
Příloha č. 1 Statutu VŠE 

Pravidla hospodaření VŠE 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

(1) Hospodaření VŠE se řídí zákonem a ostatními zvláštními právními předpisy1) 

a podmínkami stanovenými v rozhodnutích o poskytování příspěvků a dotací, jejich účelu, 

užití a vypořádání dotací se státním rozpočtem. Dále se řídí vnitřními předpisy. 

(2) Rektor a v rozsahu stanoveném opatřením rektora též kvestor jsou oprávněni 

upřesňovat podmínky hospodaření VŠE směrnicemi a příkazy. 

(3) Hospodaření VŠE a nakládání s jejím majetkem musí probíhat tak, aby nedocházelo 

k narušení hospodářské soutěže a poskytování nepovolené veřejné podpory.  

Článek 2 

Hospodaření VŠE 

(1) VŠE vlastní majetek potřebný k činnostem, pro které byla zřízena, a k činnostem, 

které vykonává v doplňkové činnosti. Základním zdrojem hospodaření VŠE jsou kapitálové 

a běžné dotace, příspěvky ze státního rozpočtu a jiné příjmy podle § 18 odst. 2 zákona 

a ostatních zvláštních právních předpisů. 

(2) VŠE majetek hospodárně a efektivně využívá k plnění úkolů ve vzdělávací, tvůrčí 

a doplňkové činnosti. Vede jeho řádnou evidenci. O nakládání s majetkem VŠE rozhoduje 

rektor nebo orgány nebo osoby, o nichž to stanoví vnitřní předpisy. V případech uvedených  

v § 15 odst. 1 písm. a) až d) zákona, rozhoduje rektor po vyjádření AS VŠE a předchozím 

písemném souhlasu Správní rady VŠE. 

(3) VŠE a fakulty financují své kapitálové a běžné výdaje při plnění úkolů ve 

vzdělávací, tvůrčí a doplňkové činnosti. V rámci těchto výdajů mohou financovat také 

kapitálové a běžné výdaje svých dalších aktivit v oblasti stravování, ubytování, dalšího 

vzdělávání, knihoven, informačních služeb a sportovních zařízení, pokud slouží zaměstnancům 

                                                           
1) Např. 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 (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění 

pozdějších předpisů, 

zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 

kontrole), ve znění pozdějších předpisů,  

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,  

zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,  

zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

 



nebo studentům a absolventům VŠE. Pokud VŠE či fakulta organizuje takové aktivity společně 

s jinou 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) VŠE hospodaří podle rozpočtu nákladů a výnosů (dále jen „rozpočet VŠE“), který 

sestavuje na období kalendářního roku. Rozpočet VŠE nesmí být sestavován jako deficitní. Po 

skončení rozpočtového roku provede vypořádání se státním rozpočtem a předloží je ve 

stanovených termínech Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a ostatním 

poskytovatelům prostředků ze státního rozpočtu. Součástí rozpočtu VŠE je rozpočet investic 

a rozpočty fondů. Rozpočet se sestavuje v členění na vzdělávací a tvůrčí činnost, účelově 

určené prostředky, výzkum a vývoj a doplňkovou činnost. Rozpočet běžných prostředků se 

organizačně člení na prostředky fakult, dalších rozpočtových středisek a sdílené náklady 

a výnosy. 

(5) VŠE vede účetnictví v souladu s obecnými předpisy o účetnictví, přičemž důsledně 

odděluje náklady a výnosy spojené s doplňkovou činností. VŠE hospodaří jako jedna účetní 

jednotka. Pro vnitřní potřebu rozpočtování, sledování a vyhodnocování nákladů a výnosů se 

člení na rozpočtová střediska (čl. 5). 

(6) Za účelné využívání příspěvků a dotací a za vypořádání dotací se státním rozpočtem 

a za řádné hospodaření s majetkem je ministrovi odpovědný rektor.  

(7) VŠE je oprávněna přijímat návratné finanční výpomoci, půjčky a žádat o úvěry, 

pokud z jejich přijetí nevzniknou nároky vůči státnímu rozpočtu a pokud je zajištěna jejich 

návratnost v rámci hospodaření VŠE. Úvěry a půjčky schvaluje AS VŠE. Stát neručí za závazky 

VŠE. 

Článek 3 

Hospodaření s běžnými prostředky 

(1) Finanční prostředky k zajištění činnosti financované z běžných prostředků získává 

VŠE zejména: 

a) z dotací a příspěvků, 

b) z poplatků spojených se studiem a dalších poplatků podle zákona, 

c) z výnosů z majetku, 

d) z výnosů z doplňkové činnosti, 

e) z jiných příjmů ze státního rozpočtu, ze státních fondů, z Národního fondu, 

z rozpočtů obcí a krajů a z rozpočtu Evropské unie, 

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

g) sdružením finančních prostředků na základě smluv o sdružení, 

h) z vytvořených vlastních fondů, 

i) z úvěrů a půjček od peněžních ústavů, 

j) z ostatních vlastních výnosů. 

