
Směrnice rektora č. 1/2009 

Vnitřní pravidla hospodaření Masarykovy univerzity pro 
kalendářní rok 2009 

 

Podle § 10 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), vydávám tuto směrnici: 

 

Článek 1 

Rozpočet MU – neinvestiční 

 

Struktura rozpočtu neinvestičních prostředků je dána plánem výnosů a nákladů podle 
činností. 

(1) Zdroje neinvestičních výnosů 

Základním zdrojem neinvestičních výnosů je příspěvek ze státního rozpočtu na 
uskutečňování akreditovaných studijních programů a programů celoživotního 
vzdělávání a s nimi spojenou vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další 
tvůrčí činnost (dále jen „příspěvek“). Příspěvek se rozděluje na hospodářská střediska. 

Dalšími zdroji neinvestičních výnosů hospodářských středisek jsou: 

a) institucionální podpora na specifický výzkum (dotace na specifický výzkum); 

b) dotace MŠMT na ubytování a stravování studentů – je přidělována hospodářskému 
středisku SKM; 

c) účelové dotace ze státního rozpočtu (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; 

d) jiné příjmy ze státního rozpočtu, ze státních fondů a z rozpočtu obcí – jsou 
přidělovány příslušnému hospodářskému středisku; 

e) příjmy ze zahraničí – jsou přidělovány příslušnému hospodářskému středisku; 

f) finanční příjmy z darů – jsou výnosem příslušného hospodářského střediska; 

g) finanční příjmy od nadací a nadačních fondů – jsou výnosem příslušného 
hospodářského střediska; 

h) 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 v cizím jazyce) – jsou výnosem příslušné 
fakulty; 

i) poplatky za celoživotní vzdělávání dle § 60 odst. 1 a za další formy vzdělávání 
(kursy apod.) – jsou výnosem příslušného hospodářského střediska; 

j) tržby za ubytování a stravování – jsou výnosem hospodářského střediska SKM; 

k) 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); 



l) příjmy z doplňkové činnosti – jsou výnosem příslušného hospodářského střediska; 

m) úvěry od peněžních ústavů – jsou výnosem MU (účtováno na hospodářském 
středisku RMU); 

n) další výnosy, které nelze přiřadit konkrétním hospodářským střediskům – jsou 
výnosem MU (účtovány na hospodářské středisko RMU); 

o) ostatní vlastní příjmy hospodářského střediska. 

 
 
Pravidla pro rozdělení příspěvku a dotace na specifický výzkum v rámci MU jsou 
následující: 

 
(2) Výpočet přínosu jednotlivých fakult ze vzdělávací činnosti 

Přínos fakulty ze vzdělávací činnosti (ukazatele A a B) se určí dle Pravidel rozdělování 
normativního příspěvku a dotace na specifický výzkum schválených Akademickým 
senátem MU. 

 

(3) Výpočet přínosu jednotlivých fakult na institucionální podpoře specifického výzkumu 

Přínos fakulty na institucionální podpoře specifického výzkumu se určí dle Pravidel 
rozdělování normativního příspěvku a dotace na specifický výzkum schválených 
Akademickým senátem MU. 

 

(4) Výpočet příspěvku do centralizovaných zdrojů  

Centralizované zdroje jsou sdružené finanční prostředky dané součtem příspěvků 
jednotlivých fakult na níže uvedené náklady: 
  
a) celouniverzitní aktivity 

a1) centrálně zajišťované činnosti: 

� náklady na velkou údržbu, zajišťovanou celouniverzitně Investičním odborem 
Rektorátu, 

� náklady na pasportizaci, správu a provoz budov 

� náklady na energetický management, 

� náklady na pojištění budov, 

� náklady na pojištění zahraničních služebních cest, 

� náklady na pojištění studentů, 

� náklady na auditorské služby včetně daňového a účetního poradenství, služby 
INTRASTAT, 

