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Směrnice rektora č. 1/2010 

Pravidla sestavování rozpočtu a  
hospodaření Masarykovy univerzity  

pro kalendářní rok 2010 
(ve znění účinném od 1.1.2010) 

 
Podle § 10 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), po projednání v Akademickém senátu MU 

vydávám tuto směrnici: 

 
 

Článek 1 

Předmět úpravy 

 

(1) Tvorba rozpočtu Masarykovy univerzity (dále jen „MU“) vychází z ustanovení § 18 a 
následujících zákona č. 111/1998 Sb., zákon o vysokých školách a o změně a 

doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), (dále jen „zákon o VŠ“), čl. 31 
a dalších ustanovení Přílohy č. 10 Statutu MU. 

Tato pravidla zejména stanovují způsob rozdělení příspěvku ze státního rozpočtu na 
vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další 

tvůrčí činnost (dále jen „příspěvek na vzdělávací činnost“), dotace na účelovou 
podporu VaV na vysokoškolský specifický výzkum a institucionální podporu 

výzkumných organizací na jednotlivá HS a dále pak výši odvodu HS na financování 

celouniverzitních (centralizovaných) aktivit a celouniverzitních součástí (dále jen 
„odvod“). 

(2) Pravidla hospodaření MU na kalendářní rok 2010 vycházejí z ustanovení § 20 a 
následujících zákona o VŠ, čl. 32 a dalších ustanovení Přílohy č. 10 Statutu MU a 

stanovují konkrétní práva a povinnosti zaměstnanců MU při realizaci relevantních 
činností. 

 

Část první 

Neinvestiční rozpočet 

Článek 2 

Struktura neinvestičního rozpočtu 

 

Struktura rozpočtu neinvestičních prostředků je dána plánem výnosů a nákladů podle 

činností.  

(1) Základním zdrojem neinvestičních výnosů je příspěvek ze státního rozpočtu na 

vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další 
tvůrčí činnost (dále jen „příspěvek na vzdělávací činnost“). Přínos fakult z příspěvku 

na vzdělávací činnost se vypočte dle metody uvedené v čl. 3 a rozděluje se na 
hospodářská střediska (dále jen „HS“) dle metody uvedené v čl. 8. 

(2) Dalšími zdroji neinvestičních výnosů HS jsou: 

a) účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum (dotace na specifický 

výzkum) – rozděluje se na HS dle metody uvedené v čl. 4; 



2 

b) institucionální podpora výzkumných organizací (institucionální podpora VaV) – 
přínos fakult se vypočte dle metody uvedené v čl. 5 a rozděluje se na HS dle 

metody uvedené v čl. 8; 

c) dotace MŠMT na ubytování a stravování studentů – je přidělována HS SKM; 

d) účelové dotace ze státního rozpočtu (dotace zejména na vyhlašované programy 

jednotlivých resortů a dotace na programy výzkumu a vývoje), o které se 
prostřednictvím MU ucházejí jednotlivé součásti samostatně formou ţádostí o 

účelovou dotaci – jsou přidělovány příslušnému HS; 

e) jiné příjmy ze státního rozpočtu, ze státních fondů a z rozpočtu obcí – jsou 

přidělovány příslušnému HS; 

f) příjmy ze zahraničí – jsou přidělovány příslušnému HS; 

g) finanční příjmy z darů – jsou výnosem příslušného HS; 

h) finanční příjmy od nadací a nadačních fondů – jsou výnosem příslušného HS; 

i) příjmy z poplatků spojených se studiem s výjimkou těch, které jsou zdrojem 

Stipendijního fondu (např. dle § 58 odst. 1 za úkony spojené s přijímacím řízením, 
poplatky dle § 58 odst. 5 za studium v cizím jazyce) – jsou výnosem příslušné 

fakulty; 

j) poplatky za celoţivotní vzdělávání dle § 60 odst. 1 a za další formy vzdělávání 

(kursy apod.) – jsou výnosem příslušného HS; 

k) trţby za ubytování a stravování – jsou výnosem HS SKM; 

l) výnosy z majetku 

 výnosy z pronájmu – jsou výnosem příslušného HS, 

 výnosy z prodeje movitého majetku – jsou výnosem příslušného HS, které má 

tento majetek ve své evidenci, 

 výnosy z prodeje nemovitého majetku – jsou výnosem MU (účtováno na HS 

RMU); 

m) příjmy z doplňkové činnosti – jsou výnosem příslušného HS; 

n) úvěry od peněţních ústavů – jsou výnosem MU (účtováno na HS RMU); 

o) další výnosy, které nelze přiřadit konkrétním HS – jsou výnosem MU (účtovány na 

HS RMU); 

p) ostatní vlastní příjmy HS. 

 

Článek 3 

Výpočet přínosu na vzdělávací činnost 

 

Přínos fakulty ze vzdělávací činnosti se určí jako součet tří kategorií přínosů vztaţených 

na všechny studenty a jejich studia financovaná z příspěvku na vzdělávací činnost: 
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DV  příspěvek na vzdělávací činnost 

PV  přínos ze vzdělávací činnosti 

SPPV  přínos ze vzdělávací činnosti na studijní programy 

SOPV  přínos ze vzdělávací činnosti na studijní obory 
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KPV  přínos ze vzdělávací činnosti na kredity 

 

a) na studijní programy (dále jen SP) 

Přínos se stanoví na základě počtu studentů financovatelných z příspěvku na 
vzdělávací činnost studujících ve SP na fakultách k 31.10.2009 násobených 

koeficienty náročnosti příslušných SP (dále jen základní objem). Takto bude 
rozděleno 10 % příslušného příspěvku dle následujícího vztahu: 
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KSP podíl příspěvku na vzdělávací činnost k rozdělení na studijní 

programy; KSP = 0,1 

DV  příspěvek na vzdělávací činnost 

I  počet fakult 

U  počet studijních programů 

Sui  počet studentů zapsaných do u-tého SP na i-té fakultě 

KNu  koeficient náročnosti u-tého SP 

Su  počet studentů zapsaných do u-tého SP 

 

b) na studijní obory (dále jen SO) 

Přínos se stanoví na základě váţených počtů studentů financovatelných 
z příspěvku na vzdělávací činnost studujících ve SO na příslušných fakultách 

k 31.10.2009 násobených koeficienty příslušných SP, do nichţ uvedené SO náleţí. 
Váţený počet studentů se stanovuje s vahou wS=1 v případě jednooborového 

studia a wS=0,5 v případě dvouoborového studia. Takto bude rozděleno 10 % 

příslušného příspěvku dle následujícího vztahu: 
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KSO podíl příspěvku na vzdělávací činnost k rozdělení na studijní obory; 

KSO = 0,1 

DV  příspěvek na vzdělávací činnost 

I  počet fakult 

U  počet studijních programů 

V  počet studijních oborů (v rámci daného studijního programu) 

wSv váha studentů ve SO: wSv=1 u jednooborového a wSv=0,5 u 

dvouoborového studia 

Suvi  počet studentů zapsaných do v-tého SO u-tého SP na i-té fakultě 

KNu  koeficient náročnosti u-tého SP 
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Suv  počet studentů zapsaných do v-tého SO u-tého SP 

 

c) na kredity (dále jen K) 

Přínos se stanoví na základě poměru příslušného počtu kreditů odpovídajících 
výuce, zapsané studenty v jarním semestru akademického roku 2008/2009 a 

podzimním semestru akademického roku 2009/2010 studia na odpovídajících 
pracovištích (resp. dané fakulty) v daném SP, k celkovému počtu kreditů 

zapsaných v tomto SP. Do tohoto výpočtu se nezahrnou kredity za výuku povinné 
tělesné výchovy a výuky, která je zabezpečována jinými součástmi MU neţ 

fakultami. Takto bude rozděleno 80 % příslušného příspěvku dle následujícího 
vztahu: 
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KK podíl příspěvku na vzdělávací činnost k rozdělení na kredity;  

KK = 0,8 

DV  příspěvek na vzdělávací činnost 

I  počet fakult 

U  počet studijních programů 

KNu  koeficient náročnosti u-tého SP 

Kui počet kreditů zapsaných studenty zapsanými do u-tého SP na i-té 

fakultě 

Ku  počet kreditů zapsaných studenty zapsanými do u-tého SP 

Sui  počet studentů zapsaných do u-tého SP na i-té fakultě 

Su  počet studentů zapsaných do u-tého SP 

 

Celkový přínos ze vzdělávací činnosti na dané fakultě bude: 
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Článek 4 

Výpočet přínosu fakult na specifický výzkum 

 

Přínos fakulty se určí na základě následujícího vztahu: 
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DSV dotace na specifický výzkum pro daný rok,  
Vi bodové ohodnocení výsledků HS ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích 

podle posledního zveřejněného hodnocení výsledků výzkumných organizací, 
Di počet studentů doktorských studijních programů fakulty ve standardní době studia 

plus jeden rok k 31.10.2009, 
Mi počet absolventů magisterských studijních programů fakulty v období od 1.11.2008 

do 31.10.2009, 
Ai počet absolventů doktorských studijních programů fakulty v období od 1.11.2008 do 

31.10.2009, 
kD váha podílu počtu studentů doktorských studijních programů; kD = 0,65, 
kM váha podílu počtu absolventů magisterských studijních programů; kM = 0,22, 
kA váha podílu počtu absolventů doktorských studijních programů; kA = 0,13, 
m koeficient vyjadřující váhu výkonu ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích 

a váhu počtu studentů a absolventů; m = 0,64. 