(2) Ostatní běžné výnosy jsou zdrojem získaným vlastními aktivitami VŠE a mohou 

být použity k financování jejích činností. Pokud je výnos poskytnut smluvně k určitému účelu, 

je v čerpání prostředků VŠE vázána touto smlouvou. 

 



(3) VŠE může nabývat pouze cenné papíry vydané státem nebo cenné papíry, za jejichž 

splacení se stát zaručil, anebo cenné papíry obchodní korporace, do které vložila majetek. 

Článek 4 

Hospodaření s kapitálovými prostředky 

(1) Finanční prostředky k zajištění činnosti financované z kapitálových prostředků 

získává VŠE zejména: 

a) z dotací nebo příspěvku, 

b) z veřejných rozpočtů a ze státních fondů, 

c) z rozpočtu Evropské unie, 

d) z vlastních zdrojů fondu reprodukce investičního majetku, 

e) z převodu mezi jednotlivými fondy, 

f) sdružením prostředků na základě smluv o sdružení, 

g) z úvěrů a půjček od peněžních ústavů, 

h) z účelových příjmů z darů a dědictví, z příjmů od nadací a nadačních fondů. 

(2) Kapitálové prostředky získané z individuálních nebo systémových kapitálových 

transferů (investičních dotací) ze státního rozpočtu jsou účelově vázány a jsou předmětem 

ročního vypořádání. 

Článek 5 

Rozpočtová střediska 

(1) Rozpočtovými středisky jsou rektorát, fakulty a další samostatně hospodařící 

útvary, které jsou určeny v rozpočtu VŠE. 

(2) Rozpočtová střediska se při svém hospodaření řídí rozpočtem VŠE a vnitřními 

předpisy. 

(3) Za výsledky hospodaření a dodržení podmínek použití přidělených prostředků je 

zodpovědný vedoucí zaměstnanec rozpočtového střediska. 

(4) Úhrady plateb sankční povahy, které jsou výsledkem činnosti rozpočtového 

střediska, jdou na vrub tohoto rozpočtového střediska. 

Článek 6 

Vlastní jmění a fondy 

(1) VŠE zřizuje účet vlastního jmění, který je vlastním zdrojem krytí majetku účetní 

jednotky. 

(2) Zdrojem účtu vlastního jmění je zejména: 

a) přijatý příspěvek a dotace na pořízení dlouhodobého majetku ze státního 

rozpočtu, rozpočtu územních celků a fondů, 

b) přijatý příspěvek a dotace na pořízení dlouhodobého majetku ze zahraničí, 

c) přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku z tuzemska i zahraničí. 

 

 



(3) Prostředky účtu vlastního jmění lze použít na pořízení dlouhodobého majetku a jeho 

technického zhodnocení. V případě příspěvků, dotace či daru pouze v souladu s účelovým 

určením příspěvku, dotace nebo daru. 

(4) Fondy jsou vedeny centrálně a tvorba a použití jednotlivých fondů je součástí 

rozpočtu VŠE. VŠE zřizuje tyto fondy: 

a) rezervní fond, 

b) fond reprodukce investičního majetku, 

c) stipendijní fond, 

d) fond odměn, 

e) fond účelově určených prostředků, 

f) fond sociální, 

g) fond provozních prostředků. 

(5) Rezervní fond je tvořen: 

a) z přídělu ze zisku po jeho zdanění, 

b) z převodu prostředků z fondu reprodukce investičního majetku, fondu odměn 

a fondu provozních prostředků. 

(6) Rezervní fond je určen zejména: 

a) na krytí ztrát za uplynulá účetní období, 

b) k převodu prostředků do fondu reprodukce investičního majetku, fondu odměn 

a fondu provozních prostředků. 

(7) Fond reprodukce investičního majetku je tvořen: 

a) přídělem ze zisku po jeho zdanění, 

b) účetními odpisy dlouhodobého majetku, který nebyl pořízen z dotace, 

c) ze zůstatkové ceny prodaného a vyřazeného dlouhodobého majetku, který nebyl 

pořízen z dotace, 

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

roku, 

e) sdružením finančních prostředků na společnou investiční činnost, 

f) převodem prostředků z fondu rezervního, fondu odměn a fondu provozních 

prostředků.  

(8) Fond reprodukce investičního majetku je určen: 

a) k pořízení a technickému zhodnocení dlouhodobého majetku, 

b) k úhradě splátek investičních úvěrů a půjček, 

c) k poskytování prostředků jiným osobám v rámci uzavřené smlouvy o sdružené 

investiční činnosti, 

d) k financování oprav a udržování dlouhodobého majetku, 

e) k převodu prostředků do fondu rezervního, fondu odměn a fondu provozních 

prostředků. 