� náklady na veletrh GAUDEAMUS, 

� náklady na poplatky CESNETu, 

� náklady na rozvoj informačních systémů, informačních, komunikačních a 
audiovizuálních technologií, 

� náklady na celouniverzitní licence software, 

� náklady na ochranu duševního vlastnictví MU, 

� náklady na organizaci zajištění, podporu přípravy a realizace projektů 

� apod.  



a2) náklady mimořádné či přechodné: 

� náklady na pronájem budov na Údolní ul., Tomešově ul. a v Řečkovicích, 

� apod. 

a3) rezerva rektora (ve výši 1 % z příspěvku). 
 
b) pracoviště s celouniverzitní působností: 

� Správa kolejí a menz, 

� Správa Univerzitního kampusu Bohunice, 

� Univerzitní centrum Telč, 

� Institut biostatistiky a analýz, 

� Ústav výpočetní techniky, 

� Nakladatelství, 

� Centrum jazykového vzdělávání, 

� Centrum zahraničních studií, 

� Archiv Masarykovy univerzity, 

� Centrum pro regionální rozvoj, 

� Mezinárodní politologický ústav, 

� Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky, 

� Centrum pro transfer technologií, 

� Mendelovo muzeum, 

� Rektorát. 

  

c) finanční náklady 

� na výměnu příspěvku MŠMT na běžné výdaje za příspěvek na kapitálové 
výdaje), 

� na odpisy majetku jednotlivých fakult, který nebyl pořízen z dotace, 

� na odpisy majetku režijních součástí MU, který nebyl pořízen z dotace, 

� na vklad neinvestičních prostředků do Programu 233330 „Rozvoj materiálně 
technické základny MU v Brně“ pro rok 2009. 

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 centralizované zdroje budou vytvořeny a výše příspěvků jednotlivých fakult 
do nich budou stanoveny dle pravidel rozdělování příspěvku a dotace na specifický 
výzkum projednaných Akademickým senátem MU. 

 

(5) Rozdělení příspěvku na hospodářská střediska  

Jednotlivým hospodářským střediskům bude přidělen příspěvek na ukazatel A a B 
následujícím způsobem: 

a) v případě fakult to bude částka, odpovídající rozdílu jejich přínosu (viz odst. 2) a 
vypočteného příspěvku konkrétní fakulty do centralizovaných zdrojů; k takto 



stanovenému příspěvku bude připočtena částka, odpovídající podílu fakult na 
nákladech fakult na účetní odpisy majetku, který nebyl pořízen z dotace 

b) v případě ostatních hospodářských středisek konkrétní celková částka schválená 
rektorem včetně částky příspěvku na účetní odpisy majetku, který nebyl pořízen 
z dotace (v rámci centralizovaných zdrojů viz odst. 4). 

Příspěvky na ostatní ukazatele jsou přidělovány příslušnému HS dle účelu 
poskytnutého příspěvku. 

  

(6) Rozdělení dotace na specifický výzkum  

Rozdělení dotace bude provedeno na základě výpočtu přínosu jednotlivých fakult na 
institucionální podpoře specifického výzkumu. 

 

(7) Celkový rozpočet MU  

  
Po rozdělení příspěvku  (viz odst. 5) sestavují jednotlivá  hospodářská střediska 
vlastní rozpočet na účetní období jako rozpočet neztrátový.  

Při plánování rozpočtu pro rok 2009 je stanoven základní plánovaný výsledek 
hospodaření před zdaněním, který se bude kalkulovat u všech zakázek 
financovaných z neveřejných zdrojů v souladu s Pokynem kvestora pro kalkulaci 
ceny na MU ve výši min. 2 % v případě Správy kolejí a menz, resp. min. 5 % 
v případě ostatních HS, z objemu činností poskytovaných za úplatu (hlavní i 
doplňkové). 

