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Masarykova univerzita vstupuje do roku 2010 v období přípravy projektů do Operačních programů, 
zejména OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a OP výzkum a vývoj pro inovace.  
 
 Výzvy do OP VpK se dostávají do své závěrečné fáze a MU v nich výrazně uspěla. Dosavadní 

objem schválených projektů je ve výši 516mKč, přičemž je podáno dalších asi 60 projektů 
v celkovém objemu zhruba 600mKč, což při dosavadní 50% úspěšnosti může přinést dalších 
300mKč na období 2010-2014; přitom se očekávají další výzvy – zřejmě k 21.12.2009.  

 
 Výzvy do OP VaVpI vyvrcholily dnem 16.11.2009, kdy MU podala 4 další projekty – LF, 2xPřF, 

FI za 1,5mld Kč (1 projekt PřF CETOCOEN byl do PO2 podán již v první výzvě v květnu 2009 za 
0,6mld Kč) a projekt CEITEC do PO1 v celkové hodnotě za 6,5. Aktuálně jsou v přípravě projekty 
do PO4 zatím v celkovém maximálním rozsahu 2,2mldKč, u kterých se očekává 15% 
spolufinancování, tj.nominálně kolem 350mKč splatných v letech 2010-2013 cestou sníženého 
normativního příspěvku na vzdělávací činnost rozloženou zřejmě 30mKč/2010, 120mKč/2011, 
150mKč/2012 a 50mKč/2013. 

 
 MU byla rovněž úspěšná v získání zřejmě největšího projektu v rámci tzv. Norských fondů ve výši 

5mEUR (125mKč s 15% spolufinancováním, tj. 19mKč splatných v letech 2009-2011 na 
rekonstrukci objektu MU v Telči 

 
Současně MU vstupuje do posledního roku realizace Programu 233 330, kterým ukončí devítileté 
období realizace tohoto Programu 2009-2010, který přispěl významným způsobem k zajištění rozvoje 
materiálně technické infrastruktury univerzity za 6,4mld Kč. Rokem 2011 začne MU splácet 
Návratnou finanční výpomoc jako kompenzaci půjčky EIB cestou sníženého  normativního příspěvku 
na vzdělávací činnost ve výši 70mKč/rok. 
 
Rok 2010 bude prvním rokem realizace výše uvedených velkých projektů OP VaVpI a probíhající 
realizace projektů OP VpK.  
 
Rok 2009 byl rovněž rokem významných změn v oblasti financování výzkumu a vývoje, kdy byla 
schválena jednak novela zákona č. 130/2002 Sb. (zákon č. 110/2009 Sb), kterým se upravují 
podmínky financování výzkumu a vývoje na základě provedené reformy. Reforma zavádí nový 
bodovací systém, na jehož základě by měly být mimojiné poskytovány příslušným organizacím 
finanční prostředky formou tzv. institucionální podpory, která bude poprvé poskytována již rokem 
2010. Do roku 2012 bude ukončen dosavadní systém financování prostřednictvím výzkumných 
záměrů s tím, že v roce 2010 by měla být 1/3 a v roce 2011 2/3 (pozn. výzkumné záměry započaté 
v roce 2007 sice překminou ještě do roku 2013, ale jsou jen 4). Obrázek dole uvádí rozdíl potřebného 
spolufinancování výzkumných záměrů a skutečnosti podílu MU na přidělené dotaci na institucionální 
podporu z MŠMT pro rok 2010. 

Institucionální podpora
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Současně původní normativní dotace na specifický výzkum se mění na dotaci účelovou rozdělovanou 
na základě vnitřního grantového systému.  
 
Rok 2010 bude rovněž na příjmové straně rokem poznamenaným dopadem předchozího období 
ekonomické krize, která se s určitým zpožděním projevuje v ČR ve veřejném sektoru. Na základě 
posledních návrhů MŠMT by se měla promítnout zhruba 5% snížením rozpočtu vysokých škol. 
Rovněž se očekává změna struktury rozdělování normativních prostředků pro vysoké školy ve smyslu 
tendence přerozdělit rozdělované finanční prostředky mezi jednotlivé ukazatele tak, že prostředky na 
ukazatel A+B1 (studenti a studijní programy) snížit, ukazatel B2 (na absolventy) posílit a případně 
zavést nový ukazatel B3 (tzv. ukazatel kvality). Tento trend by znamenal po přepočtu nominální 
pokles normativu, který dnes činí 34.325Kč/studenta. Návrh prochází aktuálně jednáním na MŠMT. 
Současně se předpokládá nárůst na ukazateli C (doktorská stipendia). Pro úplnost je třeba uvést 
předpokládaný pokles normativu na stravování. Konkrétní čísla nejsou uvedena z důvodu 
probíhajících jednání. 
 
