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Příloha č. 1 
 

Příloha k účetní závěrce za rok 2008 
 
 
1. VÝCHODISKA PRO PŘÍPRAVU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 
 
Účetní závěrka byla připravena na základě účetnictví vedeného v souladu se zákonem 
o účetnictví a příslušnými nařízeními a vyhláškami platnými v České republice. Závěrka byla 
zpracována na principech časového rozlišení nákladů a výnosů a historických cen, s výjimkou 
vybraných finančních nástrojů oceňovaných reálnou hodnotou. 

 
Tato účetní závěrka je připravená v souladu se: 

- zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
- vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 

č. 562/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, 
u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě 
podvojného účetnictví, v platném znění, včetně stanovení, uspořádání a obsahové 
vymezení položek účetní závěrky, 

- Českými účetními standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky 
č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, resp. České účetní standardy pro 
finanční instituce.  

 
OBECNÉ ÚDAJE : 
 
Název účetní jednotky: CENTRUM PRO STUDIUM VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ, v.v.i 
Sídlo:    U dvou srpů 2, Praha 5, 150 00  
Právní forma:   veřejná výzkumná instituce 
Identifikační číslo:  00237752 
Kontaktní údaje:  tel. 257 011 334  csvs@csvs.cz    www.csvs.cz  
Datum vzniku v.v.i.:  01.01.2007 
Zakladatel v.v.i:.  Ministerstvo školství České republiky 
 
Předmět činnosti dle zřizovací listiny: 
Hlavní činnost  
Základní a aplikovaný výzkum v oblasti terciálního vzdělávání a infrastruktura výzkumu 
včetně vydávání časopisu AULA. 
Další  činnost 
1) Vzdělávací, koordinační, expertní, poradenská a publikační činnost v oblasti distančního 

vzdělávání.  
2) Činnost v oblasti uznávání dokladů o vzdělání plynoucí z Lisabonské dohody a dalších 

mezinárodních dohod (s výjimkou rozhodnutí o uznání), metodická, informační, expertní, 
poradenská a publikační činnost v oblasti hodnocení kvalifikací.  

3) Vývojová činnost a na ni navazující vzdělávací a ostatní související činnosti, činnost 
v rámci projektů a rozšiřování jejich výsledků, expertní a poradenská činnost.  

4) Mezinárodní spolupráce, činnost v mezinárodních organizacích.  
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Jiná činnost (poskytovaná  právnickým a fyzickým osobám za účelem zisku):  
1) Organizování kurzů distančního vzdělávání, vysokoškolského managementu, 

vysokoškolské pedagogiky apod.  
2)  Poradenská a expertní činnost v oblasti terciálního vzdělávání.  
3)  Publikační činnost.  
4)  Pořádání konferencí, seminářů, workshopů apod.  
5)  Správa vloženého majetku.  
 
Jiná činnost je uváděna v rozsahu, který neomezí účel, ke kterému je VVI zřízena, a přispěje 
k efektivnímu využívání duševních i materiálních kapacit instituce. 
 
Statutární orgán, členové Rady a Dozorčí rady k 31.12.2008: 
 
Statutární orgán: 
Ing. Helena Šebková, CSc.  
ředitelka  CSVŠ,v.v.i. 
telefon: 257011312 
Rada : 
prof. Ing. Václav Havlíček, CSc. - předseda 
Mgr. Jan Kohoutek - místopředseda 
prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. 
prof. Ing. Jan  Hálek, CSc. 
Ing. Helena Šebková, CSc. 
Ing. Štěpánka Skuhrová 
Jaroslava Lodinová 
Dozorčí rada: 
doc. Ing. Václav Vinš, CSc. – předseda 
Ing. Jiří Dobíšek - místopředseda 
Ing. Václav Hanke, CSc. 
prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr.h.c. 
prof. Ing. Vladimír Haasz, CSc. 
Další vedoucí pracovníci:  
RNDr. Vladimír Roskovec, CSc., zástupce ředitelky CSVŠ, v.v.i. 
telefon: 257011322 
RNDr. Helena Zlámalová, CSc. 
Národní centrum distančního vzdělávání 
telefon: 257011313 
Ing. Štěpánka  Skuhrová 
Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání 
telefon: 257011335 
Mgr. Jan Kohoutek 
Výzkumné oddělení CSVŠ, v.v.vi. 
telefon: 2570113 
Jaroslava Lodinová 
telefon: 257530507 
 
