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NÁVRH 

 
Předkládaný materiál obsahuje návrh rozpočtu MU pro rok 2010 zahrnující neinvestiční i 

investiční rozpočet fakultních i nefakultních HS.  

 

Předložený rozpočet je konsolidovaným rozpočtem všech univerzitních HS – fakultních i 

nefakultních vzniklý součtem schválených rozpočtů jednotlivých HS. Rozpočet je předkládám 

k projednání a schválení v Akademickém senátu Masarykovy univerzity dne 19.4.2010. 

 

Před projednáním rozpočtu v Akademickém senátu MU se předpokládá předchozí projednání 

v ekonomické komisi Akademického senátu MU. 

 

 
PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA 

 

Předkládaný návrh obsahuje jednak rozpočet neinvestiční a jednak rozpočet investiční pro 

všechna hospodářská střediska MU. 

 

Rozpočet neinvestiční celkem MU 2010 

 

Rozpočet neinvestiční je sestaven na základě předpokládané struktury výnosů v roce 2010 a 

plánu nákladů pro rok 2010. Celkový předpokládaný neinvestiční rozpočet MU činí 

Kč4,492mld (rok 2009: 4,298mld) výnosů, z toho Kč3,186mld (rok 2009: 3,033mld fakulty a 

Kč1,278mld (rok 2009: 1,215mld) nefakultní součásti. Celkové náklady činí Kč4,463mld a 

plánovaný HV Kč29,123mln (rok 2009: Kč32,5mln) včetně plánovaného použití fondů 

vytvořených v souladu se ZVŠ. Fondy se na výnosech i nákladech HS budou podílet 

vyrovnaně (náklady=výnosy), a to v rozsahu: 

 

FPP  Kč131,3mln (2009: Kč156,5mln) 

FUUP Kč  80,4mln (2009: Kč  69,9mln) 

FO Kč  11,5mln (2009: Kč    5,4mln) 

SocF Kč  17,7mln (2009: Kč  16,5mln) 

StipF Kč  33,4mln (2009: Kč   24,7mln) 

 

Tedy celkem Kč274,2mln (2009: Kč273,0mln); bez fondů tak HS plánují hospodařit v roce 

2010 s výnosy ve výši Kč4,218mld a náklady Kč4,189mld. 

 

Rozpočet investiční celkem MU 2010 

 

Rozpočet investiční je plánem vycházejícím z dispozičních zdrojů financování investic v roce 

2010. Celkový předpokládaný investiční rozpočet MU činí Kč958,3mln (rok 2009: 

Kč1,819mld) výnosů, z toho Kč496,0mln (rok 2009: Kč1,610mln) na realizaci 

Programu233 330 Kč448,0mln a centralizovaných investic Kč48,4mln.  

 

Investiční rozpočet současně uvádí zůstatky FRIM pro rok 2010 a přehled schválených 

centralizovaných investičních akcí pro rok 2009. 
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Rozpočet, jak v investiční, tak neinvestiční části je koncipován jako neztrátový a 

nepředpokládá se ztrátové hospodaření u žádného z HS v roce 2010. Zvláštní postavení má 

SUKB, jehož rozpočet se skládá z dohodnutého rozpočtu výnosů i nákladů tří fakult – LF, PřF 

a FSpS. Rozpočet SUKB je sestaven tak, ze náklady SUKB jsou rozpočítávány na jednotlivé 

fakulty, takže rozpočet SUKB je vlastně pouze indikativní a jeho složky budou předmětem 

rozpočtů schvalovaných AS příslušných fakult. 

 

MU tak bude v roce 2010 hospodařit s celkovým rozpočtem Kč5,450mld. (NEI Kč4,492mld + 

INV Kč958,3mln 

 

 

Rozpočet centralizovaných součástí (CUS) 

 

V souladu se směrnicí rektora č. 1/2010 Pravidla pro sestavení rozpočtu a hospodaření 2010 

schválil rektor rozpočty nefakultních HS – neinvestiční i investiční po projednání v poradě 

vedení MU dne 22. 3.2010. Fakultní HS předložila a projednala svoje rozpočty – neinvestiční 

i investiční ve svých akademických senátech, které rozpočty fakult schválily do stanoveného 

termínu 24.3.2010.  

 

Neinvestiční rozpočet CUS 2010 

 

Rozpočet neinvestiční je sestaven na základě předpokládané struktury výnosů v roce 2010 a 

plánu nákladů pro rok 2010. Celkový předpokládaný neinvestiční rozpočet nefakultních HS 

činí výnosů Kč1,278mld Kč (Kč1,215mld 2009), nákladů Kč1,263mld (Kč Kč1,194mld, 

2009) nákladů a plánovaným HV Kč15,1mln (Kč20,9mln,2009) včetně plánovaného použití 

fondů vytvořených v souladu se ZVŠ. Fondy se na výnosech i nákladech nefakultních HS 

v roce 2010 budou podílet vyrovnaně, a to v rozsahu: 

 

FPP  Kč 31,7mln (Kč100,8mln, 2009) 

FUUP Kč 37,5mln (Kč  37,7mln, 2009) 

FO Kč      0       (Kč    5,4mln, 2009) 

SocF Kč   3,6mln (Kč    4,0mln, 2009) 

StipF Kč 0,04mln (Kč  0,01mln, 2009)  

 

Tedy celkem Kč 72,84mlnKč; bez fondů tak nefakultní HS plánují hospodařit v roce 2010 

s výnosy ve výši Kč1,206mld a náklady 1,191mldKč. 

 

Neinvestiční rozpočet RMU činí Kč84,8mln z příspěvku na vzdělávací činnost, CP 

(centralizované prostředky) tvoří Kč182,0mln, HČ (hospodářská činnost) Kč 34,2mKč, ÚD 

(účelové dotace) Kč196,0mln a použití fondů Kč22,6mln. Celkem rozpočet RMU 

519,6mlnKč. 

 

 

Rozpočet investiční CUS 2010 

 

Rozpočet investiční je plánem vycházejícím z dispozičních zdrojů financování investic a je 

rozpočtem plánovaného použití investičních zdrojů. Centralizované součásti plánují použít 

v roce 2010 celkem Kč659,2mln, z toho Kč448,0mln na realizaci Programu 2010. 
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Rozpočet, jak v investiční, tak neinvestiční části je koncipován jako neztrátový a 

nepředpokládá se ztrátové hospodaření u žádného z HS v roce 2010. Zvláštní postavení má 

SUKB, jehož rozpočet se skládá z dohodnutého rozpočtu výnosů i nákladů tří fakult – LF, PřF 

a FSpS. Rozpočet SUKB je sestaven tak, ze náklady SUKB jsou rozpočítávány na jednotlivé 

fakulty, takže rozpočet SUKB je vlastně pouze indikativní a jeho složky budou předmětem 

rozpočtů schvalovaných AS příslušných fakult. 

 

 

Rozdělení HV 2009 do fondů 

 

Současně je předložen rektorem schválený návrh rozdělení HV 2009 ve výši Kč71,2mln do 

fondů jednotlivých HS. 

 

 

 

Ladislav Janíček, 28.3.2010, Brno 
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Neinvestiční rozpočet MU 2010 – celkem 
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Neinvetiční rozpočet MU 2010– HS fakulty 
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Neinvetiční rozpočet MU 2010 – HS nefakultní součásti 
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Investiční rozpočet MU 2010 – celkem 
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Investiční rozpočet MU 2010 – centralizované investice a Program233 330 prostřednictvím IO RMU 
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Rozdělení HV2009 do fondů 

 