V roce 2010 čelí MU dalšímu efektu, jenž začíná mít významný dopad na financování MU, a kterým 
jsou nefinancovaní studenti. MU k 31.10.2009 eviduje 43.337 studentů, ze kterých financování bude 
po vyjednávání s MŠMT uhrazeno 37.466,4 studentů. Rozdíl 5.870,6 představují nefinancovaní 
studenti, z nichž 2.917 představují studenti tzv. nefinancovatelní, dále pak 368 studenti samoplátci a 9 
studenti financovaní z Domu zahraničních styků (kteří jsou sice z příspěvku financovatelní, ale kteří za 
studium platí poplatek). Tato skutečnost se bezesporu promítá do hospodaření a další zvyšování počtu 
nefinancovaných studentů není udržitelné. Zatímco nefinancovantelné studenty (v počtu 2.917) a 
studenty samoplátce či financované z DZS lze dobře identifikovat s jednotlivými fakultami, studenty 
nefinancované z důvodu jejich počtu nad limit stranovený MŠMT, identifikovat přesně nelze.  
Následující tabulka uvádí počtu nefinancovantelných studentů. 
 

 
 
 
V roce 2010 se předpokládá zavedení modelu FEC (full economic costing) pro financování nepřímých 
nákladů v rámci MU. 
 
Předpoklad rozpočtu v předkládaném modelu pro potřeby prvotního rozdělování vychází z podmínky 
stagnace normativu na příspěvek na vzdělávací činnost na úrovni roku 2009. Dotace na specifický 
výzkum se však nadále nezapočítává do normativních složek financování a nově je do normativních 
složek započtena dotace na insitucionální podporu tak, jak uvádí výše uvedený graf. 
 
Z hlediska vnitřního financování budou pro sestavení rozpočtu roku 2010 bezesporu následující 
mandatorní výdaje: 
 
 dofinancování plánovaného vkladu INV a NEI prostředků do Programu 233 330, které pro rok 

2010 činí 68,2m neiKč z  příspěvku na vzdělávací činnost a 26,1 invKč z příspěvku na vzdělávací 
činnost konvertovaného na INV prostředky. 

 
 spolufinancování projektů VaVpI v PO4, které pro rok 2010 činí na základě odhadu vycházejícího 

z termínů předpokládaného podání projektů začátkem roku 2010 ve výši 35mKč, které budou MU 
zkráceny ze strany MŠMT a poskytnuty formou investiční dotace (pozn. bylo původním záměrem 
tuto částku navýšit a případně neutracenou část převést prostřednictvím fondu do dalšího období a 
kompenzovat tak poměrně zásadní dopad potřebného krácení pro spolufinancování v roce 2011; 
nakonec byla tato rezerva minimalizovaná na uvedený odhad, který by měl být z hlediska výše pro 
rok 2010 bezpečný) 



 
 nadále nebudou prostřednictvím centralizovaných prostředků přerozdělovány náklady na 

nedotační odpisy fakult a tyto budou ponechány jako finanční náklady jednotlivých fakult tak, jak 
vznikly s tím, že jejich pokrytí výnosy si zajistí fakulty v rámci svých zdrojů financování v plném 
rozsahu. 

 
 předmětem přerozdělení však zůstanou nedotační odpisy centralizovaných součástí MU, které se 

předpokládají kompenzovat výnosy fakult v poměru jejich celkových výnosů 
 
 pro zajištění centralizovaných investic mimo programové financování se pro rok 2010 

předpokládá financování v rozsahu 59mKč včetně nezbytné rezervy 
 
Tyto mandatorní výdaje budou odpočteny v poměru celkových výnosů – neinvestičních i investičních 
snížených o dotační odpisy a tvorbu fondů. 
 
