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Výroční zpráva o hospodaření Přírodovědecké fakulty Masarykovy 

univerzity za rok 2017 

 
 

Předkládá:  doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D., děkan Přírodovědecké fakulty 

Masarykovy univerzity 

 

 

1. Úvod  

 

Výroční zpráva o hospodaření Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity za 

rok 2017 je zpracována na základě osnovy vydané Ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy (MŠMT) pro veřejné vysoké školy a obsahuje textovou a tabulkovou 

část. 

  

Neinvestiční výnosy Přírodovědecké fakulty Masarykovy university (dále jen PřF 

MU) v roce 2017 činily v součtu za hlavní i doplňkovou činnost 1 201 165 tis. Kč 

oproti 1 147 219  tis. Kč v roce 2016, neinvestiční náklady fakulty za hlavní i 

doplňkovou činnost byly v roce 2017 1 195 475 tis. Kč oproti 1 145 592  tis. Kč v 

roce 2016.  Hospodářský výsledek fakulty za rok 2017 byl 5 690 tis. Kč.  

 

Tabulka č. 1  Přehled nákladů, výnosů a hospodářského výsledku PřF od roku 

2010 do roku 2017 (v tis. Kč) 

 

 

rok Výnosy Náklady Hospodářský výsledek 

2010     934 626    929 312 5 314 

2011     882 410    876 900 5 510 

2012     987 450    980 485 6 965 

2013 1 160 446 1 151 185 9 261 

2014 1 138 629 1 134 477 4 154 

2015 1 112 971 1 105 395 7 423 

2016 1 147 219 1 145 592 1 627 

2017 1 201 165 1 195 475 5 690 

 

 

Institucionální zdroje fakulty (příspěvek na vzdělávací činnost a další dotace               

z MŠMT a institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné 

organizace) tvořily v roce 2017 méně než 43% celkových finančních zdrojů fakulty.  I 

v roce 2017 byla fakulta velmi úspěšná v získávání externích grantů. PřF MU si i v 

roce 2017 udržela prioritní postavení v rámci MU v objemu získané institucionální 

podpory (IP) přidělované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na základě 

zhodnocení dosažených výsledků (asi 40% celkové IP alokované na MU všem 

fakultám).  

Z účelových prostředků poskytnutých fakultě na řešení projektů výzkumu a 

vývoje od celé řady poskytovatelů poskytují největší objem finančních prostředků 

Grantová agentura České republiky (GAČR), která v roce 2017 poskytla fakultě 

celkem 169 782 tis. Kč.  Ostatní vybraní poskytovatelé (Technologická agentura 

České republiky, Ministerstvo zemědělství a Agentura pro zdravotnický výzkum 

Milan Baláž
Text napsaný psacím strojem
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České republiky neposkytly v roce 2017 fakultě významnější fianční prostředky (byly 

poskytnuty finančí prostředky řádově v jednotkách milionů Kč).  

PřF MU byla i v roce 2017 příjemcem finančních prostředků  z operačního 

program Výzkum, vývoj, vzdělávání (kde  řídícím orgánem je MŠMT). Dá se však 

konstatovat, že  i když se oproti roku 2017 počet projektů řešených na fakultě zvýšil 

na 13 projektů, objem poskytnutých finančních prostředků byl méně než 24 mil. Kč 

neinvestičních finančních prostředků. Na fakultě v roce 2017 probíhala příprava 

dalších projektů.  Ani v roce 2017 se MŠMT nepodařilo vyřešit vážné problémy s 

administrací tohoto operačního program, pravidla často nezohledňují platné právní 

předpisy České republiky, nadále k dochází k výkladovým nejasnostem,  výrazným 

posuvům termínů v neprospěch příjemců dotací i k problémům při hodnocení 

podaných projektů.  

Regionální podpora výzkumu je zajišťována ze strany Jihomoravského kraje 

prostřednictvím programu SoMoPro. Na fakultě bylo v roce 2017 řešeno 6 projektů 

velkých infrastruktur (poskytovatel MŠMT) a 10 projektů programu EU Horizon 

2020. V rámci účelového financování základního výzkumu financoval GAČR na PřF 

MU v roce 2017 čtyři Centra excelence a řešitelské týmy projektů OP VaVpI 

CETOCOEN a CEPLANT financovaly udržitelnost výše uvedených projektů za 

pomocí finančních prostředků z Národního programu udržitelnosti (NPU) 

poskytovatele MŠMT. 

