívá účelová zařízení společně s jinou právnickou nebo fyzickou osobou,
podílí se na nákladech, případně výnosech podle poměrových ukazatelů využití, sjednaných
v uzavřené smlouvě. Smluvně lze sjednat úhradu poměrné části využití účelových zařízení i
paušální částkou.
4) Univerzita je oprávněna poskytovat příspěvek jiným právnickým nebo fyzickým osobám v souladu
se zvláštními právními předpisy.
5) Univerzita je oprávněna hradit provoz vlastních zařízení závodního stravování, kromě hodnoty
potravin, zajišťujících stravování zaměstnanců univerzity jedním hlavním jídlem denně, nebo
přispívat zaměstnancům univerzity podle podmínek schválených v kolektivní smlouvě nebo
stanovených ve vnitřním předpisu až do výše 55 % ceny jednoho hlavního jídla denně, maximálně
však do výše 70 % stravného při trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin, podle zvláštního právního
předpisu, pokud se zaměstnanec univerzity stravuje v jiných stravovacích zařízeních na základě
uzavřené smlouvy o závodním stravování.
6) Univerzita je oprávněna hradit až do výše skutečných nákladů, kromě hodnoty potravin, provoz
svých stravovacích zařízení zajišťujících stravování studentů dvěma hlavními jídly denně.
Univerzita je oprávněna přispívat na stravování studentů v cizích stravovacích zařízeních na
základě uzavřené smlouvy mezi univerzitou a daným subjektem po projednání s ministerstvem.

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě

pokud dojde ze strany ministerstva k poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na stravování studentů
(nelze přispívat na úhradu hodnoty potravin).
7) Za účelné využívání příspěvku a dotací ze státního rozpočtu a jejich správné vyúčtování a za řádné
hospodaření se svěřeným majetkem je rektorovi odpovědný děkan nebo ředitel příslušné součásti
univerzity.

CL 10
Závěrečná ustanovení
1) Pravidla hospodaření a účtování Slezské univerzity v Opavě registrovaná ministerstvem dne
30. března 2006 pod čj. 9003/2006-30, ve znění pozdějších změn, se zrušují.
2) Tato pravidla byla schválena podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona Akademickým senátem univerzity
dne 7. března 2017.
3) Tato pravidla nabývají platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace ministerstvem.
4) Tato pravidla nabývají účinnosti dnem zveřejnění ve veřejné části internetových stránek univerzity.

doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D., v. r.
rektor
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