CSVŠ, v.v.i měla v roce 2008 celkem 23 pracovníků /přepočtený stav. 
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Důležité účetní metody : 
1. Jednotka vede evidenci dlouhodobého hmotného a nehmotného  majetku. Do 31.12.2006 
byla jednotka státní příspěvkovou organizací, která odepisovala dlouhodobý majetek podle 
ročního odpisového plánu. Odpisy byly uznatelným nákladem a tvořily fond reprodukce 
majetku. V roce 2008 CSVŠ jako veřejná výzkumná instituce, tvoří fond reprodukce majetku 
pouze z odpisů dlouhodobého majetku, z tohoto fondu pořízeného. Z majetku pořízeného 
z dotace se počítají pouze účetní odpisy, které zatěžují jak stranu dal, tak stranu má dáti 
a neslouží k tvorbě fondu. Veškerý dlouhodobý majetek, pořízený do 31. 12. 2006 je 
považován za majetek pořízený z dotace. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je účtován 
v historických cenách a odpisován rovnoměrně po odhadovanou dobu životnosti, která je delší 
než jeden rok a hodnotově splňuje kritéria zákona o daních z příjmů, tj. dlouhodobý hmotný 
majetek od 40 000,-Kč  a dlouhodobý nehmotný majetek od 60 000,- Kč. Doby odpisování 
pro jednotlivé kategorie hmotného a nehmotného majetku jsou následující: 
 
Software 33 % ročně  3 roky 
Hmotný majetek 20 % ročně  5 let 
 
Údaje o zvoleném způsobu odpisování a odpisový plán se sestavuje při pořízení majetku a je 
uveden na inventární kartě dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Účetní odpisy se 
počítají z ceny, ve které je majetek oceněn v účetnictví, a to do její 100% výše.  
 
2. Drobný nehmotný a hmotný majetek s pořizovací cenou do 3.000,- Kč se účtuje pouze na 
účty účtové skupiny „5 “. 
Výpočetní technika, ostatní drobný majetek nad 3.000 Kč a do 40.000,- Kč a software nad 
3.000,-Kč do 60.000,-Kč je pro organizaci dlouhodobým majetkem,  eviduje se na účtech 018 
a 022. od 1,1,2008. Majetek pořízený  do 3112.2007 je evidován na účtu  028. Tento majetek 
se  odpisuje jednorázově při uvedení do provozu na účty účtové skupiny „5“ a současně na 
účty oprávek účtové skupiny „7“ a „8“. 
3. Okamžikem uskutečnění účetního případu je den výplaty nebo převzetí oběživa, den 
provedení platby, den přijetí prostředků na účet, den, ve kterém dojde zejména ke splnění 
dodávky, vzniku závazku, platbě závazku, vzniku pohledávky, inkasu pohledávky, postoupení 
pohledávky, vkladu pohledávky, poskytnutí či přijatí zálohy, převzetí dluhu, zjištění manka, 
schodku, přebytku či škody, pohybu majetku uvnitř účetní jednotky apod. Pro potřeby 
oceňování pohledávek a závazků vyjádřených v cizí měně ke dni jejich vzniku lze za okamžik 
uskutečnění účetního případu považovat den přijetí faktury nebo obdobného dokladu. 
 
4/ Transakce vyčíslené v cizí měně jsou účtovány v tuzemské měně přepočtené devizovým 
kurzem, stanoveným ČNB k 1. dni běžného roku. Ke dni účetní závěrky jsou Aktiva a Pasiva 
vyčíslená v cizí měně přepočítávána do tuzemské měny v kurzu vyhlašovaným ČNB platným 
ke dni 31. 12. daného roku, tzn. i závazky v cizí měně jsou přepočítány na českou měnu 
kurzem ČNB platným ke dni 31. 12. Výsledný zisk nebo ztráta z přepočtu Aktiv a Pasiv 
vyčíslených v cizí měně skupiny 21, 22, je vykázán ve výkazu zisku a ztráty jako “zisk nebo 
ztráta z finančních operací”. U ostatních skupin (závazky z dotací) jsou účtovány rozvahově 
na účtovou skupinu 3. 
5/  Jednotka nevlastní žádné akcie a majetkové cenné papíry. 
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2. HOSPODAŘENÍ  INSTITUCE 
 
