
VNITŘNÍ PRAVIDLA  
HOSPODAŘENÍ MU NA KALENDÁŘNÍ ROK 2004 

SMĚRNICE Č. 1/2004 
(návrh)    1. Rozpočet MU – neinvestiční  Struktura rozpočtu neinvestičních prostředků je dána plánem příjmů a výdajů podle činností.   1.1 Zdroje neinvestičních příjmů    Základním zdrojem neinvestičních příjmů je normativní neinvestiční dotace MŠMT. Tato dotace se rozděluje na hospodářská střediska. Dalšími zdroji neinvestičních příjmů hospodářských středisek jsou:  a) doplňková dotace MŠMT na ubytování a stravování studentů – je přidělována hospodářskému středisku SKM; b) účelové dotace ze státního rozpočtu (provozní dotace zejména na vyhlašované programy jednotlivých resortů a dotace na programy výzkumu a vývoje), o které se prostřednictvím MU ucházejí jednotlivé součásti samostatně formou žádostí o účelovou dotaci – jsou přidělovány příslušnému hospodářskému středisku; c) jiné příjmy ze státního rozpočtu, ze státních fondů a z rozpočtu obcí – jsou přidělovány příslušnému hospodářskému středisku; d) příjmy ze zahraničí – jsou přidělovány příslušnému hospodářskému středisku; e) finanční příjmy z darů – jsou výnosem příslušného hospodářského střediska; f) finanční příjmy od nadací a nadačních fondů – jsou výnosem příslušného hospodářského střediska; g) 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 cizinců samoplátců, kteří studují v cizím jazyce) – jsou výnosem příslušné fakulty; h) poplatky za celoživotní vzdělávání dle § 60 odst. 1 a za další formy vzdělávání (kursy apod.) – jsou výnosem příslušného hospodářského střediska; i) tržby za ubytování a stravování studentů a zaměstnanců – jsou výnosem hospodářského střediska SKM; j) výnosy z majetku 

• výnosy z pronájmu – jsou výnosem příslušného hospodářského střediska,  
• výnosy z prodeje movitého majetku – jsou výnosem příslušného hospodářského střediska, které má tento majetek ve své evidenci, 
• výnosy z prodeje nemovitého majetku – jsou výnosem MU (účtováno na hospodářském středisku RMU); k) příjmy z doplňkové činnosti – jsou výnosem příslušného hospodářského střediska; l) úvěry od peněžních ústavů – jsou příjmem MU (účtováno na hospodářském středisku RMU); m) další výnosy a náklady, které nelze přiřadit konkrétním hospodářským střediskům – jsou výnosem či nákladem MU (účtovány na hospodářské středisko RMU); n) ostatní vlastní příjmy hospodářského střediska.     1.2 Pravidla pro rozdělení normativní neinvestiční dotace MŠMT v rámci MU   1.2.1 Normativní neinvestiční dotace se skládá z   

• dotace na vzdělávací činnost, 
• dotace v rámci institucionální podpory specifického výzkumu na vysokých školách.   1.2.2 Výpočet přínosu jednotlivých fakult ze vzdělávací činnosti   Přínos fakulty ze vzdělávací činnosti se určí dle pravidel rozdělování neinvestiční dotace ze státního rozpočtu schválených Akademickým senátem MU.   1.2.3 Výpočet přínosu jednotlivých fakult na institucionální podpoře specifického výzkumu   