Klíčovým tématem pro sestavení rozpočtu je výpočet odvodu do centralizovaných zdrojů. Právě 
s ohledem na přicházející období významného rozvoje v rámci projektů ESF byla velmi důkladně 
zvažována modifikace stávající metoda postavená na parametrickém modelu odpočtu částky nezbytné 
na zajištění mandatorních výdajů, centralizovaných aktivit a nákladů centralizovaných součástí. Byla 
analyzována metoda tzv. rovné daně resp. jednotného procenta odpočtu ze všech jednotlivých zdrojů 
financování. Ukázalo se však, že zavedení tohoto způsobu odpočtu sebou nese některé aktuálně 
problematické dopady včetně motivací, které vyžadují širší diskusi. Proto byla nakonec ponechána 
parametrická metoda. V jejím rámci bylo zvažováno kromě standardních parametrů zavedení 
parametrů nových (obnovení parametru na odpisy a hospodářský výsledek (bonifikačně) a dále nového 
parametru, kterým by se staly „body“ za výzkum a vývoj (také bonifikčně) stanovené podle nové 
metodiky plynoucí z reformy podpory výzkumu a vývoje v ČR). Na základě konzultací s vedením 
jednotlivých fakult a po vyhodnocení dopadů jednotlivých modifikací metody odpočtu (rovný vs. 
parametrický odvod) a dále pak s ohledem na problematický systémový dopad nových parametrů 
v modelu bylo rozhodnuto pro rok 2010 v plném rozsahu zachovat stávající metodu odpočtu se 
zachováním původních parametrů i vah jako v roce 2009 a pouze s mírnými systémovými korekcemi, 
které budou popsány dále. 
 
Důvodem tohoto rozhodnutí je zejména vysoký stupeň aktuální nejistoty z hlediska výše a struktury 
normativních zdrojů financování, které zřejmě při výraznějších změnách, jež jsou aktuálně 
projednávány reprezentacemi VVŠ, budou vyžadovat určitý odraz také v metodách vnitřního 
rozdělování, dále pak nevyjasněný způsob a rozsah zajištění spolufinancování pro projekty OP VaVpI, 
probíhající příprava na zavedení FEC modelu financování nepřímých nákladů, kdy teprve v roce 2010 
MU očekává oficiální certifikaci metody a konečně některé nově zaváděné metody rozdělování 
prostředků (specifický výzkum apod).  
 
Z těchto podmínek vychází MU předkládaný návrh na sestavení rozpočtu, který předpokládá  
následující .  
 
Navrhované změny v systému financování lze shrnout následovně: 
 
1) namísto původních dvou pravidel, tj. „Pravidel rozdělení“ (normativních zdrojů) a „Pravidel 

hospodaření“ se v roce 2010 bude předkládat pouze jedna směrnice „Pravidla sestavení rozpočtu a 
hospodaření 2010“. Důvodem této změny je beztak souběžné projednávání i schvalování obou 
dokumentů jak na řídících orgánech MU, tak v Akademickém senátu MU. 

 
2) rozpočet bude předkládán ve dvou částech, jako neinvestiční a investiční a v souladu se zákonem o 

vysokých školách neztrátový 
 
3) výpočet odvodu do centralizovaných zdrojů se skládá z příspěvku 1 a příspěvku 2. 
 

a) příspěvek 1 tvoří výše uvedené mandatorní výdaje pro rok 2010 a výpočet jeho podílu na 
jednotlivých fakultách bude proveden v poměru celkových zdrojů fakult, kterými se myslí 
veškeré neinvestiční prostředky k 31.12.2009 a investiční prostředky snížené o náklady na 
odpisy majetku pořízeného z dotací, tvorbu fondů a majetku pořízeného z projektů Operačního 
programu „Výzkum a vývoj pro inovace“ k 31.12.2009 

b) příspěvek 2 tvoří náklady na centralizované aktivity a náklady centralizovaných součástí; 
výpočet odvodu v příspěvku 2 do centralizovaných zdrojů zachovává původní parametry i 
váhy – tedy 



  
 0,2 na studenty (předpokládané zvýšení této váhy jako motivační motiv k omezení růstu 

nebylo pro rok 2010 akceptováno; současně bylo předmětem analýz odpočítání tzv. 
nefinancovatelných studentů. Zavedení této změny bez předchozí možnosti přípravy však 
bylo shledáno jako problematické a vyžadovalo by s ohledem na velikost dopadu na 
některá HS vytvořit kompenzační úpravy, bylo pro rok 2010 toto pravidlo nakonec 
vyloučeno s tím, že všechna HS v roce 2010 vytvoří mechanismy pro uplatnění tohoto 
pravidla v roce 2011.  