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 
82  Správa Univerzitního kampusu Bohunice 
83  Univerzitní centrum Telč 
84  Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky  
85  Institut biostatistiky a analýz 
92  Ústav výpočetní techniky 
96  Centrum jazykového vzdělávání 
97  Centrum zahraničních studií 
99  RMU  

  

Pozn.: Součástí hospodářského střediska RMU jsou Rektorát, Archiv Masarykovy 
univerzity, Centrum pro regionální rozvoj, Centrum pro transfer technologií, 
Mezinárodní politologický ústav, Mendelovo muzeum a Nakladatelství.  

Náklady na provoz prostor vyčleněných na fakultách pro fakultní oddělení Centra 
jazykového vzdělávání, včetně jejich materiálního vybavení, jsou součástí rozpočtů 
fakult.  



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. 

  

Článek 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) příspěvek MŠMT na kapitálové výdaje; 

d) Fond reprodukce investičního majetku (FRIM); 

e) jiné účelové dotace ze SR na kapitálové výdaje; 

f) investiční dotace od územních a samosprávných celků; 

g) dotace na pořízení dlouhodobého majetku ze zahraničí; 

h) 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 231/2005 Sb. (dříve č.40/2001 Sb.). 

Rok 2009 je osmým rokem realizace Programu 233 330 – Rozvoj materiálně technické 
základny MU (schválen vládou ČR usnesením č. 203/2002, revize schváleny 
usnesením vlády č. 983 z 20.7.2005, č. 1340 z 28.11.2007 a č. 916 z 23.7.2008), 
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 2009 je vázáno na dodržení podmínek, souvisejících s realizací Programu 



233 330, tj. závazného ukazatele použití vlastních prostředků dle usnesení vlády 
z č. 203 27.2.2002 a následně usnesení vlády č. 983 z 20.7.2005, č. 1340 
z 28.11.2007 a č. 916 z 23.7.2008. 

Za finanční řízení v souvislosti s realizací Programu je odpovědný kvestor. 

Poskytnutý příspěvek MŠMT na kapitálové výdaje  bude přidělen HS, odpovědnému za 
realizaci akce, na kterou byl příspěvek poskytnut. 

Přidělené účelové investiční prostředky ze státního rozpočtu, nezařazené do Programu 
233 330 (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. 

Limit použití FRIM mimo Program pro jednotlivá HS je tvořen ze zůstatku limitu roku 
2008, hospodářského výsledku roku 2008 zaúčtovaného do FRIM a zůstatku příspěvku 
na kapitálové výdaje zaúčtovaného do FRIM. 

   

Článek 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 neuvedené v předchozím odstavci budou 
prokazovány formou interního projektu, jehož součástí bude specifikace předmětu 
výzkumu seznam realizačního týmu obsahujícího jak zaměstnance, tak studenty MU, a 
související rozpis nákladů. 

  

Článek 4 

Odpovědnost za hospodaření 

 

Za účelné využívání přidělených příspěvků a dotací, dodržování podmínek jejich 
poskytnutí, za řádné hospodaření s majetkem a dodržení schváleného 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. 



Hospodářské středisko nese náklady na přípravu projektů, zodpovídá za zajištění 
předfinancování a spolufinancování projektů jím předkládaných a realizovaných, 
zodpovídá za udržitelnost výsledků a činnosti po skončení realizovaných projektů a nese 
s udržitelností související náklady.  

Za sledování průběžných výsledků hospodaření MU, včetně podávání návrhů na řešení, je 
odpovědný kvestor. 

   

Článek 5 

Pravidla hmotné zainteresovanosti vedoucích zaměstnanců MU 

 

Hmotná zainteresovanost vedoucích zaměstnanců je v souladu s vnitřními mzdovými 
předpisy MU realizována formou odměn. 

  

(1) Odměny za výsledky hospodaření MU za rok 2008 (dále jen „podíl“) 

 
Okruh zainteresovaných zaměstnanců: 

a) rektor 

b) prorektoři, kvestor, kancléř, hlavní ekonom, 

c) děkani fakult, 

d) tajemníci fakult, 

e) 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 2008. 