Podle počtu přepočtených úvazků byla fakulta i v roce 2017 největším 

zaměstnavatelem na Masarykově univerzitě. Vývoj počtu zaměstnanců od roku 2010 

do roku 2017 ukazuje následující tabulka: 

 

Tabulka č. 2:  Vývoj přepočteného počtu zaměstnanců PřF od roku 2010 do roku 

2017 

 

Rok  Počet zaměstnanců 

2010 702,65 

2011 647,91 

2012 648,12 

2013 705,94 

2014 711,16 

2015 721,82 

2016 734,40 

2017 769,00 

 

Veřejné zakázky malého rozsahu a podlimitní zakázky zadávala  fakulta v roce 

2017 dle platné legislativy, stavební zakázky, otevřená řízení a jednací řízení bez 

uveřejnění byly administrovány Odborem veřejných zakázek Rektorátu Masarykovy 

univerzity.  

Fakulta má za to, že v roce 2017 nakládala s poskytnutými veřejnými prostředky 

tak, aby v souladu s Pravidly ES/EU pro poskytování veřejné podpory nedošlo 

k narušení ani k hrozbě narušení hospodářské soutěže. 

 

 

2. Roční účetní závěrka 

 

Součástí  účetní závěrky jsou (jedná se o tabulky v tabulkové části výroční zprávy): 
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Rozvaha (Tab. 1) 

Výkaz zisku a ztráty za fakultu (Tab. 2) 

Hospodářský výsledek fakulty je uveden v Tab. 2 i Tab. 3, bylo dosaženo kladného 

hospodářského výsledku ve výši 5 690 tis. Kč.  

Přehled o peněžních tocích (Tab. 4) –fakulta celkové peněžní toky (cash flow 

nesleduje), i pro MU se jedná o nepovinnou přílohu. Cash flow se na fakultě sleduje 

např. pro samostatné projektové účty. 

Výrok auditora – účetní závěrka fakulty nepodléhá samostatnému ověření externího 

auditora.  Interním auditorem jsou každoročně auditovány všechny projekty OP 

VaVpI i v období udržitelnosti. 

 

 

3. Analýza výnosů a nákladů  

 

Výnosy fakulty v roce 2017 jsou v následujících tabulkách (jedná se o tabulky              

v tabulkové části výroční zprávy): 

 

Tab. 5 obsahuje přehled finančních prostředků z veřejných zdrojů (dotace a 

přípěvky), a to v členění na běžné a kapitálové prostředky. Podrobnější členění je pak 

uvedeno v následujících tabulkách: 

Tab. 5.a – Financování vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, 

umělecké a další tvůrčí činnosti 

Tab. 5.b – Financování výzkumu a vývoje 

Tab. 5.c – Financování program reprodukce majetku –tabulka není vyplněna, na 

fakultě nebyl v roce 2017 realizován žádný projekt ani žádná akce financované z 

programového financování 

Tab. 5.d – Financování programů strukturálních fondů 

Další definované výnosy fakulty jsou specifikovány v Tab. 6 a Tab. 7.  

Stručný komentář k výnosům fakulty je obsahem úvodní část zprávy.  

 

Náklady fakulty: 

 

Z nákladových položek PřF MU byly v roce 2017 (stejně jako v předchozích 

letech) nejvýznamnější osobní náklady  (mzdové náklady a jim odpovídající odvody 

na zdravotní a sociální pojištění) v celkové výši 616 193 tis. Kč oproti 593 324 tis.          

v roce 2016, dále podle objemu finančních prostředků následují jiné ostatní náklady, 

náklady na spotřebu materiálu, energie a ostatních neskladovatelných dodávek a 

náklady na služby a cestovné.   

Čerpání mzdových prostředků na fakultě a průměrné mzdy jsou uvedeny v Tab. 

8.  

Vyplacená stipendia jsou uvedena v Tab. 9 souhrnně, v tabulce 9.a pro Bc. a 

Mgr. studenty, v tabulce 9.b pro Ph.D. studenty, zdroji pro jejich financování jsou 

dotace MŠMT (doktorská stipendia), stipendijní fond, projekty specifického 

výzkumu, institucionální podpora a příspěvek na vzdělávací činnost, případně ostatní 

zdroje (např. doplňková činnost).  

Finanční prostředky týkající se kolejí a menz se na fakultě neevidují, proto Tab. 

10 není vyplněna.   