 0,4 na zaměstnance s modifikací spočívající k návratu k započtění všech zaměstnanců bez 
ohedu na to, zdali jsou placeni z normativních či účelových zdrojů (důvodem této zpětné 
modifikace je problematický dopad této úpravy na ekonomické chování) 

 0,4 na plochy (beze změny) 
 
4) přínos z účelové dotace na specifický výzkum bude rozdělen na základě vnitřního mechanismu 

upraveného samostatnou směrnicí rektora (směrnice č. 9/2009) v souladu s pravidly stanovenámi 
MŠMT 

5) Institucionální podpora bude rozdělena na jednotlivá HS podle skutečného přínosu vyplývajícího z 
výpočtu dle metodiky MŠMT. Protože institucionální podpora má prvotně neinvestiční charakter, 
zajištění investiční složky spolufinancování výzkumných záměrů navrhnou HS v rámci rozpočtu a 
případné zajištění financování investic z institucionální podpory požádají HS nejpozději do 
31.3.2009 o zajištění příslušné výměny ze své přidělené částky. 

6) s ohledem na nezbytnost zajistit předfinancování investičních výdajů v souvislosti s přípravou 
projektů VaVpI se ruší limity kladené na čerpání FRIM jednotlivými HS;  

7) pro zajištění předfinancování přípravy, ale také předfinancování a případné spolufinancování 
implementace projektů (neuznatelné, neuznané aj. náklady) jednotlivá HS k zajištění tohoto 
předfinancování a spolufinancování použijí také disponibilní zdroje na fondech – zejména pak 
rezervní fond na předfinancování neinvestičních výdajů a FRIM na výdaje investiční 

8) v souvislosti s novelizací DPH a zajištěním financování investic a tzv. velkých oprav v souvislosti 
s uplatňováním tzv. poměru a koeficientu na odpočet DPH je nezbytné zajistit spolufinancování 
těchto akcí z mimodotačních zdrojů 

9) na odvodu do centralizovaných zdrojů se nově budou podílet také nefakultní HS, a to v rozsahu 
ekvivalentním 4% z výnosů z hospodářské činnosti (včetně darů). Návrh dále předpokládá udržení 
pravidla, že procentní růst přiděleného příspěvku pro režijní pracoviště nepřevýší průměrný 
procentní přírůstek přiděleného příspěvku fakultám. 

 
V souvislosti se vstupem do období implemetace velkých infrastrukturálních projektů spojeného se 
zahájením splácení návratné finanční výpomoci a spolufinancování nových projektů OP VaVpI 
v Prioritní ose 4 je nezbytné provést důsledný komplexní audit finanční stability a udržitelnosti MU. 
Tento audit bude vedle rozboru nákladové efektivnosti všech složek financování MU zaměřen 
mimojiné na posouzení a návrh modelu pro financování nepřímých nákladů (aplikace modelu Full 
Economic Costing) a na návrh cest  k zajištění finanční udržitelnosti MU se zohledněním systému 
financování rozvoje infrastruktury v rámci OP VaVpI a závazků v souvislosti s realizací Programu 
233 330. 
 
Paralelně by měl být vnitřnímu rozboru MU podroben rozpočtovací mechanismus s cílem analyzovat a 
navrhnout optimální nastavení modelu rozdělování normativních zdrojů v dalších letech. S ohledem na 
klesající podíl normativního financování ve prospěch účelových zdrojů financování bude nezbytné 
stanovit mechanismus uplatňování nepřímých nákladů v rozpočtech projektů (mimojiné také odvodu 
do centralizovaných zdrojů) a zajištění podmínky ekonomické nezávislosti (soběstačnosti) 
jednotlivých zdrojů financování. 
 
 
 
Ladislav Janíček 
V Brně 12.12.2009  
 
 
 
 
 
 