Přínos fakulty na institucionální podpoře specifického výzkumu se určí dle pravidel rozdělování neinvestiční dotace ze státního rozpočtu schválených Akademickým senátem MU.   1.2.4 Financování celouniverzitních aktivit a režijních pracovišť    Zdrojem financování celouniverzitních aktivit a režijních pracovišť (takových, u nichž nelze stanovit přínos v závislosti na počtech studentů či výsledcích výzkumu a vývoje) a rezervy rektora budou sdružené finanční prostředky dané součtem odvodů jednotlivých fakult.    Jedná se zejména o náklady na:  a) celouniverzitní aktivity a1) centrálně zajišťované činnosti:  
• náklady na velkou údržbu, zajišťovanou celouniverzitně Útvarem rozvoje MTZ Rektorátu,  
• náklady na pasportizaci, 
• náklady na pojištění budov,  
• náklady na pojištění zahraničních služebních cest,  
• náklady na poplatky CESNETu, 
• náklady na rozvoj informačního systému, 
• apod.   a2) náklady mimořádné či přechodné:  
• náklady na Program 233330 „Rozvoj materiálně technické základny MU v Brně“, 
• náklady na pronájem budovy na Údolní ul., 
• údržba rozvojového území Bohunice, 
• náklady na internacionalizaci, 
• apod.  a3) rezerva rektora (ve výši 1 % z normativní dotace snížené o odpisy fakult)   b) pracoviště s celouniverzitní působností:  
• Správa kolejí a menz, 
• Vzdělávací a poradenské centrum, 
• Ústav výpočetní techniky, 
• Vydavatelství, 
• Centrum jazykového vzdělávání, 
• Centrum zahraničních studií, 
• Archív, 
• Centrum pro regionální rozvoj, 
• Mezinárodní politologický ústav, 
• Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky, 
• Rektorát.   c) náklady na dofinancování 2/3 odpisů režijních pracovišť.  Náklady na běžnou údržbu, opravy a provoz zajišťují jednotlivá hospodářská střediska ze svých finančních zdrojů, v případě velkých oprav uplatňují požadavek na financování z centralizovaných zdrojů. Pro tyto účely je v rozpočtu MU vyčleněna dohodnutá částka.    Celkové sdružené finanční prostředky budou vytvořeny a výše odvodu jednotlivých fakult do sdružených prostředků budou stanoveny dle pravidel rozdělování neinvestiční dotace ze státního rozpočtu schválených Akademickým senátem MU.   1.2.5 Rozdělení dotace na hospodářská střediska    Předpokládaná novela vyhlášky MFČR č.504/02 Sb. změní způsob tvorby odpisů u vysokých škol a následně ovlivní tvorbu fondu reprodukce investičního majetku. Z důvodu nevyjasněnosti způsobu tvorby odpisů budou předpokládané účetní odpisy fakult odečteny od normativní dotace před jejím rozdělením a rozdělována bude takto snížená normativní dotace. 



Část normativní dotace na vzdělávací činnost snížená o odpisy fakult bude rozpočtována u RMU a následně bude tato část dotace postupně rozpouštěna do výnosů fakult dle skutečné výše nákladů na účetní odpisy fakult. Fakulty si poté rozúčtují náklady na odpisy do výnosů, souvisejících s účelem použití majetku, kterého se odpisy týkají.  Jednotlivým hospodářským střediskům bude přidělena dotace, vypočtená ze snížené základny (snížené o odpisy fakult), následujícím způsobem:  1) v případě fakult to bude částka, odpovídající rozdílu jejich přínosu ze snížené základy (viz 1.2.2 a 1.2.3.) a vypočtený odvod konkrétní fakulty; 2) v případě ostatních hospodářských středisek konkrétní celková částka projednaná kolegiem rektora MU a ekonomickou komisí Akademického senátu MU (v rámci sdružených finančních prostředků viz. 1.2.4).   1.2.6 Celkový rozpočet MU    Po rozdělení dotace (viz 1.2.5) sestavují jednotlivá hospodářská střediska vlastní rozpočet na účetní období. Hospodářskými středisky v tomto účetním období jsou:   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 91                      Vzdělávací a poradenské centrum 92                      Ústav výpočetní techniky 94                      Vydavatelství 96                      Centrum jazykového vzdělávání 97                      Centrum zahraničních studií xx  Centrum pro regionální rozvoj xx  Mezinárodní politologický ústav xx  Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky 99                      RMU    Pozn.: Součástí hospodářského střediska RMU jsou Rektorát a Archiv.   Rozpočty fakult schvalují akademické senáty fakult. Rozpočty vysokoškolských ústavů a zařízení, které jsou hospodářskými středisky, schvaluje rektor.   Pokud v určeném termínu fakulta nepředloží vlastní rozpočet schválený jejím AS, bude za její schválený rozpočet automaticky považován rozpočet z minulého účetního období.  Pokud v určeném termínu vedoucí, resp. ředitel, vysokoškolského ústavu či zařízení, které je hospodářským střediskem, nepředloží návrh vlastního rozpočtu, případně tento rozpočet neschválí rektor, odejme se tomuto pracovišti postavení hospodářského střediska.  Souhrnný rozpočet MU na kalendářní rok je sestavován na podkladě schválených rozpočtů jednotlivých hospodářských středisek. Rektor jej pak předkládá ke schválení AS MU.   2. Financování reprodukce majetku MU   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) Fond rozvoje investičního majetku (FRIM); 



