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Kontrola hospodaření MŠMT, vysokých škol a Akademie věd ČR 

Veřejný, volně přístupný seminář se konal ve čtvrtek  15. ledna 2015, 14:00-17:00, 
v posluchárně v sídle Jednoty českých matematiků a fyziků, Praha 1, Žitná 25. 

 

Přílohy 

Z-0   Průvodní dopis k Záznamu z AF-LVII. 
Z-1   Záznam z AF-LVII. 
Z-2   Účastníci AF-LVII. 
 
1. Uvítání. Poznámky k programu. 

1.1. V úvodu LVIII. Akademického fóra, zahájeného uvítáním ve 14:15 M. Černohorským, 
byla věnována tichá vzpomínka prvnímu polistopadovému rektoru Technické univerzity v Li-
berci a prvnímu předsedovi České konference rektorů profesoru Zdeňku Kovářovi, kterému 
semináře Akademického fóra vděčí jako svému častému účastníku za řadu meritorních diskus-
ních vystoupení. 

1.2. Jeden z charakteristických aspektů seminární problematiky vystihuje Česká konference 
rektorů v prvním bodě usnesení ze svého 128. zasedání konaného 4.12.2014: 

„1. ČKR vyzývá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, aby v připomínkovém ří-
zení k návrhu zákona o vnitřním řízení a kontrole ve veřejné správě zásadně odmítlo změnu 
systému vykonávání vnitřního auditu vyplývající z citovaného návrhu pro vysoké školy, 
která by vysoké školy významným způsobem připravila o jejich samosprávné postavení.“ 

1.3. Do jaké míry může docházet z různých důvodů k nedorozuměním, lze usuzovat z názvu 
a obsahu článku 

„Nechtějí odkrýt karty 
Rektoři vysokých škol mají výhrady k připravovanému zákonu o vnitřním řízení a kontrole ve 
veřejné správě. 

Nelíbí se jim představa, že budou vnitřní audity škol provádět auditoři ministerstva financí. 
Novinářům to včera řekl rektor Univerzity Karlovy a předseda České konference rektorů 
Tomáš Zima. 

»Ministerstvo financí si myslí, že veřejné vysoké školy jsou součástí veřejné správy a 
nabízí v této novele, že auditní instituce ministerstva financí nám budou dělat vnitřní audit,« 
uvedl Zima. 

Školy ale podle něj s plánem nesouhlasí, budou jej v této podobě odmítat. Zdůraznil, že 
školy většinou mají vlastní systémy vnitřního auditu. »Nechť tedy působí vnitřní audit na 
vysokých školách v souladu s tímto zákonem, ale nikoliv externě,« uvedl Zima. 

Cílem připravovaného zákona je zjednodušit a zlepšit kontrolu veřejných peněz a zvýšit 
odpovědnost za rozhodování o nich.“ 
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1.4. Pozvánka předznamenala povahu semináře dvěma tezemi:  
(1) Samosprávné instituce rozhodují suverénně s dodržením zákonných ustanovení o použití 

získaných finančních prostředků. 
(2) Hospodaření institucí, které jsou příjemci prostředků ze státního rozpočtu, podléhá státní 

kontrole. 
 
2. L. Wagenknecht: Komentář k návrhu zákona o vnitřním řízení a kontrole ve veřejné 

správě ve vztahu k MŠMT, k vysokým školám a k Akademii věd ČR. 

První náměstek ministra financí L. Wagenknecht uvedl hlavní rysy postupu Ministerstva 
financí a pro další diskusi o jednotlivostech odkázal na vedoucího Oddělení Harmonizace 
vnitřního auditu Sekce MF Finanční řízení a audit S. Kliku.   
 
3. Diskuse. 

Po vystoupení L. Wagenknechta se přešlo při zatím (stav k 18.1.2015) neobjasněné nepřítom-
nosti J Zikla, prvního náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy, k diskusi, v níž 
vystoupila většina účastníků. Obsažné příspěvky se srozumitelnou argumentací měli zejména 
J. Ištvánfyová (vysoké školy), P. Bobák a L. Pavlík (Akademie věd ČR), na které rovněž 
obsáhle reagoval S. Klika (Ministerstvo financí). Četná diskusní vyjádření lze charakterizovat 
jako podklady pro zjištění, co všechno a jak hluboce není z dosavadní dikce návrhu zákonných 
norem jasné. Pozitivním výsledkem velmi živé diskuse bude proto zřejmě podrobné jednání 
o konstatovaných nejasnostech. O vývoji budou účastníci v dalších seminářích informováni. 
 
4.  Výhled na LIX. Akademické fórum. 

LIX. Akademické fórum má předběžně stanovený termín čtvrtek 12. 2. 2015. V jednání je 
program týkající se výuky matematiky. 

 

LVIII. Akademické fórum skončilo v 17:00. 
 

18.1.2015 

Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc., 
předseda Odborné skupiny Organizace výzkumu ČFS JČMF 