Činnost Centra pro studium vysokého školství,v.v.i. v roce 2008 spočívala v řešení 
výzkumného záměru, 2 projektů, úkolů vyplývajících z veřejné zakázky, uspořádání 
konferencí a seminářů distančního vzděláváni, spolupráci v projektu VZEDOS a úkolů 
vyplývajících ze spolupráce s  Univerzitou Karlovou. Práce pro UK, část veřejné zakázky 
a semináře instituce fakturovala. Tok těchto finančních prostředků a jejich evidence se 
odehrává prostřednictvím syntetických účtů začínajících číslicí 3.  
CSVŠ, v.v.i. podává každoročně přiznání k dani z příjmů. Předběžným výpočtem vyšlo, že 
CSVŠ, v.v.i. za rok 2008 bude odvádět daň z příjmu z částky 13.713,62 Kč. Hospodářský 
výsledek bude po zdanění převeden do rezervního fondu. 
CSVŠ, v.v.i. hospodařilo v roce 2008 s prostředky na následující aktivity: 
 
Hlavní činnost: 

VZ-MSM0023775201 Výzkumný záměr 
2E08013 SPAV – ve spolupráci s UJAK /2008-2009/ 
2E08008 ZMOVYS – ve spolupráci s UJAK /2008-2009 

 
Další činnost: 

1192/2008-10 Příspěvky mezinárodním organizacím 

10275/2008-30 
Veřejná zakázka-Aktuální úkoly terciárního 
vzdělávání*** 

1911/2008-10 Zajištění činnosti NARIC 
12659/2008-42 Národní soustava kvalifikací pro terciární vzdělávání 

15494/2008-30 
Zpracování publikace „Higher Education in the Czech 
Republic 

*** Veřejná zakázka se skládala ze 6 částí – interně značených 
100 - Analýza mezinárodních dokumentů 
200 - Rozvoj distančních forem vzdělávání 
300 - Zajišťování úkolů v oblasti uznávání dokladů 
400 - Zajišťování a šíření informací terciárním vzdělávání 
500 - Vytváření národní soustavy kvalifikací terciárního vzdělávání 
600 – Monitorování a analýza dlouhodobých záměrů VŠ 
 
CZ.04.03.07/3.1.01.2/2116 Vysokoškolská pedagogika – zadavatel Magistrát hl. m. Prahy - 
dokončení – po schválení závěrečného vyúčtování byla doplacena dotace ve výši 
56.433,14 Kč – náklady byly již vyúčtovány v roce 2007. 
Contract No.CIT-506596.Politika pro výzkum a inovace v evropském výzkumném prostoru - 
dokončení 
Dále instituce spolupracovala na projektu VZEDOS. 
V roce 2007 instituce získala projekt Leonardo, na který byla připsána na účet částka 48.822,- 
EUR. Samotná aktivita probíhala v roce 2008, v roce 2009 bude dokončena, částka byla  
čerpána dle rozpočtu. 
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Výše prostředků pro jednotlivé aktivity financované MŠMT a jejich čerpání: 

Číslo aktivity 
Interní 
značení 

Přidělené 
prostředky Čerpání 

Použití Fondu 
účelových 
prostředků 

Hlavní činnost     
VZ-MSM0023775201 900 8847000 9332691,83 485691,83 
2E08013 8008 1099000 1099000  
2E08008 8013 829000 829000  
Další činnost     
10275/2008-30 100 800000 800000  
10275/2008-30 200 800000 800000  
10275/2008-30 300 1600000 1600000  
10275/2008-30 400 950000 950000  
10275/2008-30 500 800000 800000  
10275/2008-30 600 650000 650000  
1911/2008-10 275 508000 508000  
12659/2008-42 700 150000 150000  
15494/2008-30 800 240000 240000  
1192/2008-10 2 33000 333124,84  
Celkem  17306000 17791816,67 485691,83 
 

Veškeré úkoly nasmlouvané s MŠMT v rámci zakázek a úkoly spojené s řešením  
výzkumného záměru  a projektů byly splněny. Do financování Výzkumného záměru byl 
zapojen Fond účelových prostředků. Přečerpání členských příspěvků ve výši 124,84 Kč bylo 
hrazeno z výnosů. Na zakázku 102752008-30 poslalo MŠMT 1.600.000,- Kč a zbytek byl  
ministerstvu fakturován. Zakázky 12659/2008-42 a 15494/2008-30 byly pouze fakturovány. 