Podíl se vyplácí z části Fondu odměn, centralizované u RMU z výsledku hospodaření 
MU za rok 2008. 

Výši podílu v případě zaměstnanců uvedených v bodě b) stanoví rektor na základě 
celkového dosaženého výsledku hospodaření MU. 

Výši podílu v případě zaměstnanců uvedených v bodech c) – e) 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 2008 a po schválení rozdělení částek do jednotlivých fondů dle článku 7 odst. 3. 

 

(2) Odměny vedoucím zaměstnancům MU 

 
Okruh zainteresovaných zaměstnanců: 

a) prorektoři, 

b) kvestor a kancléř, 

c) děkani fakult, 

d) vedoucí, resp. ředitelé, vysokoškolských ústavů a zařízení MU. 



Vedoucím zaměstnancům MU uvedeným v bodech a) – d) stanoví rektor za průběžné 
výsledky hospodaření v roce 2009 a za splnění stanovených cílů daných pro rok 2009 
odměny. 

Odměna (včetně nákladů, souvisejících s náhradou mzdy, tvorbou sociálního fondu a 
odvody na zdravotní a sociální pojištění) v případě zaměstnanců uvedených v bodech 
a) – b) se vyplácí z rezervy rektora. 

Odměna (včetně nákladů, souvisejících s náhradou mzdy, tvorbou sociálního fondu a 
odvody na zdravotní a sociální pojištění) v případě zaměstnanců uvedených v bodech 
c) – d) se vyplácí z rozpočtů hospodářských středisek. 

Odměny se vyplácejí zpravidla po ročním hodnocení splnění daných cílů. První část 
celkové odměnu však může být zainteresovaným zaměstnancům poskytnuta již po 
zhodnocení výsledků za dvě čtvrtletí roku 2009.  

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 a) – d), stanovit za průběžné výsledky hospodaření v roce 
2009 a za splnění stanovených cílů daných pro rok 2009 odměny. Tyto odměny se 
vyplácí z rozpočtů příslušných hospodářských středisek. Ostatní ustanovení odst. 2 se 
pro tyto případy použijí přiměřeně. 

  

Článek 6 

Roční zúčtování se státním rozpočtem 

 

Po skončení kalendářního roku provede MU zúčtování poskytnutých dotací a příspěvku 
MŠMT se státním rozpočtem v termínech a způsobem dle pokynů jednotlivých 
poskytovatelů a nevyčerpané prostředky, snížené o případné převody do fondů dle § 18 
ZVŠ, odvede zpět do státního rozpočtu. Vratky do státního rozpočtu zabezpečuje 
centrálně ekonomický odbor Rektorátu z podkladů účetnictví resp. z dalších podkladů 
hospodářských středisek. 

  

Článek 7 

Roční účetní závěrka a vypořádání daně z příjmu 

 

Zpracování účetní závěrky, vypořádání daní s finančním úřadem provádí ekonomický 
odbor Rektorátu za MU jako celek. Pro řádné zabezpečení těchto činností vydává 
ekonomický odbor Rektorátu Harmonogram závěrkových prací. Roční účetní závěrka 
bude ověřena auditorem.  

 

(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 příspěvku 
MŠMT) a z úroků na běžném účtu. 

Daň z příjmu se vypočte z hospodářského výsledku MU před zdaněním. 

Daň z příjmu bude rozúčtována na jednotlivá hospodářská střediska dle jejich podílu 
na nedaňových nákladech, daňových odpisech, odpočitatelných položkách atd. 

 

(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. 

 

(3) Příděl zdaněného výsledku hospodaření do finančních fondů 

Finanční fondy, s výjimkou fondu účelově určených prostředků, stipendijního fondu a 
sociálního fondu, jsou vytvářeny mj. z výsledku hospodaření minulého roku po 
zdanění. 

