
Rozpočet Masarykovy univerzity pro rok 2007 
Předkládací zpráva 

 
 

Článek 1. 
 

Podle § 20 zákona o vysokých školách je veřejná vysoká škola povinna využívat majetek k plnění 
úkolů ve vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti. Může jej 
využívat i k doplňkové činnosti.  
 
Podle § 18 sestavuje veřejná vysoká škola svůj rozpočet na kalendářní rok a hospodaří podle něj. 
Rozpočet nesmí být sestavován jako deficitní. Rozpočet předkládá podle § 9 rektor akademickému 
senátu ke schválení a podle § 15 se k němu vyjadřuje správní rada veřejné vysoké školy.  
 
Využívání finančních prostředků na MU se řídí vnitřními pravidly hospodaření pro daný kalendářní 
rok, která vydává rektor.  
 
AS MU je oprávněn kontrolovat využívání finančních prostředků MU.  
 

Článek 2. 
 

Rozpočet v rámci MU se skládá z částí na běžné (neinvestiční) náklady a na kapitálové (investiční) 
výdaje. V rámci MU je vypracováván podle hospodářských středisek. Hospodářskými středisky jsou 
fakulty a další samostatně hospodařící pracoviště, která jsou pro příslušný kalendářní rok určena 
vnitřními pravidly hospodaření MU. 
 
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).  
Rozpočty vysokoškolských ústavů a zařízení, které jsou hospodářskými středisky, schvaluje rektor. 
 

Článek 3. 
 

Základním zdrojem finančních prostředků na neinvestiční náklady je příspěvek MŠMT na 
uskutečňování akreditovaných studijních programů a programů celoživotního vzdělávání a s nimi 
spojenou vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost a dotace MŠMT na 
specifický výzkum.  
 
Pravidla rozdělení příspěvku a dotace na specifický výzkum na fakulty MU a dále pak výši příspěvku 
fakult na financování celouniverzitních (centralizovaných) aktivit a celouniverzitních součástí pro rok 
2007 projednal na návrh rektora AS MU a vyslovil s nimi souhlas. 
 
Dalšími významnými zdroji financování neinvestičních nákladů jsou účelové dotace ze státního 
rozpočtu, rozpočtu územních celků a ze zahraničí, o které se MU uchází formou žádosti o schválení 
financování projektů dle výzev jednotlivých poskytovatelů. 
 
Ostatní zdroje financování nákladů tvoří dary, příspěvky od nadací, výnosy ze služeb v hlavní činnosti 
(zejména poplatky spojené se studiem, tržby za ubytování a stravování, z pronájmu a prodeje majetku 
MU) a výnosy z doplňkové činnosti. 
 
Hlavními zdroji financování reprodukce dlouhodobého majetku MU (kapitálové výdaje) jsou 
zejména příspěvky MŠMT a dotace ze státního rozpočtu, návratná finanční výpomoc, Fond 
rozvoje investičního majetku (FRIM). 

  
Součástí rozpočtu je i použití fondů, tvořených v souladu s §18 odst. 5 zákona o vysokých školách. 
tvoří od roku 2006 MU tyto fondy: 
 
1) rezervní fond, určený zejména na krytí ztrát, 
2) stipendijní fond, určený na financování stipendií, 
3) fond odměn , 
4) fond reprodukce majetku, 



5) fond účelově určených prostředků, do kterého se mj. převádí nepoužité prostředky, které nemohli 
být se zdůvodněním v daném kalendářním roce použity  z dotací do výše 5%, 

6) sociální fond a 
7) fond provozních prostředků, do kterého se převádí zůstatek příspěvku MŠMT. 
 

Článek 5. 
 

Rozpočet na neinvestiční náklady pro rok 2007 předpokládá celkové výnosy ve výši 3 430 mil. Kč. 
Z toho 1 605 mil. tvoří příspěvek MŠMT (včetně použití 98 mil. Kč, převedených k 31.12.2006 do 
Fondu provozních prostředků),  120 mil. dotace na specifický výzkum, 1 170 mil. ostatní dotace ze 
státního rozpočtu a ze zahraničí (včetně použití fondů). Zbývajících 534 mil. Kč tvoří vlastní příjmy a 
doplňková činnost.  
 
Hospodářský výsledek na rok 2007 je plánován ve výši 25,8 mil. Kč. 
 
Sledovanou položkou rozpočtu jsou výdaje na tzv. centralizované prostředky, které zahrnují jednak 
náklady na celouniverzitní aktivity ve výši 329,6 mil Kč a jednak náklady na provoz celouniverzitních 
pracovišť ve výši 213,7 mil. Kč. Na krytí nákladů centralizovaných projektů je v roce 2007 (poprvé) 
použito prostředků Fondu provozních prostředků účtovaných přes RMU ve výši 56,1 mil Kč použité 
na kompenzaci příspěvku MU ve výši 79,250 mil Kč do Programu 233 330  
 
Kapitálové výdaje na reprodukci dlouhodobého majetku MU jsou plánovány ve výši 2 398 mil. Kč, 
z toho 2 110 mil. Kč je plánováno na financování Programu 233 330.  Kapitálové dotace ze státního 
rozpočtu jsou plánovány ve výši 779 mil. Kč (z toho 639 mil. Kč na Program), příspěvek MŠMT na 
kapitálové výdaje je plánován ve výši 106 mil. Kč, návratná finanční pomoc na realizaci Programu je 
plánována ve výši 1 226 mil. Kč, použití vlastních prostředků MU (FRIM) je plánováno ve výši 154 
mil. Kč.  
 
Podrobné rozpočtové údaje jsou uvedeny v tabulkových přílohách této zprávy. 
 

Článek 6. 
 
Rozpočet MU byl schválen Akademickým senátem MU dne xx. dubna 2007 
 
 
Přílohy: 
 
1) Rozpis příspěvku na vzdělávací činnost a dotace na specifický výzkum MŠMT 
2) Rozpočet neinvestičních nákladů na rok 2007 
3) Plán kapitálových (investičních) výdajů na rok 2007 
 
 
 
V Brně dne xx. března 2007 



Neinvestiční rozpočet MU 2007. Rozpočet na běžné výdaje. Náklady 
 

 



 
Neinvestiční rozpočet MU 2007. Rozpočet na běžné výdaje. Výnosy 
 



Investiční rozpočet MU 2007. Rozpočet na kapitálové výdaje  
 

 
 





 