Další aktivity 

 
Interní 
značení 

Finanční prostředky 
dle smlouvy na rok 
2008 

Čerpáno v roce 
2008  

Contract No.CIT-506596 1435 62.913,30 62.913,30 1 
CZ.04.1.03/32.3.2.15.2./0213 1335 150.533,23 150.533,23 2 
CZ/07/LLP-
LdV/VETPRO/134012 1340 1.299.000,00 1.299.000,00 3 
CZ.04.03.07/3.1.01.2/2116       4 
Celkem  1.512.446,53 1.512.446,53  
1/ projekt byl přidělen na období  2007-8, v roce dokončení bylo vynaloženo 62.913,30 Kč, 
z evropských prostředků a byla dofinancována spoluúčast ve výši 20.448,30 Kč z výnosů. 
2/ jedná se o spoluúčast na projektu ESF Operační program RLZ Systém vzdělávání 
dospělých (VZEDOS), jehož řešitelem byla Technická univerzita  v Liberci. Vynaložené 
náklady ve výši 150.533,23  byly Technickou univerzitou refundovány. 
3/ projekt bude dokončen v roce 2009. 
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Jiná činnost: 
Centrum pro studium vysokého školství v roce 2008 spolupracovalo s UK na základě 
Rámcové smlouvy o poskytování konzultačních a expertních služeb. Za tuto činnost bylo 
vyfakturováno celkem 690000,- Kč. Veškerá pedagogická, školící, poradenská a další 
expertní činnost je prováděna jako  nezisková podle § 70 zákona 218/2000 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. To znamená, že příjmy se rovnají nákladům na akci. 

3. DLOUHODOBÝ MAJETEK 

Stav dlouhodobého majetku k 01.01. 2008 3.155.092,66 Kč

přírůstky v roce 2008 0,00 Kč

úbytky v roce 2008 853.453,66 Kč 

Stav dlouhodobého majetku k 31. 12. 2008 2.301.639,00 Kč

z toho: software 559.766,70 Kč

ostatní 741.872.30Kč

celkem 2.301.639,00 Kč

Stav dl. drobného nehmotného majetku k 01. 01. 2008 1.171.019,06 Kč

přírůstky v roce 2008 162.724,60 Kč

Stav dl. drobného nehmotného majetku k 31. 12. 2008 
(dlouhodobý = dl.) 

1.333.743,66 Kč

Stav dl. drobného hmotného majetku k 01. 01. 2008 5.569.016,15 Kč

přírůstky 562.636.06 Kč

úbytky 1.708.649.89 Kč

Stav dl. drobného hmotného majetku k 31. 12. 2008 4.423.002,32 Kč

 

Ke dni 31. 12. 2008 byla provedena řádná inventarizace majetku a závazků, skutečný stav byl 
zjišťován fyzickou inventurou ve všech prostorách, které jsou v užívání CSVŠ a dokladovou 
inventurou u ostatního majetku a u závazků. Veškerý majetek byl porovnán s evidencí na 
majetkových kartách a s účetní evidencí. Stavy dlouhodobého drobného hmotného 
a nehmotného majetku a dlouhodobého odpisovaného majetku v účetnictví jsou totožné se 
stavy v sestavách majetku. Ke všemu vyřazenému majetku jsou zpracovány vyřazovací 
protokoly. 

Účetní stav zásob na skladě k 31. 12. 2008 je nulový, zůstatek v pokladně 7.783,50 Kč. 
Všechny zálohy poskytnuté pracovníkům CSVŠ na služební cesty a všechny zálohy na drobná 
vydání i na poštovné byly ve stanoveném termínu, tj. do 31. 12. 2008 řádně vyúčtovány 
a zaúčtovány. Mzdy a odvody za prosinec 2008 byly řádně zaúčtovány, ale nebyly odeslány. 

