
Akademickému senátu Masarykovy univerzity v Brně 
  

Návrh na změnu 
Statutu Masarykovy univerzity v Brně 

 
Statut Masarykovy univerzity v Brně se mění takto: 

 
I. Změna článků 31 a 32 Statutu MU  
 

1. Článek 31 zní: 
„Čl. 31 

 Rozpočet MU 
1. MU sestavuje svůj rozpočet jako neztrátový  a hospodaří podle něj. Způsob sestavování rozpočtu stanoví § 18 zákona.  
2. Rozpočet v rámci MU se skládá z neinvestiční a investiční části a je v rámci MU vypracováván podle hospodářských středisek (Příloha č. 10).  
3. Při rozdělování příjmů MU se vychází zejména z prováděné vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti, z dlouhodobého 
záměru MU a jejích fakult, typu a finanční náročnosti akreditovaných studijních programů a programů celoživotního vzdělávání a z počtu studentů.  
4. Investiční část rozpočtu se stanoví formou plánu investic v daném kalendářním roce.  
5. Rozpočet MU schvaluje AS MU na návrh rektora na období počínající 1. lednem a končící 31. prosincem. Po 1. lednu se rozpočtové hospodaření až 
do schválení rozpočtu MU řídí rozpočtovým provizoriem, v jehož rámci lze uskutečnit měsíčně výdaje až do výše jedné dvanáctiny výdajů v minulém kalendářním roce. 
Rektor je oprávněn činit nezbytná opatření k zajištění rozpočtového hospodaření. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se zúčtují 
na rozpočet MU po jeho schválení.  
6. Správní rada MU se vyjadřuje ke schválenému rozpočtu MU (§ 15 odst. 2 
zákona).  
7. Využívání finančních prostředků na MU se řídí pravidly hospodaření.  
8. AS MU kontroluje využívání finančních prostředků MU (§9 odst. 1 písm. c) zákona).  
9. Rozpočet fakulty schvaluje na návrh děkana akademický senát fakulty, který rovněž kontroluje využívání finančních prostředků v dispozici fakulty (§ 27 odst. 1 
písm. c) zákona). Příslušná fakulta s finančními prostředky, jimiž disponuje, nakládá jménem MU (§ 24 odst. 1 písm. g) zákona).“  

 
 



2. Článek 32 zní: 
„Čl. 32  Majetek MU, nakládání s majetkem 

1.  MU vlastní majetek potřebný k činnostem, pro které byla zřízena (§19 odst. 1 zákona).  
2. Při nakládání s majetkem MU, zejména při nabývání a převádění tohoto majetku, jedná a rozhoduje jejím jménem:  

a)    rektor ve věcech uvedených v § 15 odst. l písm. a) až d) zákona a při nakládání s dary a předměty kulturní hodnoty, pokud nejsou určeny pro konkrétní fakultu, 
případně další součásti MU, jakož i ve věcech, které si vyhradí;  

b)   kvestor, případně v rozsahu stanoveném opatřením rektora nebo kvestora jiný 
zaměstnanec), ve věcech, které nejsou uvedeny pod písm. a) a c); 

c)    děkan, případně v rozsahu stanoveném statutem a opatřením děkana dané 
fakulty tajemník fakulty, respektive ředitel  nebo vedoucí jiné součásti MU, která je hospodářským střediskem podle čl. 31 odst. 2, ve věcech majetku, 
se kterým je oprávněn hospodařit, jde-li o: 

•  nakládání s movitými věcmi v rámci svých finančních zdrojů, 
včetně likvidace neupotřebitelného movitého majetku,  
•  jednání o věcech souvisejících s řádným hospodařením se 
svěřeným nemovitým a movitým majetkem (zejména údržba, opravy, provoz), v rámci svých finančních zdrojů,  
• krátkodobý nájem nebytových prostor, popřípadě nemovitostí, pokud doba trvání nájmu nepřesáhne pro jednotlivý případ pět 
pracovních dnů.  

