
Zápis z jednání ekonomické komise AS MU dne 4. února 2003 
 Místo: kanc. kvestora, RMU 

Účastníci, členové EK AS: Navrátil – PedF, Kolář – za PřF, Nykodým – FSpS, Michna – PrF, Pitner – FI, Vanderziel – FF 
Fakulty bez zastoupení: FSS, ESF, LF Hosté: F: Gale – kvestor, Vl. Šmíd – vedoucí ÚSŘ 
 
Body jednání 
1. Plán schůzek EK s vedení MU – dohodnuto setkávat se minimálně čtvrtletně, komise 

bude vždy seznámena s aktuálním vývojem hospodářské situace MU, čerpáním rozpočtu, atd.  
Nejbližší schůzka EK bude svolána v horizontu cca 3 týdnů, až budou z MŠMT známá přesná čísla a pravidla k letošnímu rozpočtu. EK po schůzce neprodleně sdělí AS 
stanovisko k návrhu pravidel a rozpočtu na r. 2003. Lze předpokládat, že v optimistickém případě bude možné na nejbližším zasedání AS MU 
jednat o rozpočtových pravidlech i o rozpočtu na r. 2003.  

2. Seznámení s pravidly dělení dotací (rozpočtovými pravidly)  Kvestor seznámil přítomné s významnými změnami v hospodaření způsobenými vnějšími 
vlivy:  
• Vyhl. MF č. 504/2002 – znamená pro VŠ nemožnost odepisovat investiční majetek získaný z dotací – pro MU znamená pokles možných odvodů do FRIM až na třetinu – 

v abs. objemech z cca 155 mil. loni na 50 mil. Kč letos. Existuje možnost, že MŠMT vyrovná tento propad převedením části původně NEINV dotace na INV. Další problémy 
vznikají různými možnými výklady odpisových pravidel k majetku získanému před r. 1999 (do získání statutu veřejné VŠ). 

• Další změny se týkají odlišné terminologie i kalkulace dotace na specifický výzkum (do loňska tento titul nazýván nespecifický v.) – pro MU letos nárůst cca o 2 mil. Kč. Změny ale znamenají vyšší „míru účelovosti“ a nutnost odděleného vykazování peněz z tohoto 
titulu. Bude to znamenat přijetí vnitrouniverzitního opatření na základě výkladu MŠMT (řed. Hanke). 

 Dále byl s kvestorem diskutován průběh realizace programů UKB (kampus Bohunice) a 
REKO (rekonstrukce stávajících objektů MU).   
3. Diskuse 
 
 
  zapsal Tomáš Pitner, předseda EK AS 
  
  