Možnosti tvorby fondů z HV: 

RF StipF FO FRIM FÚUP SocF FPP 

Ano ne ano ano ne ne ano 

 

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, HS mohou požádat o přidělení až 10 % do svého Fondu 
odměn, 

� část bude přidělena do rezervního fondu na předfinancování a spolufinancování 
dotačních projektů řešených u daného HS (např. projekty OP VK) 

� a zbývající část bude přidělena do FRIM HS.  

HV je proúčtován do jednotlivých fondů dle HS po obdržení souhlasu MŠMT. 

  

Článek 8 

Hospodaření s finančními fondy 

 

V souladu s §18 odst. 5 zákona o vysokých školách tvoří MU tyto fondy: 

a) rezervní fond (dále jen „RF“), 

b) stipendijní fond (dále jen „StipF“), 

c) fond odměn (dále jen „FO“), 

d) fond reprodukce majetku (dále jen „FRIM“), 

e) fond účelově určených prostředků (dále jen „FÚUP“), 



f) sociální fond (dále jen „SocF“) a 

g) fond provozních prostředků (dále jen „FPP“). 

  

MU tvoří výše uvedené fondy jako fondy peněžní, tj. musí být kryty finančními prostředky 
nebo pohledávkami. 

Použití fondů je součástí standardního rozpočtu HS. Použití fondů (s výjimkou FRIM) se 
v souladu s vyhl. 504/2002 Sb.účtuje do výnosů příslušného hospodářského střediska 
s oddělenou analytickou evidencí. 

Zůstatky jednotlivých fondů se v členění na jednotlivá hospodářská střediska převádějí 
do následujícího účetního období, pokud není dále uvedeno u konkrétního fondu jinak. 

 

(1) Rezervní fond (RF) 

Zdrojem RF určeného zejména na krytí ztrát v následujících účetních obdobích jsou:  

� příděl ze zisku po zdanění, 

� prostředky převedené z jiných fondů (FRIM, FO, FPP).  

Prostředků fondu lze použít: 

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

� k úhradě sankcí a ke krytí dočasného nedostatku finančních prostředků,  

� jako zdroje pro předfinancování a spolufinancování projektů (např. Operační 
programy), 

� k převodu do jiného fondu (FRIM, FO, FPP). 

O použití rezervního fondu rozhoduje kvestor. Pravidla pro použití RF na 
předfinancování a spolufinancování projektů budou upravena samostatným pokynem 
kvestora. 

 

(2) Stipendijní fond (StipF) 

Zdrojem StipF jsou převody poplatků za studium stanovené dle §58 odst. 2 až 4 
zákona o vysokých školách. Zdrojem fondu nejsou poplatky za úkony spojené 
s přijímacím řízením, poplatky za studium v cizím jazyce ani poplatky za celoživotní 
vzdělávání. Zdrojem StipF dále nejsou příspěvky a dotace ze státního rozpočtu na 
stipendia.  

Prostředků StipF lze použít k výplatám stipendií v souladu se Stipendijním řádem 
MU. 

 

(3) Fond odměn (FO) 

Zdrojem FO jsou: 

� příděl ze zisku po zdanění, 

� peněžní prostředky převedené z jiných fondů (FRIM, RF, FPP). 

Prostředků fondu odměn lze použít: 

� k výplatě odměn v souladu s vnitřními mzdovými předpisy MU, 

� jako doplňkového zdroje financování mezd, 



� k financování souvisejících odvodů (zejména pojistné na zdravotní pojištění, 
sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a nákladů na 
tvorbu sociálního fondu),  

� k převodu do jiného fondu (FRIM, RF, FPP). 

 

(4) Fond reprodukce investičního majetku (FRIM) 

Zdrojem FRIM jsou: 

� příděl ze zisku po zdanění, 

� zůstatek příspěvku na kapitálové výdaje k 31. prosinci běžného roku, 

� převody finančních prostředků ve výši účetních odpisů dlouhodobého majetku, 
který nebyl pořízen z dotace (včetně účetní zůstatkové ceny vyřazeného 
majetku, který nebyl pořízen z dotace), 

� peněžní prostředky převedené z jiných fondů (RF, FO, FPP). 