 
Přidělení prostředků podpory specifického výzkumu fakultě ve vypočtené výši je 

podmíněno existencí akceptovaných fakultních studentských projektů podle Zásad 

studentské grantové soutěţe na MU (Směrnice rektora č. 9/2009) s celkovými náklady 
nejméně ve výši PSVi. V případě fakult, kde součet nákladů akceptovaných fakultních 

studentských projektů bude menši neţ vypočtené hodnoty PSVi, bude takto nevyuţitá 
podpora rozdělena stejnou metodou mezi zbývající fakulty. 

 

Článek 5 

Výpočet přínosu na institucionální podporu výzkumných organizací 

 

Přínos HS se určí na základě následujícího vztahu: 
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PIP vypočtená výše institucionální podpory výzkumných organizací, 
DIP dotace na institucionální podporu výzkumných organizací pro daný rok,  
Bi bodová hodnota odpovídající hodnocení výsledků HS, 
bi podíl HS na bodovém hodnocení výsledků MU. 

 
Celkový přínos z dotace na institucionální podporu výzkumných organizací na dané HS 
bude: 

 

iIPIP
b . DP

i
 

 

Článek 6 

Hospodářská střediska 

 

Hospodářskými středisky v tomto účetním období jsou: 
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Číslo  Název hospodářského střediska: 

11  Lékařská fakulta 

21  Filozofická fakulta 
22  Právnická fakulta 

23  Fakulta sociálních studií 
31  Přírodovědecká fakulta 

33  Fakulta informatiky 
41  Pedagogická fakulta 

51  Fakulta sportovních studií 
56  Ekonomicko-správní fakulta 

 
81  Správa kolejí a menz 

82  Správa Univerzitního kampusu Bohunice 

83  Univerzitní centrum Telč 
84  Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky  

85  Institut biostatistiky a analýz 
92  Ústav výpočetní techniky 

96  Centrum jazykového vzdělávání 
97  Centrum zahraničních studií 

99  RMU  
 

Pozn.: Součástí HS RMU jsou Rektorát, Archiv Masarykovy univerzity, Centrum pro 

transfer technologií, CEITEC, Mezinárodní politologický ústav, Mendelovo muzeum a 
Nakladatelství. 

 

Článek 7 

Centralizované zdroje 

 

Centralizované zdroje jsou sdruţené finanční prostředky dané součtem odvodů 

jednotlivých HS na níţe uvedené náklady: 
 

(1) Celouniverzitní aktivity 

a) centrálně zajišťované činnosti: 

 náklady na velkou údrţbu, zajišťovanou celouniverzitně Investičním odborem 
Rektorátu, 

 náklady na pasportizaci, správu a provoz budov 

 náklady na energetický management, 

 náklady na pojištění majetku, 

 náklady na pojištění zahraničních sluţebních cest, 

 náklady na pojištění studentů, 

 náklady na auditorské sluţby (s výjimkou auditů projektů, jejichţ financování 
bude zajišťováno v rozpočtech projektů) včetně daňového a účetního 

poradenství, sluţby INTRASTAT, 

 náklady na veletrh GAUDEAMUS, 

 náklady na poplatky CESNETu, 

 náklady na rozvoj informačních systémů, informačních, komunikačních a 
audiovizuálních technologií, 
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 náklady na celouniverzitní licence software, 

 náklady na ochranu duševního vlastnictví MU, 

 náklady na organizaci zajištění, podporu přípravy a realizace projektů 

 náklady na zajištění centralizovaného zadávání veřejných zakázek 

 náklady na zajištění společné povinné tělesné výchovy a souvisejících pronájmů 

sportovišť 

 apod.  

b) náklady mimořádné či přechodné: 

 náklady na pronájem budov na Veveří, Tomešově ul. a v Řečkovicích  

 apod. 

c) rezerva rektora (ve výši 1 % z příspěvku) maximálně však 16 mil. Kč. 

(2) Vysokoškolské ústavy a univerzitní zařízení: 

 Správa kolejí a menz, 

 Správa Univerzitního kampusu Bohunice, 

 Univerzitní centrum Telč, 

 Institut biostatistiky a analýz, 

 Ústav výpočetní techniky, 

 Nakladatelství, 

 Centrum jazykového vzdělávání, 

 Centrum zahraničních studií, 

 CEITEC 

 Archiv Masarykovy univerzity, 

 Mezinárodní politologický ústav, 

 Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky, 

 Centrum pro transfer technologií, 

 Mendelovo muzeum, 

 Rektorát. 

(2) Náklady na běţnou údrţbu, opravy a provoz zajišťují jednotlivá HS ze svých 
finančních zdrojů, v případě velkých oprav uplatňují poţadavek na financování 

z centralizovaných zdrojů. Pro tyto účely je v rozpočtu MU vyčleněna dohodnutá 
částka.  

 

Článek 8 

Rozdělení příspěvku a dotací na hospodářská střediska 

 

(1) Fakultám bude přidělen příspěvek na vzdělávací činnost odpovídající výši jejich 

přínosu dle článku 3 sníţené o odvod do centralizovaných zdrojů na financování 
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centrálně zajišťovaných aktivit MU a na financování reţijních pracovišť (dále jen 
„odvod“) podle článku 9.1  

V případě FSpS bude částka stanovená na základě předloţeného rozpočtu nákladů 

na zajištění společné povinné tělesné výchovy (tato je součástí 
plánu centralizovaných zdrojů) následně přičtena k rozdělenému příspěvku na 

vzdělávací činnost u FSpS. 

(2) Institucionální podpora bude rozdělena na jednotlivá HS podle skutečného přínosu 

zjištěného dle metody uvedené v článku 5, která odpovídá metodice MŠMT. 
Institucionální podporu lze vyuţít i na spolufinancování výzkumných záměrů. 

Institucionální podpora (dále IP) má prvotně neinvestiční charakter, ale je moţné 
poţádat nejpozději do 31.3.2010 o výměnu části přidělené IP za IP na kapitálové 

výdaje. Ţádost je zasílána na MŠMT  centrálně prostřednictvím rektorátu.  

(3) Rozdělení dotace na specifický výzkum na fakulty bude provedeno na základě 

pravidel upravených samostatnou směrnicí na základě projektů předkládaných 

jednotlivými fakultami do limitů odpovídajícím výpočtu přínosu jednotlivých fakult 
na specifický výzkum dle článku 4. Na zajištění centrální administrativy spojené 

s vnitřním grantovým systémem bude vyčleněno 1,5% celkové dotace na specifický 
výzkum a minimálně však 1,5 mil. Kč. 

(4) Celouniverzitním (reţijním) pracovištím MU, která jsou HS, bude přidělena 
z normativních zdrojů konkrétní celková částka (v rámci centralizovaných zdrojů) 

schválená rektorem po projednání ve vedení MU takto:  

a) Přidělená částka z normativních zdrojů bude stanovena tak, ţe procentní růst 

přiděleného příspěvku pro reţijní pracoviště nepřevýší průměrný procentní 

přírůstek přiděleného příspěvku fakultám (výchozí základ příspěvku předchozího 
roku bude navýšen o odhad nákladů na odpisy majetku, který nebyl pořízen 

z dotace – zdroj na tyto odpisy jiţ nebude samostatnou poloţkou 
v centralizovaných zdrojích). 

b) Přidělená částka bude sníţena o stanovenou výši odvodu do centralizovaných 
zdrojů. 

c) V případě ÚVT bude procentní růst kopírovat procentní navýšení příspěvku na 
vzdělávací činnost celé MU.  

 

 

Článek 9 

Výpočet odvodu do centralizovaných zdrojů 

 

(1) Centralizované aktivity a náklady celouniverzitních součástí jsou financovány 
z odvodu poskytovaného jednotlivými HS. 