d) jiné účelové dotace ze SR na kapitálové výdaje; e) investiční dotace od územních a samosprávných celků; f) dotace na pořízení dlouhodobého majetku ze zahraničí; g) finanční dary na pořízení dlouhodobého majetku.   Investiční dotace a dary se nezahrnují do tvorby FRIM. O přijatých dotacích a darech na reprodukci dlouhodobého majetku se účtuje u hospodářského střediska, které je odpovědné za realizaci účelu poskytnuté dotace nebo daru.   Pro financování programů reprodukce majetku s účastí SR dle bodu a), b) platí Vyhláška MF ČR č.40/2001 Sb.   Rok 2004 je druhým rokem realizace Programu 233 330 – Rozvoj materiálně technické základny MU (schválen vládou ČR usnesením č. 203/2002), dále jen Program.    Program bude financován z:  
• prostředků státního rozpočtu, 
• návratné finanční výpomoci, 
• vlastních zdrojů MU, 
• prostředků získaných z rozpočtu Statutárního města Brna.  Vlastními investičními zdroji MU je fond reprodukce majetku (FRIM). MU se zavázala zapojit prostředky FRIM v období výstavby do financování Programu. Použití FRIM v roce 2004 je vázáno na dodržení podmínek, souvisejících s realizací Programu 233 330, tj. závazného ukazatele použití vlastních prostředků dle usnesení vlády z 27.2.2002.  Předpokládaná novela vyhlášky MFČR č.504/02 Sb. změní způsob tvorby odpisů u vysokých škol a způsobí nižší tvorbu FRIM. Současně se do financování promítne změna sazeb daně z přidané hodnoty od 1.1.2004 a následně od 1.5.2004. Z důvodu nevyjasněnosti dopadů uvedených změn a způsobu financování reprodukce majetku vysokých škol a důsledků budou pravidla financování Programu z vlastních zdrojů MU řešena samostatně dodatkem k této směrnici.   Za finanční řízení v souvislosti s realizací Programu je odpovědný kvestor.  Cílem finančního řízení v souvislosti s realizací Programu je: 
• maximalizovat objem investičních a neinvestičních prostředků z vlastních zdrojů registrovaných v systému ISPROFIN, které reprezentují uznatelný vklad MU do Programu v souladu s plánovanými závaznými ukazateli, 
• zajistit v maximální míře plánovaný vklad investičních a neinvestičních prostředků do Programu pro rok 2004 a související věcné plnění, 
• uvolnit část FRIM vytvořeného z odpisů a výsledku hospodaření k použití hospodářským střediskům mimo Program 233 330  (tj. mimo programové financování) v poměru podílu těchto středisek na tvorbě FRIM optimálně však prostřednictvím Programu.  Přidělené účelové investiční prostředky ze státního rozpočtu, nezařazené do Programu (projekty výzkumu a vývoje, investiční dotace MŠMT mimo Program apod.), jsou přidělovány příslušnému hospodářskému středisku, u kterého je evidováno jejich použití a po skončení účetního období jsou nespotřebované finanční prostředky zúčtovány se státním rozpočtem.    3. Pravidla použití institucionální podpory specifického výzkumu  Prostředky institucionální podpory specifického výzkumu na MU v Brně lze užít, v souladu s podmínkami stanovenými poskytovatelem na výzkumnou činnost, na které se podílejí studenti, zejména na úhradu:  a) osobních a věcných nákladů spolupráce studentů magisterských a doktorských studijních programů při řešení projektů a výzkumných záměrů,   b) osobních a věcných nákladů společného výzkumu prováděného akademickými pracovníky a studenty, zejména k podpoře:  