Prostředků fondu v rámci schválených limitů lze použít: 

� na pořízení dlouhodobého majetku, 

� pro sdružování prostředků na pořízení dlouhodobého majetku s jinou právnickou 
osobou, 

� 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 úhradu nákladů MU na zřízení právnických 
osob, 

� jako doplňkového zdroje financování oprav a udržování dlouhodobého majetku, 

� jako doplňkového zdroje financování pořízení krátkodobého majetku, jeho oprav 
a udržování, 

� k převodu do jiného fondu (RF, FO, FPP). 

Tvorba a použití FRIM je v účetnictví sledováno po jednotlivých hospodářských 
střediscích.  V roce 2009 bude tvorba FRIM z účetních odpisů majetku, který nebyl 
pořízen z dotace, centralizována u RMU k použití na Program 233 330 resp. další 
centralizované akce. 

 

(5) Fond účelově určených prostředků (FÚUP) 

Zdrojem fondu jsou:  

� účelově určené peněžní dary, s výjimkou darů určených na pořízení a technické 
zhodnocení dlouhodobého majetku, 

� účelově určené peněžní prostředky ze zdrojů ze zahraničí,  

� účelově určené veřejné prostředky včetně prostředků účelové a institucionální 
podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků, které nemohly být použity 
MU v rozpočtovém roce, ve  kterém  byly MU poskytnuty, do výše 5 % objemu 
účelově určených veřejných prostředků poskytnutých MU na jednotlivé projekty 
výzkumu a vývoje či výzkumné záměry v daném kalendářním roce; v případě 
jiné podpory z veřejných prostředků do výše 5 % objemu této podpory 
poskytnuté MU v daném kalendářním roce. Převod účelově určených prostředků 
MU písemně oznámí jejich poskytovateli (§ 18 odst. 9 písm. c) a § 18 odst. 10 
zákona).  

V rámci celkově přidělených dotací lze v souladu §18 odst. 8 zákona převést dotaci:  



� do výše 5 % objemu účelové podpory projektů výzkumu a vývoje,  

� do výše 5 % objemu institucionální podpory výzkumných záměrů   

� do výše 5 % objemu jiné podpory z veřejných prostředků  

Limit 5 % je stanoven z celkového objemu dotace, tj. ze součtu neinvestičních a 
investičních prostředků, a to:  

� do výše 5 % z celkově přidělených neinvestičních a investičních prostředků bez 
ohledu na položkové členění nebo  

� neinvestiční dotaci do výše 5 % z celkově přidělené neinvestiční dotace a  
investiční dotaci do výše 5 % z celkově přidělené investiční dotace     

Převod se může uskutečnit z jedné nebo více rozpočtových položek, tj. není nutno 
dodržet limit 5 % schválené výše konkrétní nákladové položky za předpokladu, že 
celkově převáděná částka nepřekročí 5 % celkově přidělené dotace na kalendářní 
rok.     

Možnost převodu se netýká:  

� dotací na projekty, které končí k 31.12. daného roku,  

� dotací na projekty, ve kterých je MU spolupříjemcem, ale jejímž příjemcem není 
veřejná vysoká škola nebo jiný subjekt, který má právo FUP tvořit (např. 
veřejná výzkumná instituce).  

Možnost převodu a způsob využití fondu musí být předmětem ujednání v partnerské 
smlouvě mezi spolupříjemcem a příjemcem dotace, který provádí závěrečné 
vyúčtování projektu.  

Řešitel předloží do 31.12.2008 řádně vyplněnou „Žádost o převod veřejných 
prostředků“ do FÚUP (dále jen Žádost - viz  Příloha 3), ve které uvede kromě 
identifikačních údajů o projektu zejména důvody, proč nemohly být veřejné 
prostředky použity v kalendářním roce, na který byly poskytovatelem přiděleny, a to 
jednotlivě pro každou položku dle schválené rozpočtové struktury projektu.  