(2) Celkový příspěvek na vzdělávací činnost a institucionální podpora (dále jen 
„normativní zdroje“) budou před rozdělením na fakulty sníţeny o částky tvořící tzv. 

mandatorní výdaje takto (dále jen „příspěvek 1“) podílem jednotlivých fakult na 

celkových zdrojích k 31.12.2009 

a) o částku na financování nákladů na odpisy majetku celouniverzitních součástí MU, 

který nebyl pořízen z dotace (UCT, ÚVT, CJV, CZS a RMU),  

                                                 
1 Fakultám jiţ nebude samostatně přidělována částka na náklady účetních odpisů majetku, který 

nebyl pořízen z dotace. 
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b) o částku, odpovídající centralizovaným NEI nákladům spojeným s INV výstavbou 
včetně vkladu neinvestičních prostředků do Programu 233 330 „Rozvoj materiálně 

technické základny MU v Brně“ pro rok 2010, 

c) o částku, odpovídající výši neinvestičního příspěvku na vzdělávací činnost určenou 
na výměnu za investiční příspěvek pro zajištění vkladu INV prostředků do 

Programu 233 330 pro rok 2010,  

d) o částku, odpovídající dohodnuté výši neinvestičního příspěvku na vzdělávací 

činnost určenou na výměnu za investiční příspěvek pro zajištění obnovy majetku a 
pro realizaci celouniverzitních investičních akcí či jejich spolufinancování, 

e) o částku, odpovídající dohodnuté výši neinvestičního příspěvku na vzdělávací 
činnost určenou na výměnu za účelovou dotaci na spolufinancování projektů 

(zejména VaVpI).  

(3) Do celkových zdrojů fakult se pro výpočet příspěvku 1 započítávají veškeré 

neinvestiční prostředky k 31.12.2009 a investiční prostředky sníţené o náklady na 

odpisy majetku pořízeného z dotací, tvorbu fondů a investičních výdajů spojených 
s realizací projektů Operačního programu „Výzkum a vývoj pro inovace“  

k 31.12.2009. 

(4) Na financování celouniverzitních aktivit a celouniverzitních součástí (bez odpisů) 

(dále jen „příspěvek 2“) budou z celkového přínosu fakult na vzdělávací činnost 
vytvořeny centralizované zdroje z příspěvku na vzdělávací činnost. 

Parametry výpočtu příspěvku fakult do centralizovaných zdrojů jsou: 

a) počet studentů S 

b) přepočtený počet zaměstnanců Z 

c) přepočtená plocha P 

 

 Z)P,f(S,O  

 

Počet studentů bude stanoven jako součet počtů studentů zapsaných ke studiu 

v bakalářských a magisterských studijních programech dle stavu ke dni 31.10.2009. 

Přepočtený počet zaměstnanců bude stanoven za období od 1.1.2009 do 

31.12.2009 včetně.  

Pro výpočet výše příspěvku fakult do centralizovaných zdrojů se stanoví přepočtená 

plocha stanovená na základě následujících pravidel: 

Do výpočtu budou zahrnuty: 

a) celkové plochy budov, které fakulta spravuje sníţené o neuţívané plochy budov, 

ve kterých probíhá rekonstrukce a plochy vyuţívané jinými součástmi dle stavu 
k 31.12.2009 

b) celkové plochy pronajaté k uţívání (vyjma ploch, za něţ fakulty platí nájem 
z finančních prostředků fakulty) dle stavu k 31.12.2009 

c) v případě, ţe se v průběhu roku 2010 předpokládá stěhování fakult do jiných 
prostor, resp. počátek či konec rekonstrukce ploch, pak se velikost uţívané plochy 

stanoví poměrově podle počtu měsíců, po které budou tyto plochy fakultou 
vyuţívány  

d) plochy uţívané podílově více fakultami se započtou v poměru tohoto podílu dle 

stavu k 31.12.2009 
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e) v případě FSpS budou započteny pouze vlastní tělocvičny a zastřešená sportoviště 
dle stavu k 31.12.2009. Z ploch FSpS budou vyjmuty plochy vyuţívané explicitně 

pro zajištění výuky univerzitní TV katedrou sportovních aktivit. 

 

Výše příspěvku jednotlivých fakult do centralizovaných zdrojů bude stanovena 

vztahem: 

D
X

X
wDO

I

1i

J

1j j

ij

j
, kde 

O příspěvek fakult do centralizovaných zdrojů 

D celkový příspěvek na vzdělávací činnost a dotace na institucionální podporu 

Xij hodnota j-tého parametru na i-té fakultě 

Xj celková hodnota j-tého parametru na MU 

wj váha j-tého parametru  

 

Tabulka vah parametrů výpočtu příspěvku fakult do centralizovaných zdrojů 

 Parametr 
2010 

centrální zdroje 
S počet studentů   0,2 
Z přepočtený počet zaměstnanců  0,4 
P velikost užívaných ploch  0,4 
   1,0 

 

(5) HS, která nejsou fakultami, odvedou do centralizovaných zdrojů částky ve výši 4 % 
z výnosů z hospodářské činnosti (včetně darů). 

 

Článek 10 

Tvorba rozpočtu MU 

 

(1) Po rozdělení normativních zdrojů a účelové dotace na specifický výzkum sestavují 

jednotlivá HS vlastní rozpočet na účetní období jako rozpočet neztrátový. 

(2) Při plánování rozpočtu pro rok 2010 je stanoven základní plánovaný výsledek 

hospodaření před zdaněním, který se bude kalkulovat u všech zakázek 
financovaných z neveřejných zdrojů v souladu s Pokynem kvestora pro kalkulaci 

ceny na MU ve výši min. 5%, z objemu činností poskytovaných za úplatu (hlavní i 
doplňkové). 

(3) V kalkulacích nákladů projektů je plánována pro daný kalendářní rok reţie 
minimálně ve výši podílu reţijních nákladů příslušného HS v souladu se skutečnými 

reţijními náklady. V případě, ţe poskytovatel finančních prostředků neumoţňuje 

uplatnění reţijních nákladů ve výši podílu skutečných reţijních nákladů, stanoví 
vedoucí HS jiný zdroj pro financování neuplatnitelné části reţijních nákladů. 

(4) Výše reţie je stanovena pro daný kalendářní rok na základě skutečnosti za 
předchozí kalendářní rok, a to nejpozději do 31.1. následujícího kalendářního roku. 

(5) Náklady na provoz prostor vyčleněných na fakultách pro fakultní oddělení Centra 
jazykového vzdělávání, včetně jejich materiálního vybavení, jsou součástí rozpočtů 

fakult. 
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(6) Rozpočty fakult schvalují akademické senáty fakult. Rozpočty vysokoškolských 
ústavů a zařízení, které jsou HS, schvaluje rektor. 

(7) Pokud v určeném termínu fakulta nepředloţí vlastní rozpočet schválený jejím AS, 

bude za její schválený rozpočet automaticky povaţován rozpočet z minulého 
účetního období. 

(8) Pokud v určeném termínu ředitel vysokoškolského ústavu či zařízení, které je HS, 
nepředloţí návrh vlastního rozpočtu, případně tento rozpočet rektor neschválí, 

odejme se tomuto pracovišti postavení HS. 

(9) Souhrnný rozpočet MU na kalendářní rok je sestavován na podkladě schválených 

rozpočtů jednotlivých HS. Rektor jej pak předkládá ke schválení AS MU. 

 

Část druhá 

Investiční rozpočet 

Článek 11 

Financování reprodukce majetku MU 

 

(1) Zdroje financování reprodukce dlouhodobého majetku MU jsou zejména:  

a) individuální dotace ze státního rozpočtu (dále jen SR) a návratná finanční 

výpomoc; 

b) systémové dotace ze SR; 

c) příspěvek MŠMT na kapitálové výdaje; 

d) institucionální podpora na kapitálové výdaje; 

e) Fond reprodukce investičního majetku (FRIM); 

f) jiné účelové dotace ze SR na kapitálové výdaje; 

g) investiční dotace od územních a samosprávných celků; 

h) dotace na pořízení dlouhodobého majetku ze zahraničí; 

i) finanční dary na pořízení dlouhodobého majetku. 

(2) Investiční dotace a dary se nezahrnují do tvorby FRIM. O přijatých dotacích a darech 
na reprodukci dlouhodobého majetku se účtuje u HS, které je odpovědné za 

realizaci účelu poskytnuté dotace nebo daru. 