 

 

4. Vývoj a konečný stav fondů fakulty 
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Vývoj a konečný stav finančních fondů fakulty je uveden v Tab. 11 (podrobněji 

v Tab. 11.a až 11.g), jedná se o tabulky v tabulkové části výroční zprávy. Pokud se 

jedná o priority hospodaření s jednotlivými fondy, užití Rezervního fondu se 

předpokládá zejména pro předfinancování řešených nebo budoucích projektů,  Fond 

reprodukce investičního majetku může být použit pro financování přístrojového 

vybavení a technického zhodnocení či stavby nebo dostavby budov, Stipendijní fond 

je užíván k výplatě stipendií podle opatření děkana Podmínky stipendijních programů 

Přírodovědecké fakulty Masarykovy university, Fond odměn je používán k výplatě 

odměn za komercializaci výsledků výzkumné činnosti. Fond účelově určených 

prostředků je tvořen a čerpán v souladu s požadavky zákona o vysokých školách, 

případně podle pravidel poskytovatelů účelově určených prostředků. Sociální fond je 

tvořen a čerpán v souladu s pravidly MU. V roce 2017 byl z tohoto fondu hrazen i 

příspěvek zaměstnavatele na stravné zaměstnanců. Fond provozních prostředků je 

tvořen finančními prostředky, jejichž čerpání se nedá v průběhu roku přesně 

naplánovat (úspory v energiích, úspory v ostatních provozních nákladech atd.) a v 

roce 2017 bude použit zejména k financování  udržitelnosti projektů operačních 

programů, ke které se PřF MU zavázala, jako zdroj spolufinancování pro projekty OP 

VVV a pro další rozvoj fakulty a jejích činností.    

 

 

5. Stav a pohyb majetku a závazků 

 

Stav a pohyb majetku a závazků za rok 2017 byl předmětem provedené 

inventarizace za rok 2017, údaje za fakultu jsou uvedeny ve Zprávě o inventarizaci 

majetku a závazků PřF MU  za rok 2017.  

 

PřF je dislokována v několika areálech a dalších jednotlivých budovách v Brně.  

  

Areál Kotlářská 2, Brno 

Ve vlastnictví MU. Tento areál prošel před 8 lety rekonstrukcí. 

 

Areál Univerzitního kampusu Bohunice, Kamenice 5 

Ve vlastnictví MU. V současné době PřF užívá prostory v 19 pavilonech tohoto 

areálu, z toho 2 pavilony jsou výukové a 1 administrativní. Výukové pavilony PřF 

užívá spolu s Lékařskou fakultou MU a Fakultou sportovních studií MU a 

administrativní pavilon pouze v minimální míře, spolu s Lékařskou fakultou MU. 

 

Budova Tvrdého 12, Brno 

Ve vlastnictví MU. V této budově sídlí Ůstav fyziky země (jiné pracoviště PřF)  

 

Budova Observatoře Brno, Kraví hora 522/2, 616 00 Brno 

Tuto budovu užívá k výzkumné činnosti Ústav teoretické fyziky a astrofyziky PřF.  

 

Pohledávky po lhůtě splatnosti jsou důsledně vymáhány; nakládání s nimi se řídí 

příslušnými vnitřními normami MU.  

 

 

6. Závěr 
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a) Kontrolní činnost, vyhodnocení kontrol z předchozího roku 

PřF MU má násataven vnitřní kontrolní systém v souladu s příslušnou směrnicí 

MU a vlastní směrnicí k finanční kontrole, cílem kontrolního systému je hospodárné, 

účelné a efektivní nakládání s finančními prostředky fakulty.  Externí audity a 

kontroly, které se v průběhu roku uskutečnily na fakultě, eviduje Odbor interního 

auditu RMU (kontroly jsou evidovány za celou univerzitu). Z externích kontrol je 

třeba zmínit velmi komplikovanou a časově náročnou (téměř tříměsíční) kontrolu 

čerpání finančních prostředků poskytnutých na dlouhodobý institucionální rozvoj 

výzkumné organizace.  Nebylo konstatováno porušení stanovených pravidel a tím i 

porušení rozpočtové kázně. Z vnitřních kontrol prováděných na fakultě jsou 

pořizovány zápisy, které jsou překládány Odboru interního auditu RMU a ukládány 

do Kontrolního systému MU (jeden z informačních systemů MU). Výsledky kontrol 

jsou vyhodnocovány a jsou přijímána opatření tak, aby bylo zajištěno důsledné 

dodržování právních předpisů a vnitřních předpisů a norem MU i fakulty. 

 

b) Shrnutí, návrh opatření na příští rok 

Stejně jako v minulých letech, i v roce 2017 dosáhla PřF MU výborných výsledků 

ve vědecké (zejména publikační) činnosti a její zaměstnanci byli i v roce 2017 úspěšní 

v získávání účelových prostředků na vědu a výzkum.  Hospodaření fakulty v roce 

2017 je hodnoceno jako velmi dobré; je výsledkem decentralizace pravomocí, 

hospodaření i zodpovědnosti na základní organizační jednotky PřF MU – ústavy.  