• vědecké přípravy studentů v akreditovaných studijních programech; 
• vědecko-výzkumných týmů složených ze studentů a společných vědecko-výzkumných týmů akademických pracovníků a studentů; 
• mezinárodních vědecko-výzkumných kontaktů studentů a společných výzkumných týmů; 
• propojování vědecko-výzkumného procesu s procesem pedagogickým a k podpoře uplatňování výsledků vědy a výzkumu ve výuce; 
• rozvoje informatického a technického zabezpečení studentské vědy a výzkumu; 
• studentských vědeckých soutěží;  
• publikační činnosti studentů a společných týmů;  c)  nákladů na výzkum prováděný studenty při přípravě diplomové nebo disertační práce.  Pro zajištění aktivit v oblasti specifického výzkumu a se zřetelem na hospodárnost vynakládaných prostředků institucionální podpory, jsou prostředky specifického výzkumu dále vynakládány na zabezpečení infrastruktury specifického výzkumu. Jde zejména o provozní náklady a služby využívané v přímé souvislosti s výzkumnou činností na níž se studenti podílejí:  
• náklady za přenos dat, provoz a rozvoj akademických počítačových sítí umožňujících propojení do metropolitních sítí pro zajištění spolupráce s domácími a zahraničními akademickými institucemi do výše 33 % celkových poplatků; 
• náklady na nákup, vytváření, údržbu software pro výzkum do výše 33 % celkových nákladů;  
• náklady na úhradu osobních a administrativních nákladů zaměstnanců zajišťujících řízení a organizaci výzkumu a vývoje;  
• náklady na zabezpečení informačních a knihovnických služeb do výše 33 % celkových nákladů;  
• náklady na vybavování pracovišť prezenčních doktorandů;  
• náklady spojené s vydáváním vědeckých sborníků a publikací; 
• náklady spojené s prezentací výsledků výzkumu studentů a společného výzkumu akademických pracovníků a studentů; 
• nákup informačních databází a časopisů do výše 33 % celkových nákladů; 
• náklady na mobilitu studentů magisterských a doktorských studijních programů související s výzkumnými projekty, výzkumnými záměry, diplomovými a dizertačními pracemi v rámci spolupráce se zahraničními univerzitami a institucemi; 
• provozní náklady spojené s provozem laboratoří a ostatních pracovišť podle povahy pracoviště nejvýše do výše 33 % celkových nákladů; 
• náklady na oponentní posudky diplomových a dizertačních prací a výzkumných projektů, na nichž se podílejí studenti; 
• náklady na členské příspěvky v nadnárodních a mezinárodních organizacích zaměřených na výzkum a vývoj.   Vynaložené náklady na specifický výzkum budou prokazovány formou interního projektu, jehož součástí bude specifikace předmětu výzkumu a související rozpis nákladů.   4. Odpovědnost za hospodaření  Za účelné využívání přidělených dotací, dodržování podmínek jejich poskytnutí, za řádné hospodaření s majetkem a dodržení vyrovnaného rozpočtu, je rektorovi odpovědný:   

• u fakult děkan,  
• u ostatních hospodářských středisek jejich vedoucí nebo ředitel,  
• u RMU kvestor.   Porušení uvedených povinností může být u těchto pracovníků dle konkrétního zavinění sankcionováno v souladu se Zákoníkem práce. Náklady, související se sankcemi za porušení podmínek použití finančních prostředků, jdou k tíži hospodářského střediska, které porušení podmínek způsobilo.   V případě, že z průběžných výsledků hospodaření některého hospodářského střediska 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, že hospodářské středisko vykazuje ve svém hospodaření závažné nedostatky ohrožující 