 

Článek 12 

Financování investičních akcí v rámci programového financování 

 

(1) Pro financování programů reprodukce majetku s účastí SR dle bodu a), b) platí 
Vyhláška MF ČR 231/2005 Sb. (dříve č.40/2001 Sb.). 

(2) Rok 2010 je devátým rokem realizace Programu 233 330 – Rozvoj materiálně 
technické základny MU (schválen vládou ČR usnesením č. 203/2002, revize 

schváleny usnesením vlády č. 983 z 20.7.2005, č. 1340 z 28.11.2007 a č. 916 
z 23.7.2008), dále jen Program. 

(3) Program 233 330 je financován z: 

 prostředků státního rozpočtu, 
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 návratné finanční výpomoci, 

 vlastních zdrojů MU, 

 prostředků získaných z rozpočtu Statutárního města Brna. 

Vlastními investičními zdroji MU je fond reprodukce investičního majetku (FRIM). MU 
se zavázala zapojit prostředky FRIM v období výstavby do financování Programu.  

(4) Pouţití FRIM v roce 2010 je vázáno na dodrţení podmínek, souvisejících s realizací 
Programu 233 330, tj. závazného ukazatele pouţití vlastních prostředků dle 

usnesení vlády z č. 203 27.2.2002 a následně usnesení vlády č. 983 z 20.7.2005, 
č. 1340 z 28.11.2007 a č. 916 z 23.7.2008. 

(5) Za finanční řízení v souvislosti s realizací Programu 233 330 je odpovědný kvestor. 

 

Článek 13 

Financování investičních akcí mimo programové financování 

 

1) Financování investičních akcí mimo programové financování se řídí: 

a) pravidly hospodaření s příspěvkem MŠMT na kapitálové výdaje 

b) pravidly stanovenými poskytovateli ostatních příspěvků a dotací 

c) pravidly pro pouţití FRIMu. 

2) HS můţe poţádat o výměnu části přiděleného neinvestičního příspěvku na vzdělávací 

činnost za příspěvek na kapitálové výdaje na realizaci investičních akcí. Ţádost je 
centrálně prostřednictvím rektorátu zasílána na MŠMT v termínech stanovených 

MŠMT.  

3) V případě stavebních investic nesmí být v souladu s §18 odst. 4 Zákona č. 111/1998 

Sb. ve znění pozdějších předpisů pouţit příspěvek na kapitálové výdaje na akce 
s pořizovací cenou 10.000.000 Kč. 

4) Poskytnutý příspěvek MŠMT na kapitálové výdaje bude přidělen HS, odpovědnému za 

realizaci akce, na kterou byl příspěvek poskytnut. 

5) Spolufinancování způsobilých výdajů stavebních investičních akcí programu VaVpI 

PO4 bude realizováno z investiční dotace, kterou MU získá sníţením NEI příspěvku 
MŠMT na základě ţádosti MU o výměnu příspěvku za účelovou dotaci na projekty 

VaVpI. Spolufinancování nezpůsobilých výdajů je nutno realizovat z jiných zdrojů, 
které to umoţňují (zejména FRIM). 

6) Přidělené účelové investiční prostředky ze státního rozpočtu, nezařazené do Programu 
233 330 (projekty výzkumu a vývoje, investiční dotace MŠMT jiné apod.), jsou 

přidělovány příslušnému HS, u kterého je evidováno jejich pouţití a nespotřebované 

finanční prostředky jsou zúčtovány se státním rozpočtem v termínech stanoveným 
poskytovatelem. 

7) Na centrálně zajišťované investiční akce se centralizují u RMU prostředky z příspěvku 
na kapitálové výdaje a z FRIM. Výše centralizace FRIM vytvořeného z odpisů je v roce 

2010 z důvodu potřeby krytí nákladů na přípravu, realizaci, předfinancování a 
spolufinancování vybraných projektů OP VaVpI a jiných celouniverzitních investičních 

akcí (např. Telč) ve výši 100%. 

8) Investiční stavební akce do objektů vyuţívaných také k hospodářské činnosti, u 

kterých musí být uplatněn nárok na odpočet DPH musí být spolufinancovány 

z vlastních zdrojů (FRIM). Rovněţ náklady na opravy a údrţbu objektů vyuţívaných 
také k hospodářské činnosti musí být spolufinancovány z nedotačních prostředků (tj. 

např. z 1590, z doplňkové činnosti, či darů případně z FRIM). 
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9) Pro rok 2010 není stanoven limit pouţití FRIM evidovaného u HS. 

 

Část třetí 

Pravidla hospodaření 

Článek 14 

Základní pravidla 

 

Trvalá pravidla hospodaření jsou dána v: 

 § 20 zákona č. 111/1998 Sb., zákon o vysokých školách, ve znění pozdějších 
předpisů 

 V části sedmé Statutu MU a 

 V příloze č. 10 Statutu MU. 

 

Článek 15 

Pravidla použití účelové podpory na specifický výzkum 

 

Prostředky účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum na MU budou uţity 

v souladu s podmínkami stanovenými poskytovatelem na činnosti ve výzkumu, vývoji a 
inovacích, nebo v souvislosti s nimi, výhradně na úhradu způsobilých nákladů: 

 studentských projektů vybraných ve studentské grantové soutěţi, 

 spojených s organizací studentských vědeckých konferencí, pro rok 2010 ve výši 
10 % poskytnuté podpory,  

 spojených s organizací studentské grantové soutěţe, a to včetně nákladů na 
hodnocení a kontrolu studentských projektů a zhodnocení dosaţených výsledků, pro 

rok 2010 ve výši 2,5 % poskytnuté podpory, přičemţ 1,5 % poskytnuté podpory bude 
pro tento účel ponecháno v centralizovaných prostředcích MU a 1 % na úrovni fakult, 

Konkrétní podmínky jsou definovány Směrnicí rektora č. 9/2009. 

 

Článek 16 

Pravidla použití příspěvku MŠMT na kapitálové výdaje 

 

(1) V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách umoţňují Pravidla 

MŠMT pro poskytování příspěvků a dotací poţádat MŠMT o výměnu části příspěvku 
na uskutečňování akreditovaných studijních programů a s nimi spojenou výzkumnou 

a vědeckou činnost (ukazatel A) za příspěvek na kapitálové výdaje, a to v termínech 
do 31.3., 30.6. a 31.10. kalendářního roku. 

(2) MU poţádá MŠMT o poskytnutí příspěvku na kapitálové výdaje ve výši potřebné na 
financování Programu a na centralizované investiční akce. Tyto finanční prostředky 

budou centralizovány u IO RMU. Příspěvek MŠMT na kapitálové výdaje na stavební 
akce s pořizovací cenou vyšší neţ 10 mil. Kč bude účastí státního rozpočtu dle 

vyhlášky MF ČR č.231/2005 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů 

reprodukce majetku.  
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(3) HS mohou poţádat o další výměnu příspěvku na kapitálové výdaje v rámci 
příspěvku přidělenému konkrétnímu HS pro daný kalendářní rok. Ţádost s uvedením 

částky a účelu pouţití je nutno zaslat kvestorovi v termínech do 10.3., 10.6. a do 

10.10., který po posouzení odešle poţadavek na výměnu MŠMT centrálně. Účel 
předpokládaného pouţití vyměněné části příspěvku (Ukazatel A) musí jednoznačně 

odpovídat účelu, na jaký je poskytován příspěvek, tj. „na uskutečňování 
akreditovaných studijních a programů celoţivotního vzdělávání a s nimi spojenou 

vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost“ a nesmí se 
jednat o stavební akce s předpokládanou pořizovací cenou vyšší neţ 10 mil. Kč na 

akci. 

 

Článek 17 

Pravidla pro pořizování strojů a zařízení financovaných mimo Program 233 330 

 

(1) Zdrojem financování je FRIM, příspěvek MŠMT (dle ukazatele A) na kapitálové 
výdaje, dary na pořízení dlouhodobého majetku, účelové dotace SR a jiné zdroje 

mimo Program. 

(2) Zpracování investičního záměru není poţadováno. 

(3) Vedoucí HS zodpovídá za výběr dodavatele dle platných předpisů s plnou 

odpovědností za procedurální správnost. 

(4) Uzavření smluv, vystavování objednávek, likvidace faktur a evidence majetku je 

v kompetenci HS a řídí se obecně platnými právními předpisy a vnitřními předpisy 
MU. 

 

Článek 18 

Pravidla pro přípravu a realizaci stavebních akcí financovaných mimo Program 233 330 

 

(1) Uvedený postup se týká všech stavebních akcí MU, které jsou financovány 

z investičních prostředků mimo Program 233 330 (tj. FRIM a příspěvek MŠMT na 
kapitálové výdaje centralizovaný u IO RMU i decentralizovaný, dary na pořízení 

dlouhodobého majetku, účelové dotace určené na kapitálové výdaje u kterých bylo 

schváleno pouţití na stavby a jiné investiční zdroje mimo Program). 