3. Hospodaření MU  a způsob účtování je upraveno v § 20 zákona. Podrobnější 
pravidla hospodaření MU upravuje příloha č. 10 s názvem Pravidla hospodaření MU (§ 17 odst. 2 písm. j)  zákona).“  

  
 

 
II.  Změna přílohy č. 10 Statutu MU – Pravidla hospodaření  MU 
 

1. Příloha č. 10 Statutu MU zní: 
  

„Čl. 1 Úvodní ustanovení 
1. MU je veřejnou vysokou školou ve smyslu zákona.  
2. Hospodaření MU se řídí zákonem, dalšími právními předpisy, podmínkami 
pro poskytnutí účelově určených prostředků, zejména dotací, smlouvami o poskytnutí účelově určených prostředků, zejména dotací, a těmito pravidly hospodaření.  



3. Rektor MU je oprávněn upřesňovat podmínky hospodaření MU v příslušných 
účetních obdobích ve vnitřních pravidlech hospodaření MU na účetní období.  

Čl. 2 Hospodaření MU 
1. MU vlastní majetek  potřebný k činnostem, pro které  byla zřízena. Majetkem veřejné  

vysoké školy jsou věci, byty a nebytové prostory, práva a jiné majetkové hodnoty (§ 19 odst. 1).  
2. MU hospodárně užívá majetek k plnění úkolů v hlavní a doplňkové činnosti. Bližší vymezení hlavní činnosti stanoví vnitřní pravidla hospodaření MU na účetní období.  
3. MU vede řádnou evidenci majetku. O nakládání s majetkem MU rozhodují osoby uvedené v čl. 32 statutu.  
4. MU účtuje v soustavě podvojného účetnictví, ve kterém důsledně odděluje náklady a výnosy spojené s doplňkovou činností. V ostatním se řídí obecnými předpisy 

o účetnictví.1), zejména předpisy pro účetní jednotky, u kterých hlavní činností není podnikání (nevýdělečné organizace). 
5. MU hospodaří jako jedna účetní jednotka. Pro vnitřní potřebu rozpočtování, sledování a vyhodnocování nákladů a výnosů se člení na hospodářská střediska (čl. 6).  
6. MU hospodaří podle rozpočtu, který sestavuje na účetní období jako neztrátový.  
7. Základním zdrojem hospodaření MU jsou investiční a neinvestiční dotace ze státního 

rozpočtu. Při nakládání s nimi je MU povinna počínat si hospodárně a tyto prostředky efektivně využívat podle dotačních pravidel a podmínek věcného plnění.  
8. Po skončení účetního období MU provede vypořádání dotací se státním rozpočtem,  nevyužité prostředky, které je možno v budoucnu využít v souladu s účelem jejich 

poskytnutí, převede v objemu do 5 procent poskytnuté dotace do Fondu účelově určených prostředků (§18, odst. 8 zákona), a předloží výsledné vypořádání spolu 
s písemným oznámením převodu prostředků do Fondu účelově určených prostředků ve stanovených termínech poskytovateli dotace. Odpovědnost za účelné využívání 
dotací, včetně jejich vypořádání se státním rozpočtem, a za řádné hospodaření s majetkem MU stanoví zákon a statut.  

9. Zisk po zdanění využívá MU nejprve k úhradě případné ztráty z minulých let a dále k vytváření fondů.  
10. V rámci MU se provádí pravidelná kontrola hospodaření na všech stupních řídící činnosti. O jejich výsledcích je na úrovni MU informován AS MU, na fakultách 

akademické senáty fakult.  
Čl. 3 Hospodaření s neinvestičními prostředky 

1. Finanční prostředky k zajištění činností financovaných z neinvestičních 
prostředků získává MU zejména:  

a. z neinvestičních prostředků poskytnutých MU z veřejných rozpočtů 
(zejména dotací ze státního rozpočtu, z rozpočtů územně samosprávných celků a ze státních fondů) a ze zahraničí,  

                                                
1) Např. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 



b. z poplatků spojených se studiem a dalších poplatků,  
c. z výnosů z majetku,  
d. z výnosů doplňkové činnosti,  
e. z příjmů z darů a dědictví, z příjmů od nadací a nadačních fondů nebo jiných osob,  
f. sdružením finančních prostředků,  
g. z vytvořených vlastních fondů,  
h. úvěry od peněžních ústavů.  