plnění jeho úkolů, odejme mu rektor podle § 38 odst. 3 zákona o vysokých školách postavení hospodářského střediska.  Za sledování průběžných výsledků hospodaření MU, včetně podávání návrhů na řešení, je odpovědný kvestor.    5.  Pravidla hmotné zainteresovanosti vedoucích zaměstnanců MU   Hmotná zainteresovanost vedoucích zaměstnanců je v souladu s vnitřními mzdovými předpisy MU  realizována formou mimořádných odměn .   5.1  Podíl na výsledku hospodaření MU za rok 2003   Okruh zainteresovaných zaměstnanců:  1. rektor 2. prorektoři, kvestor, kancléř, vedoucí Ekonomického útvaru Rektorátu, 3. děkani fakult, 4. tajemníci fakult, 5. vedoucí, resp. ředitelé, vysokoškolských ústavů a zařízení MU, která jsou hospodářskými středisky.   Účast zainteresovaných zaměstnanců na uvedeném podílu je podmíněna vytvořením kladného výsledku hospodaření MU, resp. jimi řízeného hospodářského střediska v roce 2003.   Podíl se vyplácí z části Fondu odměn, centralizované u RMU z výsledku hospodaření MU za rok 2003.   Výši podílu v případě zaměstnanců uvedených v bodě 2. stanoví rektor na základě celkového dosaženého výsledku hospodaření MU.   Výši podílu v případě zaměstnanců uvedených v bodech 3.-5. stanoví rektor především na základě podílu pracoviště na výsledku hospodaření MU, dosaženém výsledku hospodaření na jednoho pracovníka hospodářského střediska a výši výnosů mimorozpočtových zdrojů.    Podíl se zaměstnancům vyplácí jedenkrát ročně po uzavření výsledku hospodaření za rok 2003 a po schválení rozdělení částek do jednotlivých fondů dle 7.3.   5.2. Cílové odměny vedoucím zaměstnancům MU    Okruh zainteresovaných zaměstnanců:  1. prorektoři, 2. kvestor a kancléř, 3. děkani fakult, 4. vedoucí, resp. ředitelé, vysokoškolských ústavů a zařízení MU.   Vedoucím zaměstnancům MU uvedeným v bodech 1.-4. stanoví rektor za průběžné výsledky hospodaření v roce 2004 a za splnění stanovených cílů daných pro rok 2004 cílové odměny.   Odměna v případě zaměstnanců uvedených v bodech 1.-2. se vyplácí z rezervy rektora.   Odměna v případě zaměstnanců uvedených v bodech 3.-4. se vyplácí z rozpočtů hospodářských středisek.   Odměny se vyplácejí zpravidla po ročním hodnocení splnění daných cílů. Po zhodnocení výsledků za dvě čtvrtletí roku může být zainteresovaným zaměstnancům poskytnuta záloha na celkovou odměnu.    Rektor, kvestor, děkani fakult, případně vedoucí, resp. ředitelé, vysokoškolských ústavů a zařízení MU mohou vedoucím zaměstnancům MU ve své působnosti, kteří nejsou uvedeni v bodech 1.-4., stanovit za průběžné výsledky hospodaření v roce 2004 a za splnění stanovených cílů daných pro rok 2004 