(2) Návrh plánu stavebních akcí zpracuje Investiční odbor RMU (dále jen „IO RMU“) ve 

spolupráci s HS dle jejich poţadavků předloţených do 31.10. předchozího 
kalendářního roku. 

(3) Po schválení plánu kvestorem zpracuje IO RMU investiční záměry (dále jen IZ“) 
stavebních akcí (příloha 5) a předloţí je ke schválení kvestorovi MU. IZ je zpracován 

ve třech vyhotoveních (1x pro potřeby MŠMT, 1x pro IO RMU, 1x pro HS), kopii IZ 
předá IO RMU na Ekonomický odbor RMU (dále jen „EO RMU“). 

(4) V případě, ţe jediným zdrojem financování stavební akce je FRIM, zasílá IO RMU 

schválený IZ na vědomí MŠMT. Ostatní IZ zůstávají v evidenci na IO RMU. 

(5) Poté zabezpečí IO RMU výběr dodavatele dle platných předpisů s plnou 

odpovědností za procedurální správnost a uzavře smlouvu. 

(6) Vlastní realizaci stavebních akcí zajišťuje IO RMU s plnou odpovědností za správné 

věcné a finanční plnění a v souladu se stavebním zákonem a příslušnými právními 
předpisy. Rozsah připravenosti pro realizaci a uvedení do původního stavu stanoví 

IO RMU s ohledem na zabezpečení majetku uţivatelů. 
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(7) Evidenci faktur od dodavatele a úhradu faktur provádí EO RMU po kontrole věcné 
správnosti IO RMU. Výjimku představují projekty OP VaVpI, kde se oběh dokladů 

řídí následovně: ve standardním reţimu, není-li stanoveno jinak faktury spojené 

s realizací stavby fyzicky přebírá IO RMU, který parafuje věcnou správnost a soulad 
se smlouvou. Originál faktury následně předává k finanční kontrole, zaúčtování a 

proplacení řediteli příslušného projektu OP VaVpI. 

(8) Evidenci o zařazení a uvedení do uţívání dlouhodobého hmotného majetku, včetně 

majetku pořízeného v rámci OP VaVpI, povede EO RMU na základě podkladů z IO 
RMU a HS. 

(9) Podklady k aktualizaci pasportů majetku, na kterém byly provedeny stavební 
úpravy, předá IO RMU na Provozní odbor RMU. 

(10) Pokud HS poţádalo písemně o výjimku z výše uvedeného postupu a ta byla 
kvestorem schválena, je veškerá agenda související s realizací konkrétní akce plně 

v kompetenci vedoucího HS, s plnou odpovědností za správné věcné a finanční 

plnění a v souladu s platnými předpisy (zejména za povinnost prokazatelně doloţit 
dodrţení zákona o veřejných zakázkách). IO RMU zajišťuje pro HS pouze 

vypracování IZ. Kopii povolení výjimky předá kvestor na IO RMU a EO RMU. 
Evidenci faktur, úhradu a zařazení majetku do uţívání provádí EO RMU na základě 

podkladů z HS. Za dodání podkladů pro aktualizaci pasportů na Provozní odbor 
odpovídá v tomto případě vedoucí HS. 

(11) V případě stavebních akcí prováděných na objektech, ve kterých nelze jednoznačně 
oddělit činnosti osvobozené od DPH nebo činnosti, které nejsou předmětem daně, se 

v souvislosti s uplatněním poměru a koeficientu DPH zajistí spolufinancování těchto 

akcí z mimodotačních zdrojů. 

 

Článek 19 

Příprava a realizace centrálně hrazených oprav (neinvestičního charakteru) 

 

(1) IO RMU zpracuje návrh plánu centrálně hrazených oprav ve spolupráci 
s HS. K návrhu opodstatněnosti provedení oprav se vyjadřuje Provozní odbor RMU. 

(2) Po schválení plánu probíhá vlastní příprava a realizace akcí pod vedením IO RMU, a 
to s plnou odpovědností za správné věcné a finanční plnění v souladu s příslušnými 

předpisy. 

(3) Evidenci faktur od dodavatele a úhradu faktur provádí EO RMU po kontrole věcné 

správnosti IO RMU. 

(4) Pokud došlo v rámci realizace oprav k potřebě aktualizace pasportu majetku (např. 

záměna materiálu apod.), předá IO RMU podklady na Provozní odbor RMU. 

(5) V případě oprav stavebního charakteru prováděných na objektech, ve kterých nelze 
jednoznačně oddělit činnosti osvobozené od DPH nebo činnosti, které nejsou 

předmětem daně, se v souvislosti s uplatněním poměru a koeficientu DPH zajistí 
spolufinancování těchto akcí z mimodotačních zdrojů. 

 

Článek 20 

Odpovědnost za hospodaření 

 

(1) Za účelné vyuţívání přidělených příspěvků a dotací, dodrţování podmínek jejich 

poskytnutí, za řádné hospodaření s majetkem a dodrţení schváleného rozpočtu, je 
rektorovi odpovědný: 
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 u fakult děkan, 

 u ostatních HS jejich ředitel, 

 u RMU kvestor. 

(2) Porušení uvedených povinností můţe být u těchto pracovníků dle konkrétního 
zavinění penalizováno v souladu se Zákoníkem práce. 

(3) Náklady, související se sankcemi za porušení podmínek pouţití finančních 
prostředků, jdou k tíţi HS, které porušení podmínek způsobilo. 

(4) V případě, ţe z průběţných výsledků hospodaření některého HS v průběhu účetního 
období lze předpokládat vývoj vedoucí ke ztrátě na konci roku, má rektor právo 

provést odpovídající mimořádná opatření, která budou mít za cíl zabránit takovému 
negativnímu vývoji. V případě, ţe HS vykazuje ve svém hospodaření závaţné 

nedostatky ohroţující plnění jeho úkolů, odejme mu rektor podle § 38 odst. 3 
zákona o vysokých školách postavení HS. 

(5) V souvislosti s přípravou a realizací dotačních projektů: 

a) Náklady související s přípravou projektů jsou nákladem HS, které projekt 
připravuje a které jej bude v případě schválení realizovat. Současně toto HS 

odpovídá za zajištění potřebných finančních zdrojů (předfinancování resp. 
spolufinancování). 

b) HS zodpovídá za zajištění předfinancování a spolufinancování projektů jím 
předkládaných a realizovaných.  

c) Náklady spojené s přípravou projektového záměru, který je předkládán vedení MU 
k posouzení proveditelnosti, jsou povaţovány za náklady neinvestiční a hradí si je 

dané HS ze svých zdrojů.  

d) Náklady spojené s přípravou projektu, v rámci kterého se plánují stavební výdaje 
na pořízení stavby nebo rekonstrukci stávajících objektů, jsou do okamţiku 

rozhodnutí rektora o podání ţádosti o dotaci na projekt z OP VaVpI povaţovány za 
neinvestiční náklady, tj. do úrovně ověřovací studie. Rektor rozhodne o 

pokračování přípravy projektu písemně, a to na základě stanoviska RVI, která 
posoudí proveditelnost projektu na základě předloţeného projektového záměru. 

Od okamţiku rozhodnutí rektora o pokračování v přípravě projektu jsou náklady 
spojené s přípravou stavební části projektu povaţovány za náklady investiční 

(jedná se zejména o náklady na projekt pro územní a stavební povolení, ale i další 

náklady související s pořízením stavby). Ostatní náklady jsou neinvestiční povahy. 
Zadávací řízení, která souvisejí se stavební investicí, vyhlašuje kvestor. 

e) V případě, ţe je s ohledem na harmonogram přípravy nezbytné zadat práce, které 
překračují rámec ověřovací studie (zejména u projektů obsahujících stavební 

investici na projekční práce na vyšší stupně dokumentace), pak se jedná 
z podstaty o náklady investiční a veškeré další související náklady s přípravou 

projektu resp. jeho stavební části budou mít charakter investičních nákladů. Tento 
výjimečný postup však podléhá písemnému souhlasu rektora na základě 

stanoviska RVI.  

f) Výdaje vynaloţené na přípravu a realizaci projektů musí mít charakter 
způsobilých/ uznatelných výdajů v rozpočtech projektů a jejich krytí v době 

přípravy projektu tedy má charakter předfinancování. Výdaje, které případně 
vzniknou při přípravě nebo v souvislosti s přípravou projektu či následnou realizací 

projektu, a které nejsou způsobilé/uznatelné jsou v plném rozsahu hrazeny ze 
zdrojů HS, které to umoţňují. 

g) Předfinancování způsobilých výdajů na přípravu a realizaci projektu hradí HS ze 
svých fondů:  
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 V případě investičních výdajů z Fondu reprodukce investičního majetku (dále 
FRIM). V případě, ţe ani celkový zůstatek FRIM HS nepokryje investiční 
potřeby související s přípravou projektu, poţádá vedoucí HS o zapůjčení 
prostředků FRIM z rezervy FRIM MU na předfinancování investiční části 
projektu.  