2. Podmínky poskytování dotací stanoví poskytovatel dotace.  
3. Druhy poplatků spojených se studiem, způsob stanovení jejich výše a formy užití jsou podrobně upraveny přílohou č. 6 statutu.   

 
Čl. 4 Zajištění investičního rozvoje 

1. Finanční prostředky k zajištění reprodukce dlouhodobého majetku  získává MU 
zejména:  

a. formou investičních (kapitálových) dotací z veřejných rozpočtů a 
ze zahraničí,  

b. z vlastních zdrojů fondu reprodukce majetku,  
c. sdružením prostředků,  
d. úvěry od peněžních ústavů,  
e. účelově z příjmů z darů a dědictví, z příjmů od nadací a nadačních fondů, 
f.  ze zálohového profinancování účelově poskytovaných prostředků.  

2. Investiční prostředky poskytnuté MU ze státního rozpočtu jsou účelově vázány 
a jsou předmětem vypořádání se státním rozpočtem.  
3. Čerpání finančních prostředků získaných ze zdrojů neuvedených v odstavci 2 
je v pravomoci MU.  

Čl. 5 Fondy 
1. MU zřizuje tyto finanční fondy: 
a. Rezervní fond je finančním fondem, jehož zdrojem je příděl ze zisku po zdanění. Prostředků fondu lze použít 

• na krytí ztrát minulých období, 
a v případě, že byla uhrazena případná ztráta z předchozích účetních období, též   

• k úhradě sankcí a ke krytí dočasného nedostatku finančních prostředků (prostředky zde použité se účtují do výnosů),  



• k převodu do jiného fondu jako součást schváleného rozpočtu nebo rozpočtových změn schválených AS MU.  
V případě nedostatku prostředků z důvodu předfinancování účelově financované aktivity lze tento převod z rezervního fondu označit za zápůjčku, která může být 
do fondu vrácena z dodatečně získaných prostředků, 
b. Stipendijní fond je finančním fondem, jehož zdrojem jsou  

• příděl ze zisku po zdanění,  
• poplatky za studium s výjimkou poplatků za studium stanovených podle § 58 

odst. 5 zákona,  
• peněžní prostředky rezervního fondu podle odst. a).   

Prostředků fondu lze použít k výplatám stipendií a dalšímu finančnímu plnění v souladu se stipendijním řádem. Použití prostředků fondu se účtuje do výnosů a 
nákladů. c. Fond odměn je finančním fondem, jehož zdrojem jsou: 

•  příděl ze zisku po zdanění, 
• peněžní prostředky rezervního fondu podle odst. a).  

Prostředků fondu odměn lze použít v souladu s vnitřními mzdovými předpisy MU. Použití prostředků fondu se účtuje do výnosů a nákladů.  
d. Fond reprodukce majetku je finančním fondem, jehož zdrojem jsou  

• příděl ze zisku po zdanění,  
• finanční prostředky ve výši účetních odpisů dlouhodobého majetku včetně účetní zůstatkové ceny vyřazeného majetku, snížené o částku odpisů 
odpovídající podílu přijaté dotace na pořizovací ceně, 
• peněžní dary určené na pořízení a technické zhodnocení dlouhodobého 
majetku, 
• peněžní prostředky přijaté na sdružení prostředků k pořízení 
dlouhodobého majetku, 
• peněžní prostředky rezervního fondu podle odst. a). 