cílové odměny. Tyto odměny se vyplácí z rozpočtů příslušných hospodářských středisek. Ostatní ustanovení odst. 5.2. se pro tyto případy použijí přiměřeně.   6. Roční zúčtování se státním rozpočtem   Po skončení kalendářního roku provede MU zúčtování poskytnutých dotací se státním rozpočtem v termínech a způsobem dle pokynů jednotlivých poskytovatelů a nevyčerpané prostředky odvede zpět do státního rozpočtu. Vratky do státního rozpočtu zabezpečuje centrálně finanční účtárna Rektorátu z podkladů účetnictví resp. z dalších podkladů hospodářských středisek.   7. Roční účetní závěrka a vypořádání daně z příjmu   Zpracování účetní závěrky, vypořádání daní s finančním úřadem provádí finanční účtárna Rektorátu za MU jako celek. Pro řádné zabezpečení těchto činností vydává ekonomický útvar Rektorátu Harmonogram závěrkových prací. Roční účetní závěrka bude ověřena auditorem.     7.1 Aplikace daně z příjmu na jednotlivá hospodářská střediska   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 z úroků na běžném účtu. Daň z příjmu se vypočte z výsledku hospodaření MU před zdaněním. Daň z příjmu bude rozúčtována na jednotlivá hospodářská střediska dle jejich podílu na nedaňových nákladech, daňových odpisech, odpočitatelných položkách atd.  7.2 Postup při účetní ztrátě   V případě, že MU jako celek dosáhne ztráty (záporného výsledku hospodaření) a ve ztrátě budou všechna hospodářská střediska, bude na krytí ztráty použit rezervní fond hospodářského střediska ve výši jeho podílu na celkové ztrátě MU.   V případě, že MU jako celek dosáhne ztráty (záporného výsledku hospodaření) a ve ztrátě budou jen některá hospodářská střediska, bude na krytí ztráty MU použit rezervní fond hospodářských středisek ve ztrátě a zbytek jejich ztráty bude proúčtován snížením jejich rezervního fondu až do celkové výše jejich ztráty ve prospěch hospodářských středisek s kladným výsledkem hospodaření dle jejich podílu na součtu kladných výsledků hospodaření.    V případě, že hospodářské středisko nedodrží vyrovnané náklady a výnosy a z výkazu zisku a ztrát vyplyne ztráta, rozhodne rektor o způsobu vypořádání ztráty z hospodaření tohoto střediska.   V případě ztráty hospodářského střediska a nutnosti použití dalších zdrojů na řešení výsledku hospodaření MU bude výše výpomoci v účtovaném roce odečtena ze zdrojů následujícího roku.   7.3 Příděl zdaněného výsledku hospodaření do finančních fondů   Finanční fondy jsou vytvářeny mj. z výsledku hospodaření minulého roku po zdanění. Návrh na výši částek přidělovaných z výsledku hospodaření MU do jednotlivých fondů připravuje kvestor na základě požadavků jednotlivých hospodářských středisek dle jejich podílu na dosažení 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.    8.     Hospodaření s finančními fondy   V souladu s §18 odst. 5 zákona o vysokých školách tvoří MU tyto finanční fondy:  
• rezervní fond, 
• stipendijní fond, 
• fond odměn, 
• fond reprodukce majetku (FRIM).   



Použití fondů (s výjimkou rezervního) se účtuje do výnosů příslušného hospodářského střediska. Zůstatky jednotlivých fondů se v členění na jednotlivá hospodářská střediska převádějí do následujícího účetního období.    8.1 Rezervní fond   Zdrojem rezervního fondu je příděl z výsledku hospodaření po zdanění.  Prostředků fondu lze použít na krytí ztrát z výsledku hospodaření.   8.2 Stipendijní fond   Zdrojem stipendijního fondu fakult je schválený příděl z výsledku hospodaření MU po zdanění a poplatky za studium stanovené dle zákona o vysokých školách, §58 odst. 2 až 4. Zdrojem fondu nejsou poplatky za úkony spojené s přijímacím řízením, poplatky studentů samoplátců, tj. cizinců studujících v cizím jazyce ani poplatky za celoživotní vzdělávání. Zdrojem stipendijního fondu dále nejsou dotace ze státního rozpočtu na stipendia.    Prostředky stipendijního fondu lze použít k výplatám stipendií v souladu se Stipendijním řádem MU a Stipendijními řády fakult.   8.3 Fond odměn   Zdrojem fondu odměn je schválený příděl z výsledku hospodaření MU po zdanění   Prostředky z fondu odměn lze použít v souladu s vnitřními mzdovými předpisy MU.  Kromě mzdových složek jsou z fondu odměn hrazeny také související náklady na pojistné na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.   8.4 FRIM   Zdroje FRIM:  
• účetní odpisy dlouhodobého majetku (včetně účetní zůstatkové ceny vyřazeného majetku), 
• zůstatek FRIM z minulého kalendářního roku, 
• schválený příděl z výsledku hospodaření MU minulého účetního období po zdanění.   Tvorba zdrojů FRIM je v účetnictví sledována po jednotlivých hospodářských střediscích.    Prostředků fondu lze použít:  
• k financování reprodukce dlouhodobého majetku;  
• k poskytování prostředků jiným osobám v rámci uzavřené smlouvy o sdružené investiční činnosti; 
• k úhradě splátek investičních úvěrů a půjček;  
• jako doplňkového zdroje financování oprav a udržování dlouhodobého majetku v případě nedostatečnosti jiných zdrojů financování.    9. Přílohy  9.1. Ustanovení o hlavní a doplňkové činnosti 9.2. Seznam živnostenských oprávnění Masarykovy univerzity v Brně k 1.1.2004    V Brně 31.prosince 2003      Jiří Zlatuška      rektor 
 