 V případě neinvestičních nákladů z Rezervního fondu HS (dále jen RF). 
V případě, ţe tyto prostředky nepokryjí náklady přípravy, poţádá vedoucí HS o 
zapůjčení prostředků z centrálních zdrojů MU. 

h) Pokud nebudou v rezervě FRIM MU resp. RF MU dostatečné zdroje pro zajištění 
předfinancování cestou zapůjčení prostředků na předfinancování jiným HS, budou 

zváţeny jiné moţné zdroje včetně případného investičního nebo provozního 
bankovního úvěru.  

 Zajištění finančních prostředků formou úvěru na základě veřejné zakázky 
zajistí rektorát MU; úvěr bude případně sjednán za podmínek moţnosti 
bezpenalizačního splacení úvěru bezprostředně po obdrţení dotačních 
prostředků projektu. Tato moţnost musí být zahrnuta do podmínek 
hospodaření se získanými prostředky v rozpočtu projektu včetně 
odpovídajícího plánu hotovostního toku. 

 V případě, ţe prostředky případného bankovního úvěru budou pouţity pouze 
pro překlenutí období nezbytného předfinancování, musí být splácení úvěru 
zahrnuto do plánu hotovostního toku plateb uvedeného v rozpočtu projektu; 
splátky úvěru budou hrazeny neprodleně po získání dotačních prostředků. 

 Finanční náklady spojené s úvěrem a jeho splácením (zejména úroky, 
bankovní poplatky, aj.) nejsou způsobilými/uznatelnými náklady v projektech 
OP VaVpI a budou hrazeny podílem ze zdrojů HS, které takové prostředky 
uţívají. 

i) Náklady na spolufinancování v prioritní ose 4 OP VaVpI v době přípravy i realizace 

projektu kryje HS ze svých zdrojů financování, tj. zejména z pouţitelných fondů 

HS do výše jejich disponibilních zůstatků a dále z centralizovaných prostředků, o 
které poţádá vedoucí HS.  

j) Rektor můţe kdykoliv v průběhu přípravy projektu rozhodnout o ukončení prací na 
přípravě projektu. Důvodem takového rozhodnutí můţe být zejména neplnění 

podmínek stanovených harmonogramem přípravných prací na projektu, neplnění 
podmínek personálního a organizačního zajištění přípravy projektu, případně na 

základě nedoporučujících výsledků odborné a ekonomické evaluace projektu. 
V případě takového rozhodnutí budou veškeré vynaloţené prostředky zaúčtovány 

do nákladů toho HS, které za přípravu projektu odpovídalo a mohou být vyvozeny 
důsledky z neefektivního hospodaření s prostředky MU.  

k) V případě neschválení projektu k financování z OP VaVpI, budou vynaloţené 

prostředky včetně těch vynaloţených na předfinancování, zaúčtovány do nákladů 
toho HS, které projekt připravovalo. V případě, ţe důvodem vyloučení projektu 

budou formální pochybení v dokumentaci projektu včetně poţadovaných příloh či 
zjevné nedodrţení podmínek programu či výzvy, mohou být vyvozeny důsledky z 

neefektivního hospodaření s prostředky MU. 

(6) Za sledování průběţných výsledků hospodaření MU, včetně podávání návrhů na 

řešení, je odpovědný kvestor. 

 

Článek 21 

Pravidla hmotné zainteresovanosti vedoucích zaměstnanců MU 

 

(1) Hmotná zainteresovanost vedoucích zaměstnanců je v souladu s vnitřními 
mzdovými předpisy MU realizována formou odměn a zahrnuje  
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a) Odměny za výsledky hospodaření MU, 

b) Odměny za výkon. 

(2) Odměny za výsledky hospodaření MU za rok 2009 (dále jen „podíl“) se vyplácí 

z části Fondu odměn, centralizované u RMU z výsledku hospodaření MU za rok 2009. 

a) Okruh zainteresovaných zaměstnanců: 

i) rektor 

ii) prorektoři,  

iii) kvestor a kancléř,  

iv) hlavní ekonom, 

v) děkani fakult, 

vi) tajemníci fakult, 

vii) ředitelé vysokoškolských ústavů a zařízení MU, která jsou HS. 

b) Účast zainteresovaných zaměstnanců na uvedeném podílu je podmíněna 

vytvořením kladného výsledku hospodaření MU, resp. jimi řízeného HS v roce 

2009. 

c) Výši podílu v případě zaměstnanců uvedených v bodě ii) stanoví rektor na základě 

celkového dosaţeného výsledku hospodaření MU. 

d) Výši podílu v případě zaměstnanců uvedených v bodech iii) – v) stanoví rektor 

především na základě podílu pracoviště na výsledku hospodaření MU, dosaţeném 
výsledku hospodaření na jednoho pracovníka HS a výši výnosů mimorozpočtových 

zdrojů.  

e) Podíl se zaměstnancům vyplácí jedenkrát ročně po uzavření výsledku hospodaření 

za rok 2009 a po schválení rozdělení částek do jednotlivých fondů dle článku 23 

odst. 3. 

(3) Odměny vedoucím zaměstnancům MU 

a) Okruh zainteresovaných zaměstnanců 

i) prorektoři, 

ii) kvestor a kancléř, 

iii) děkani fakult, 

iv) ředitelé vysokoškolských ústavů a zařízení MU. 

b) Vedoucím zaměstnancům MU uvedeným v bodě i) stanoví rektor za průběţné 

výsledky hospodaření v roce 2010 a za splnění stanovených cílů daných pro rok 

2010 odměny. 

c) Odměna (včetně nákladů, souvisejících s náhradou mzdy, tvorbou sociálního 

fondu a odvody na zdravotní a sociální pojištění) v případě zaměstnanců 
uvedených v bodech i) – ii) se vyplácí z rezervy rektora. 

d) Odměna (včetně nákladů, souvisejících s náhradou mzdy, tvorbou sociálního 
fondu a odvody na zdravotní a sociální pojištění) v případě zaměstnanců 

uvedených v bodech iii) – iv) se vyplácí z rozpočtů HS. 

(4) Odměny se vyplácejí zpravidla po ročním hodnocení splnění daných cílů. První část 

celkové odměnu však můţe být zainteresovaným zaměstnancům poskytnuta jiţ po 

zhodnocení výsledků za dvě čtvrtletí roku 2010. 

(5) Rektor, kvestor, děkani fakult, případně ředitelé vysokoškolských ústavů a zařízení 

MU mohou vedoucím zaměstnancům MU ve své působnosti, kteří nejsou uvedeni 
v bodech a) – d), stanovit za průběţné výsledky hospodaření v roce 2010 a za 
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splnění stanovených cílů daných pro rok 2010 odměny. Tyto odměny se vyplácí 
z rozpočtů příslušných HS. Ostatní ustanovení odst. 2 se pro tyto případy pouţijí 

přiměřeně. 

 

Článek 22 

Roční zúčtování se státním rozpočtem 

 

Po skončení kalendářního roku provede MU zúčtování poskytnutých dotací a příspěvku 
MŠMT se státním rozpočtem v termínech a způsobem dle pokynů jednotlivých 

poskytovatelů a nevyčerpané prostředky, sníţené o případné převody do fondů dle § 18 

ZVŠ, odvede zpět do státního rozpočtu. Vratky do státního rozpočtu zabezpečuje 
centrálně odbor financování Rektorátu z podkladů účetnictví resp. z dalších podkladů HS. 

 

Článek 23 

Roční účetní závěrka a vypořádání daně z příjmu 

 
Zpracování účetní závěrky, vypořádání daní s finančním úřadem provádí ekonomický 
odbor Rektorátu za MU jako celek. Pro řádné zabezpečení těchto činností vydává EO RMU  

Harmonogram závěrkových prací. Roční účetní závěrka bude ověřena auditorem.  