(9) Stipendijní fond je tvořen z poplatků za studium podle § 58 odst. 6 zákona. 

Stipendijní fond je určen k výplatám stipendií podle Stipendijního řádu VŠE a jeho přírůstek 

za kalendářní rok se rozděluje v rozpočtu VŠE následujícího roku. Zůstatek fondu se 

v účetnictví sleduje podle rozpočtových středisek. 

 



(10) Fond odměn je tvořen: 

a) z přídělu ze zisku po jeho zdanění, 

b) z převodu prostředků z fondu rezervního, fondu reprodukce investičního majetku 

a fondu provozních prostředků. 

(11) Fond odměn je určen: 

a) na výplatu mezd a ostatních peněžitých plnění v souladu s Vnitřním mzdovým 

předpisem VŠE, 

b) k převodu prostředků do fondu rezervního, fondu reprodukce investičního majetku 

a fondu provozních prostředků. 

(12) Fond účelově určených prostředků je tvořen: 

a) z účelově určených darů, s výjimkou darů určených na pořízení a technické 

zhodnocení dlouhodobého majetku, 

b) z účelově určených peněžních prostředků ze zahraničí, 

c) z účelově určených veřejných prostředků, včetně prostředků účelové 

a institucionální podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků, které nemohly 

být VŠE použity v rozpočtovém roce, ve které jí byly poskytnuty a to do výše 5 % 

objemu účelově určených veřejných prostředků poskytnutých na jednotlivé 

projekty výzkumu a vývoje či výzkumné záměry v daném kalendářním roce; 

v případě jiné podpory z veřejných prostředků do výše 5 % objemu této podpory 

poskytnuté v kalendářním roce; převod účelově určených prostředků oznámí 

písemně VŠE jejich poskytovateli. 

Prostředky fondu účelově určených prostředků jsou určeny pouze k účelu, ke kterému byly VŠE 

poskytnuty. 

(13) Fond sociální je tvořen základním přídělem na vrub nákladů do výše 2 % z ročního 

objemu nákladů VŠE zúčtovaných na mzdy, náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost. 

Výše tvorby a použití pro daný kalendářní rok stanoví rozpočet VŠE. Fond sociální je určený 

na příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnanců, případně na další příspěvky 

podle kolektivní smlouvy. 

(14) Fond provozních prostředků je tvořen: 

a) ze zisku po zdanění, 

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

roku, 

c) převodem prostředků z fondu rezervního, fondu reprodukce investičního majetku 

a fondu odměn.  

(15) Fond provozních prostředků je určen: 

a) k úhradě běžných (neinvestičních) nákladů v běžném kalendářním roce, 

b) k spolufinancování grantů, které toto spolufinancování mají v podmínkách 

smlouvy, 

c) k převodu prostředků do fondu rezervního, fondu odměn a fondu reprodukce 

investičního majetku. 

Tvorba a použití fondu provozních prostředků se v účetnictví sleduje podle rozpočtových 

středisek. 

 

 



(16) VŠE může na základě oprávněných potřeb provádět převody prostředků mezi 

fondy, a to mezi fondem rezervním, fondem reprodukce investičního majetku, fondem odměn 

a fondem provozních prostředků. O převodu prostředků mezi fondy rozhoduje na návrh 

kvestora rektor. 

(17) Při rozdělení zisku po zdanění mezi jednotlivé fondy VŠE se přihlédne k potřebám 

VŠE. Návrh na rozdělení zisku do fondů je projednáván a schvalován v rámci Výroční zprávy 

o hospodaření VŠE za příslušný kalendářní rok. 

(18) Zisk po zdanění lze rozdělovat do fondů pouze v případě, že byla uhrazena ztráta 

z minulých období. 

(19) Zůstatky fondů k 31. prosinci běžného roku se převádějí do následujícího 

rozpočtového roku. 

Článek 7 

Ustanovení o doplňkové činnosti 

(1) V doplňkové činnosti vykonává VŠE za úplatu činnost navazující na její vzdělávací 

či tvůrčí činnost nebo činnost sloužící k účinnějšímu využití lidských zdrojů a majetku. 

Doplňková činnost nesmí ohrozit kvalitu, rozsah a dostupnost činností, k jejichž uskutečňování 

byla VŠE zřízena. 

(2) Orgány fakulty mají právo rozhodovat nebo jednat za VŠE v oblasti doplňkové 

činnosti a nakládat s prostředky získanými z této činnosti v případech, kdy tato činnost souvisí 

s tvorbou či uskutečňováním studijních programů, nebo s dalšími kompetencemi těmto 

orgánům svěřenými vnitřními předpisy, nebo na ně navazuje. Podmínkou realizace doplňkové 

činnosti je zahrnutí odpovídající části celoškolních a sdílených nákladů do její ceny. Velikost 

těchto nákladů je upřesněna ve směrnici upravující doplňkovou činnost.  

 