Prostředků fondu lze použít zejména 
• na pořízení dlouhodobého majetku,  
• pro sdružování prostředků na pořízení dlouhodobého majetku s jinou institucí,  
• k úhradě splátek úvěrů a půjček na pořízení dlouhodobého majetku, včetně úroků z těchto úvěrů a půjček do doby uvedení majetku do užívání, 
• pro vklady do právnických osob a úhradě nákladů MU na zřízení právnických osob,  
• jako doplňkového zdroje financování oprav a udržování dlouhodobého majetku (prostředky zde použité se účtují do výnosů), 
• jako doplňkového zdroje financování pořízení krátkodobého majetku, jeho oprav a udržování (prostředky zde použité se účtují do výnosů).  



 
e. Fond účelově určených prostředků je finančním fondem, jehož zdrojem jsou  

• účelově určené peněžní dary, s výjimkou darů určených na pořízení a technické zhodnocení dlouhodobého majetku, 
• účelově určené peněžní prostředky z neveřejných zdrojů ze zahraničí,  
• prostředky do výše 5 % objemu podpory poskytnuté MU formou účelově určených veřejných prostředků, včetně prostředků účelové a institucionální podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků, které nemohly být použity 

v rozpočtovém roce, ve kterém byly poskytnuty (§ 18 odst. 7 písm. c) a odst. 8 zákona), tento převod prostředků MU písemně oznamuje poskytovateli (§ 18 
odst. 8 zákona). 

Prostředků fondu lze použít pouze k účelu, ke kterému byly poskytnuty. Použití 
fondu se účtuje do výnosů. 

f. Sociální fond je finančním fondem, který je tvořen  
• základním přídělem na vrub nákladů veřejné vysoké školy do výše 2 % z ročního objemu nákladů veřejné vysoké školy zúčtovaných na mzdy, náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost,  
• peněžní prostředky rezervního fondu podle odst. a).  
Konkrétní výše podílu mzdových nákladů na tvorbě fondu a způsob použití fondu se 
řídí Pravidly hospodaření MU na kalendářní rok. Použití fondu se účtuje do výnosů. Pro účely vymezení uznaných nákladů v projektech výzkumu a vývoje financovaných 
dle zákona č.130/2002 Sb. se sociální fond považuje za fond kulturních a sociálních potřeb.  

2. MU může rozdělovat do fondů zisk po zdanění pouze v případě, že byla uhrazena případná ztráta z minulých období. Zůstatky fondů k 31. prosinci běžného roku se 
převádějí do následujícího rozpočtového roku. 

3. Prostředky na fondech spravuje MU tak, že jejich užití hospodářskými středisky 
odpovídá způsobu, kterým byly z hospodaření těchto středisek fondy vytvořeny resp. z jejichž prostředků byly hrazeny nebo podle pravidel hospodaření měly v případě 
zisku měly být hrazeny související daně. Konkrétním rozdělení dílčího zisku po zdanění stanoví pro prostředky fakultního rozpočtu děkan fakulty, pro prostředky 
rozpočtu MU rektor.  

 
Čl. 6 Hospodářská střediska 

1. Hospodářskými středisky jsou fakulty a další samostatně hospodařící 
pracoviště, která jsou pro příslušné účetní období určena vnitřními pravidly hospodaření MU na účetní období.  



2. Hospodářská střediska se řídí rozpočtem schváleným pro jednotlivá účetní 
období AS MU, postupují v souladu s vnitřními pravidly hospodaření MU na účetní období a hospodaří podle nich.  
3. Za výsledky hospodaření, dodržení podmínek použití přidělených prostředků a případné vypořádání dotací se státním rozpočtem je rektorovi odpovědný příslušný 
vedoucí zaměstnanec.  
4. Úhrady plateb sankční povahy za škody zaviněné hospodářským střediskem 
jsou nákladem tohoto hospodářského střediska.“ 

 
  
 Brno 25. října 2005        Petr Fiala, v. r. 
              rektor 