(1) Aplikace daně z příjmu na jednotlivá HS 

a) Předmětem daně z příjmu jsou od 1.1.1999 u MU všechny příjmy s výjimkou 
příjmů dle § 18 odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen ZDP) 

v platném znění, tj. s výjimkou příjmů z investičních transferů (investičních dotací 
a příspěvku MŠMT) a z úroků na běţném účtu. 

b) Daň z příjmu se vypočte z hospodářského výsledku MU před zdaněním. 

c) Daň z příjmu bude rozúčtována na jednotlivá HS dle jejich podílu na nedaňových 
nákladech, daňových odpisech, odpočitatelných poloţkách atd. 

(2) Postup při účetní ztrátě 

a) V případě, ţe MU jako celek dosáhne ztráty (záporného výsledku hospodaření) a 

ve ztrátě budou všechna HS, bude na krytí ztráty pouţit rezervní fond HS ve výši 
jeho podílu na celkové ztrátě MU. 

b) V případě, ţe MU jako celek dosáhne ztráty (záporného výsledku hospodaření) a 
ve ztrátě budou jen některá HS, bude na krytí ztráty MU pouţit rezervní fond HS 

ve ztrátě a zbytek jejich ztráty bude proúčtován sníţením jejich rezervního fondu 

aţ do celkové výše jejich ztráty ve prospěch HS s kladným výsledkem 
hospodaření dle jejich podílu na součtu kladných výsledků hospodaření.  

c) V případě, ţe HS nedodrţí vyrovnané náklady a výnosy a z výkazu zisku a ztrát 
vyplyne ztráta, rozhodne rektor o způsobu vypořádání ztráty z hospodaření tohoto 

střediska. 

d) V případě ztráty HS a nutnosti pouţití dalších zdrojů na řešení výsledku 

hospodaření MU bude výše výpomoci v účtovaném roce odečtena ze zdrojů 
následujícího roku. 

(3) Příděl zdaněného výsledku hospodaření do finančních fondů 

a) Finanční fondy, s výjimkou fondu účelově určených prostředků, stipendijního 
fondu a sociálního fondu, jsou vytvářeny mj. z výsledku hospodaření minulého 

roku po zdanění. 

b) Moţnosti tvorby fondů z HV: 
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RF StipF FO FRIM FÚUP SocF FPP 

Ano Ne ano ano ne ne Ano 

 

c) Návrh na výši částek přidělovaných z výsledku hospodaření MU do jednotlivých 
fondů připravuje kvestor na základě poţadavků jednotlivých HS dle jejich podílu 

na dosaţení výsledku hospodaření MU a s přihlédnutím ke specifickým potřebám 
MU k projednání v kolegiu rektora. Přitom: 

 10 % z celkové částky bude určeno do centrálního fondu odměn na hmotnou 
zainteresovanost, HS mohou poţádat o přidělení aţ 10 % do svého Fondu 

odměn, 

 část bude přidělena do rezervního fondu na předfinancování a spolufinancování 

dotačních projektů řešených u daného HS (např. projekty OP VK a VaVpI) 

 a zbývající část bude přidělena do FRIM HS. 

d) HV je proúčtován do jednotlivých fondů dle HS po obdrţení souhlasu MŠMT. 

  

Článek 24 

Hospodaření s finančními fondy 

 

V souladu s § 18 odst. 5 zákona o vysokých školách tvoří MU tyto fondy: 

a) rezervní fond (dále jen „RF“), 

b) stipendijní fond (dále jen „StipF“), 

c) fond odměn (dále jen „FO“), 

d) fond reprodukce majetku (dále jen „FRIM“), 

e) fond účelově určených prostředků (dále jen „FÚUP“), 

f) sociální fond (dále jen „SocF“) a 

g) fond provozních prostředků (dále jen „FPP“). 

MU tvoří výše uvedené fondy jako fondy peněţní, tj. musí být kryty finančními prostředky 
nebo pohledávkami. 

Pouţití fondů je součástí standardního rozpočtu HS. Pouţití fondů (s výjimkou FRIM) se 

v souladu s vyhl. 504/2002 Sb. účtuje do výnosů příslušného HS s oddělenou analytickou 
evidencí. 

Zůstatky jednotlivých fondů se v členění na jednotlivá HS převádějí do následujícího 
účetního období, pokud není dále uvedeno u konkrétního fondu jinak. 

(2) Rezervní fond (RF) 

Zdrojem RF určeného zejména na krytí ztrát v následujících účetních obdobích jsou:  

 příděl ze zisku po zdanění, 

 prostředky převedené z jiných fondů (FRIM, FO, FPP).  

Prostředků fondu lze pouţít: 

 na krytí ztrát z minulých účetních období, a v případě, ţe byla uhrazena 
případná ztráta v minulých účetních období, téţ 

 k úhradě sankcí a ke krytí dočasného nedostatku finančních prostředků,  
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 jako zdroje pro předfinancování a spolufinancování projektů (např. Operační 
programy), 

 k převodu do jiného fondu (FRIM, FO, FPP). 

Pravidla pro pouţití RF na předfinancování a spolufinancování projektů budou 
upravena samostatným pokynem kvestora. O jiném pouţití rezervního fondu 

rozhoduje kvestor.  

(3) Stipendijní fond (StipF) 

Zdrojem StipF jsou převody poplatků za studium stanovené dle §58 odst. 2 aţ 4 
zákona o vysokých školách. Zdrojem fondu nejsou poplatky za úkony spojené 

s přijímacím řízením, poplatky za studium v cizím jazyce ani poplatky za celoţivotní 
vzdělávání. Zdrojem StipF dále nejsou příspěvky a dotace ze státního rozpočtu na 

stipendia.  

Prostředků StipF lze pouţít k výplatám stipendií v souladu se Stipendijním řádem 

MU. 

(4) Fond odměn (FO) 

Zdrojem FO jsou: 

 příděl ze zisku po zdanění, 

 peněţní prostředky převedené z jiných fondů (FRIM, RF, FPP). 

Prostředků fondu odměn lze pouţít: 

 k výplatě odměn v souladu s vnitřními mzdovými předpisy MU, 

 jako doplňkového zdroje financování mezd, 

 k financování souvisejících odvodů (zejména pojistné na zdravotní pojištění, 

sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a nákladů na 

tvorbu sociálního fondu),  

 k převodu do jiného fondu (FRIM, RF, FPP). 

(5) Fond reprodukce investičního majetku (FRIM) 

Zdrojem FRIM jsou: 

 příděl ze zisku po zdanění, 

 zůstatek příspěvku na kapitálové výdaje k 31. prosinci běţného roku, 

 převody finančních prostředků ve výši účetních odpisů dlouhodobého majetku, 
který nebyl pořízen z dotace (včetně účetní zůstatkové ceny vyřazeného 

majetku, který nebyl pořízen z dotace), 

 peněţní prostředky převedené z jiných fondů (RF, FO, FPP). 

V souladu s ustanovením §38 vyhlášky č. 504/2002 Sb. nejsou od 1.1.2005 

zdrojem tvorby FRIM účetní odpisy veškerého majetku, ale pouze účetní odpisy 
majetku, který nebyl pořízen z dotace resp. příspěvku MŠMT na kapitálové výdaje. 

Náklady na účetní odpisy majetku, který byl pořízen z dotace nebo z příspěvku 
MŠMT na kapitálové výdaje (dále jen dotační odpisy), se účtují na analytiku 551 

9* a činnost 1921 současně s výnosy ve stejné výši; tato skutečnost musí být 
zohledněna při přípravě neinvestičního rozpočtu nákladů a souvisejících výnosů HS 

na daný kalendářní rok (tyto náklady a výnosy nebudou kryty finančními zdroji, 

nejedná se o peněţní tok). 

Náklady na účetní odpisy majetku, který nebyl pořízen z dotace resp. příspěvku 

MŠMT na kapitálové výdaje (dále jen nedotační odpisy), musí mít zajištěn finanční 
zdroj pro tvorbu FRIMu (finanční zdroj musí odpovídat účelu vyuţití majetku). 
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Prostředků fondu lze pouţít: 

 na pořízení dlouhodobého majetku, 

 na předfinancování a spolufinancování kapitálových výdajů dotačních projektů 

(zejména Operační programy) 

 pro sdruţování prostředků na pořízení dlouhodobého majetku s jinou právnickou 

osobou, 

 k úhradě splátek úvěrů a půjček na pořízení dlouhodobého majetku, včetně 

úroků z těchto úvěrů a půjček do doby uvedení majetku do uţívání, 

 pro vklady do právnických osob a úhradu nákladů MU na zřízení právnických 

osob, 

 jako doplňkového zdroje financování oprav a udrţování dlouhodobého majetku, 

 jako doplňkového zdroje financování pořízení krátkodobého majetku, jeho oprav 
a udrţování, 

 k převodu do jiného fondu (RF, FO, FPP). 