Žádost schvaluje po posouzení správcem  rozpočtu vedoucí HS, případně jím 
pověřený vedoucí pracovník.  

Vedoucí ekonomického oddělení příslušného HS následně zajistí schválený převod 
účelově určených prostředků do Fondu účelově určených prostředků dle pokynů 
Ekonomického odboru rektorátu k účetní závěrce a zúčtování dotací.  

Kopie schválené žádosti a soupis převodů (viz Příloha 4) odešle vedoucí HS 
kvestorovi do 15.1.následujícího roku. 

Prostředky převedené do fondu musí být v následujícím roce použity výhradně k 
účelu, pro který  byly původně poskytnuty, tj. dle původně schválené rozpočtové 
skladby nákladů resp. se zohledněním změn schválených  rozpočtových položek, 
které byly poskytovatelem povoleny v podmínkách použití dotace pro příslušný 
kalendářní rok.  

 

(6) Sociální fond 

Zdrojem fondu je základní příděl na vrub nákladů MU ve výši 2 % z ročního objemu 
nákladů MU zúčtovaných na mzdy, náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost 
(tj. bez dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti a odstupného) na 
příslušném hospodářském středisku (dále jen HS). Fond je naplňován měsíčně na 
vrub nákladů příslušného HS.  

Prostředky fondu jsou vedeny na samostatném bankovním účtu.  



Prostředky fondu určené na penzijní připojištění se sledují po HS na samostatné 
analytice.  

Náklady hrazené z fondu na penzijní připojištění jsou účtovány na příslušném HS. 
Stejným způsobem se účtuje i čerpání fondu ve prospěch výnosů nebo životní 
pojištění zaměstnanců. Pravidla pro poskytování příspěvku na penzijní připojištění 
zaměstnancům MU jsou upravena směrnicí č. 4/06.  

Použití sociálního fondu na výše uvedené účely musí být v rámci HS aplikováno 
jednotně vůči všem zaměstnancům.  

(7) Fond provozních prostředků (FPP) 

Zdrojem fondu jsou: 

� příděl ze zisku po zdanění, 

� zůstatek NEI příspěvku k 31. prosinci běžného roku, 

� peněžní prostředky převedené z jiných fondů (RF, FO, FRIM). 

K 1.1.2009 budou do FPP jednotlivých HS převedeny zůstatky NEI příspěvku 
přiděleného jednotlivým HS a zůstatek nedočerpaných centralizovaných prostředků 
z roku 2008 bude převeden do FPP RMU. 

Prostředků fondu lze použít zejména: 

� jako doplňkového zdroje financování potřeb MU, 

� k převodu do jiného fondu (RF, FO, FRIM). 

  

(8) Pravidla pro převody mezi fondy 

V úvahu přicházejí následující převody: 

z \ do RF StipF FO FRIM FÚUP SocF FPP 

RF x ne Ano ano ne ne ano 

StipF ne x ne ne ne ne ne 

FO ano ne x ano ne ne ano 

FRIM ano ne ano x ne ne ano 

FÚUP ne ne ne ne x ne ne 

SocF ne ne ne ne ne x ne 

FPP ano ne ano ano ne ne x 

 

O souhlas s převodem mezi fondy žádá vedoucí HS písemnou formou se zdůvodněním 
kvestora. O převodech mezi fondy účtuje RMU. 

  

Článek 9 

Přílohy 

 

(1) Ustanovení o hlavní a doplňkové činnosti 

(2) Seznam živnostenských oprávnění Masarykovy univerzity v Brně k 1.1.2009 

(3) Vzor „Žádosti o převod účelově určených veřejných prostředků do Fondu účelově 
určených prostředků“   



(4) Soupis převodů účelově určených veřejných prostředků přidělených MU na 
kalendářní rok. 

 

Článek 10 

Závěrečná ustanovení 

 

Tato pravidla nabývají platnosti a účinnosti k 1. 1. 2009. 

  

 

V Brně  
Petr Fiala 
rektor 

 