Závazky k přijatým dotacím (provozní) byly překontrolovány dokladovou inventurou 
a porovnány s vykázaným stavem v účetnictví.  
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4. POUŽITÍ  ÚČELOVÝCH  PROSTŘEDKŮ 
Získané účelové prostředky byly spotřebovány a vyúčtovány v následujícím členění: 

Osobní náklady 13.336.334,-  Kč

v tom mzdové náklady 10.021.131,-  Kč

povinné odvody  3.315.203,-  Kč

Provoz 6.249.330,96 Kč

Celkem 19.585.664,96 Kč

 

5. STAV POHLEDÁVEK  A  ZÁVAZKŮ  
Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.  nemá žádné pohledávky a závazky, které by 
ovlivnily finanční situaci organizace a zároveň  také nemá žádné pohledávky a závazky 
v soudním řízení. 

POHLEDÁVKY 
Na účtu „Odběratelé“ jsou vedeny neuhrazené vydané faktury z roku 2008, na účtu „Dohadné 
účty aktivní“ jsou vedeny prostředky, které budou v průběhu roku 2009 refundovány. 

ZÁVAZKY 
Na účtu „Krátkodobé závazky“ jsou evidovány nevyplacené mzdy a odvody za prosinec 2008 

Na účtu  „Dlouhodobé závazky“ jsou evidovány zůstatky prostředků komunitárních programů 
EU. 

Na účtu „Výdajů příštích období“ jsou prostředky na úhradu nákladů patřících do roku 2008, 
ale hrazených v roce 2009, např. audit instituce. Na účtu “Výnosy příštích období“ jsou 
prostředky na předplacenou akci Eurostudent, aktivity vyplývající se smlouvy s Univerzitou 
Karlovou a na nevyplacené mzdy z projektu DEQU. 

 

6. FONDY 

MAJETKOVÉ FONDY 

Vlastní jmění 

Stav účtu je k 31. 12. 2008 561.077,79 Kč 

 

PENĚŽNÍ FONDY A JEJICH KRYTÍ 

Rezervní fond 
V roce 2008 byl do rezervního fondu převeden schválený hospodářský výsledek z roku 2007 
ve výši 456.214,60 Kč.  

Rezervní fond k 31. 12. 2008  1.869.022,18 Kč 
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Sociální fond 
Do sociálního fondu 2 % z objemu vyplacených mzdových prostředků v souladu s § 60 
zákona č. 218/2000 Sb., a vyhláškou MF č. 310/1995 Sb., což je 175.720,- Kč. Fond byl 
čerpán v souladu s vyhláškou MF č. 310/1995 Sb. a s kolektivní smlouvou ve výši 359.994,05 
Kč na dětskou rekreaci, na rekreaci dospělých, na příspěvek na obědy zaměstnancům a na 
penzijní připojištění. 

 

Fond kulturních a sociálních  potřeb stav k 31. 12. 2008 316.846,84 Kč 

 

Fond reprodukce majetku 
Na účtě fondu reprodukce majetku nedošlo od roku 2007 ke změně, protože odpisy byly 
zaúčtovány do výnosů 

Fond reprodukce majetku   stav k 31. 12. 2008 2.660.762,03 Kč 

 

Fond účelových prostředků 
Do fondu byly přiděleny prostředky ve výši 164.044.83 Kč z Výzkumného záměru a projektů 
ZMOVYS a SPAV. Jedná se o prostředky na aktivity, které nemohly být v roce 2008 
uskutečněny. Částka je nižší než povolených 5 %. 

Fond účelových prostředků stav k 31. 12. 2008  164.044,83 Kč 

Všechny výše  uvedené fondy jsou plně kryty peněžními prostředky. 

 
V důsledku prodlev v podepisování dodatků ze strany Bruselu byly i v roce 2008 prostředky 
na jednotlivých účtech bývalé agentury NA Socrates, nyní NAEP, které CSVŠ, v.v.i.  na 
žádost MŠMT obhospodařovalo, postupně převáděny do nástupnické organizace – Domu 
zahraničních styků a účty byly rušeny. Zrušeno a převedeno bylo  v průběhu roku 11 účtů 
a zůstal pouze jediný.  
 
 
Sestaveno dne:  
01. 03. 2009 
 

Sestavila: Jaroslava Lodinová 
 

 

Podpis statutárního zástupce: 
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