Tvorba a pouţití FRIM je v účetnictví sledováno po jednotlivých HS. V roce 2010 
bude tvorba FRIM z účetních odpisů majetku, který nebyl pořízen z dotace, 

centralizována u RMU k pouţití na Program 233 330 a další centralizované akce. 

(6) Fond účelově určených prostředků (FÚUP) 

Zdrojem fondu jsou:  

 účelově určené peněţní dary, s výjimkou darů určených na pořízení a technické 

zhodnocení dlouhodobého majetku, 

 účelově určené peněţní prostředky ze zdrojů ze zahraničí,  

 účelově určené veřejné prostředky včetně prostředků účelové a institucionální 

podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků, které nemohly být pouţity 
MU v rozpočtovém roce, ve kterém byly MU poskytnuty, do výše 5 % objemu 

účelově určených veřejných prostředků poskytnutých MU 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 MU v daném kalendářním roce. Převod účelově určených prostředků 

MU písemně oznámí jejich poskytovateli (§ 18 odst. 9 písm. c) a § 18 odst. 10 
zákona).  

V rámci celkově přidělených dotací lze v souladu §18 odst. 8 zákona převést dotaci:  

 do výše 5 % objemu účelové podpory projektů výzkumu a vývoje,  

 do výše 5 % objemu institucionální podpory výzkumných záměrů 

 do výše 5 % objemu jiné podpory z veřejných prostředků  

Limit 5 % je stanoven z celkového objemu dotace, tj. ze součtu neinvestičních a 

investičních prostředků, a to:  

 do výše 5 % z celkově přidělených neinvestičních a investičních prostředků bez 

ohledu na poloţkové členění nebo  

 neinvestiční dotaci do výše 5 % z celkově přidělené neinvestiční dotace a 

investiční dotaci do výše 5 % z celkově přidělené investiční dotace. 

Převod se můţe uskutečnit z jedné nebo více rozpočtových poloţek, tj. není nutno 
dodrţet limit 5 % schválené výše konkrétní nákladové poloţky za předpokladu, ţe 

celkově převáděná částka nepřekročí 5 % celkově přidělené dotace na kalendářní 
rok. 

Moţnost převodu se netýká:  
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 dotací na projekty, které končí k 31.12. daného roku,  

 dotací na projekty, ve kterých je MU spolupříjemcem, ale jejímţ příjemcem není 

veřejná vysoká škola nebo jiný subjekt, který má právo FUP tvořit (např. 

veřejná výzkumná instituce).  

Moţnost převodu a způsob vyuţití fondu musí být předmětem ujednání v partnerské 

smlouvě mezi spolupříjemcem a příjemcem dotace, který provádí závěrečné 
vyúčtování projektu.  

Řešitel předloţí do 31.12.2010 řádně vyplněnou „Ţádost o převod veřejných 
prostředků“ do FÚUP (dále jen Ţádost - viz Příloha 3), ve které uvede kromě 

identifikačních údajů o projektu zejména důvody, proč nemohly být veřejné 
prostředky pouţity v kalendářním roce, na který byly poskytovatelem přiděleny, a to 

jednotlivě pro kaţdou poloţku dle schválené rozpočtové struktury projektu.  

Ţádost schvaluje po posouzení správcem rozpočtu vedoucí HS, případně jím 

pověřený vedoucí pracovník.  

Vedoucí ekonomického oddělení příslušného HS následně zajistí schválený převod 
účelově určených prostředků do Fondu účelově určených prostředků dle pokynů 

Ekonomického odboru rektorátu k účetní závěrce a zúčtování dotací.  

Kopie schválené ţádosti a soupis převodů (viz Příloha 4) odešle vedoucí HS 

kvestorovi do 15.1.následujícího roku. 

Prostředky převedené do fondu musí být v následujícím roce pouţity výhradně k 

účelu, pro který byly původně poskytnuty, tj. dle původně schválené rozpočtové 
skladby nákladů resp. se zohledněním změn schválených rozpočtových poloţek, 

které byly poskytovatelem povoleny v podmínkách pouţití dotace pro příslušný 

kalendářní rok.  

(7) Sociální fond 

Zdrojem fondu je základní příděl na vrub nákladů MU ve výši 2 % z ročního objemu 
nákladů MU zúčtovaných na mzdy, náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost 

(tj. bez dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti a odstupného) na 
příslušném HS. Fond je naplňován měsíčně na vrub nákladů příslušného HS.  

Prostředky fondu jsou vedeny na samostatném bankovním účtu.  

Prostředky fondu určené na penzijní připojištění se sledují po HS na samostatné 

analytice.  

Náklady hrazené z fondu na penzijní připojištění jsou účtovány na příslušném HS. 
Stejným způsobem se účtuje i čerpání fondu ve prospěch výnosů nebo ţivotní 

pojištění zaměstnanců. Pravidla pro poskytování příspěvku na penzijní připojištění 
zaměstnancům MU jsou upravena směrnicí č. 4/06.  

Pouţití sociálního fondu na výše uvedené účely musí být v rámci HS aplikováno 
jednotně vůči všem zaměstnancům.  

(8) Fond provozních prostředků (FPP) 

Zdrojem fondu jsou: 

 příděl ze zisku po zdanění, 

 zůstatek NEI příspěvku k 31. prosinci běţného roku, 

 peněţní prostředky převedené z jiných fondů (RF, FO, FRIM). 

K 1.1.2010 budou do FPP jednotlivých HS převedeny zůstatky NEI příspěvku 
přiděleného jednotlivým HS a zůstatek nedočerpaných centralizovaných prostředků 

z roku 2009 bude převeden do FPP RMU. 

Prostředků fondu lze pouţít zejména: 

https://is.muni.cz/auth/do/1499/normy/smernicerektora/SM1-09/Smernice_rektora_1-2009-priloha_3.xls
https://is.muni.cz/auth/do/1499/normy/smernicerektora/SM1-09/Smernice_rektora_1-2009-priloha3.xls
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 jako doplňkového zdroje financování potřeb MU, 

 k převodu do jiného fondu (RF, FO, FRIM).  

(9) Pravidla pro převody mezi fondy 

V úvahu přicházejí následující převody: 

z \ do RF StipF FO FRIM FÚUP SocF FPP 

RF X ne Ano ano ne ne Ano 

StipF Ne x ne ne ne ne Ne 

FO ano ne x ano ne ne Ano 

FRIM ano ne ano x ne ne Ano 

FÚUP ne ne ne ne x ne Ne 

SocF ne ne ne Ne ne x Ne 

FPP ano ne ano Ano ne ne X 

 

O souhlas s převodem mezi fondy ţádá vedoucí HS písemnou formou se zdůvodněním 

kvestora. O převodech mezi fondy účtuje RMU. 

  

Článek 25 

Přílohy 

 

(1) Ustanovení o hlavní a doplňkové činnosti 

(2) Seznam ţivnostenských oprávnění Masarykovy univerzity k 1.1.2010 

(3) Vzor „Ţádosti o převod účelově určených veřejných prostředků do Fondu účelově 

určených prostředků“ 

(4) Soupis převodů účelově určených veřejných prostředků přidělených MU na 

kalendářní rok. 

(5) Vzor formuláře pro Investiční záměr 

 

Článek 26 

Závěrečná ustanovení 

 

Tato pravidla nabývají platnosti a účinnosti k 1. 1. 2010. 

 

 

V Brně 15. prosince 2009 
Petr Fiala 

rektor 

 

https://is.muni.cz/auth/do/1499/normy/smernicerektora/SM1-09/Smernice_rektora_1-2009-priloha_1.doc
https://is.muni.cz/auth/do/1499/normy/smernicerektora/SM1-09/Smernice_rektora_1-2009-priloha_1.doc
https://is.muni.cz/auth/do/1499/normy/smernicerektora/SM1-09/Smernice_rektora_1-2009-priloha_1.doc
https://is.muni.cz/auth/do/1499/normy/smernicerektora/SM1-09/Smernice_rektora_1-2009-priloha_3.xls
https://is.muni.cz/auth/do/1499/normy/smernicerektora/SM1-09/Smernice_rektora_1-2009-priloha_3.xls
https://is.muni.cz/auth/do/1499/normy/smernicerektora/SM1-09/Smernice_rektora_1-2009-priloha_4.xls
https://is.muni.cz/auth/do/1499/normy/smernicerektora/SM1-09/Smernice_rektora_1-2009-priloha_4.xls