Pokud jde o oblast fakultní administrativy, je nutné opět zmínit vysokou 

administrativní náročnost a nejasná pravidla projektů OP VVV, což se projevilo ve 

fázi jejich přípravy a projevuje i při jejich realizaci. Řešení projektů financovaných 

Grantovou agenturou České republiky komplikuje spolufinancování těchto projektů.  

V roce 2016 přijatá významná novela zákona o vysokých školách uložila fakultě 

povinnost přijmout nové vnitřní předpisy fakulty (splněno), dále se fakulta podílela na 

přípravě žádosti o institucionální akreditaci Masarykovy unvierzity. Fakulta  zahájila 

process transformace studijních oborů na studijní programy, rovněž v souladu s 

požadavky novely zákona o vysokých školách.  I tyto úkoly znamenaly zvýšení 

administrativní náročnosti pro akademiky i fakultní administrativu, zejména v oblasti 

legislativní, studijní a personální.   

Trvalým cílem fakulty je zachovat vysokou úroveň výuky a výzkumu, za tímto 

účelem fakulta připravuje investiční akce, které mají být realizovány v následujících 

letech: rozšíření výzkumných kapacit v Univerzitním kampusu Bohunice a zvýšení 

kapacity areálu Kolářská 2, Brno, dostavbou podkroví v několika budovách.    

I v roce 2017 bude fakulta usilovat o maximální úspěšnost svých změstnanců při 

získávání grantových finančních prostředků a bude své zaměstnance v tomto úsilí 

podporovat. 

V roce 2017 se Ústav antropologie přestěhoval z areálu Vinařská do areálu 

Kotlářská. 

Fakulta má velký zájem o kvalitní uchazeče o studium, proto v roce 2017 

propagovala a i v budoucnu bude propagovat přírodní vědy a matematiku mezi 

středoškolskými studenty i širokou veřejností. 

 

 

 



Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč (§4, odst.3)

AKTIVA
A.Dlouhodobý majetek celkem            
   I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem             
                    1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
                    2.Software
                    3.Ocenitelná práva
                    4.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
                    5.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
                    6.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
                    7.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
    II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem            
                    1.Pozemky
                    2.Umělecká díla, předměty a sbírky
                    3.Stavby
                    4.Hmotné movité věci a jejich soubory 
                    5.Pěstitelské celky trvalých porostů
                    6.Dospělá zvířata a jejich skupiny
                    7.Drobný dlouhodobý hmotný majetek
                    8.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
                    9.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
                  10.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hnotný majetek
    III. Dlouhodobý finanční majetek celkem            
                    1.Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba
                    2.Podíly -  podstatný vliv
                    3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
                    4.Zápůjčky organizačním složkám
                    5.Ostatní dlouhodobé zápůjčky
                    6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek
    IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem    
                    1.Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje
                    2.Oprávky k softwaru
                    3.Oprávky k ocenitelným právům
                    4.Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému  majetku
                    5.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému  majetku
                    6.Oprávky ke stavbám
                    7.Oprávky k samost.hmotným movitým věcem a souboru hmotných movitých věcí
                    8.Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů
                    9.Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům
                   10.Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

                   11.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

B. Krátkodobý majetek celkem                    
    I. Zásoby celkem                                          
                    1.Materiál na skladě
                    2.Materiál na cestě
                    3.Nedokončená výroba
                    4.Polotovary vlastní výroby
                    5.Výrobky
                    6.Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny
                    7.Zboží na skladě a v prodejnách
                    8.Zboží na cestě
                    9.Poskytnuté zálohy na zásoby
   II. Pohledávky celkem                                       

Tabulka 1   Rozvaha (bilance)

Rozvaha (bilance) (1)

 Příloha č.1 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů



                    1.Odběratelé
                    2.Směnky k inkasu
                    3.Pohledávky za eskontované cenné papíry
                    4.Poskytnuté provozní zálohy
                    5.Ostatní pohledávky

                    6.Pohledávky za zaměstnanci

                    7.Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění

                    8.Daň z příjmů
                    9.Ostatní přímé daně
                   10.Daň z přidané hodnoty
                   11.Ostatní daně a poplatky
                   12.Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem
                   13.Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samospr. celků
                   14.Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti
                   15.Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí
                   16.Pohledávky z vydaných dluhopisů
                   17.Jiné pohledávky
                   18.Dohadné účty aktivní
                   19.Opravná položka k pohledávkám
   III. Krátkodobý finanční majetek celkem             
                     1.Peněžní prostředky v pokladně
                     2.Ceniny
                     3.Peněžní  prostředky na účtech
                     4.Majetkové cenné papíry k obchodování
                     5.Dluhové cenné papíry k obchodování
                     6.Ostatní cenné papíry
                     7.Peníze na cestě
    IV. Jiná aktiva celkem                                    
                     1.Náklady příštích období
                     2.Příjmy příštích období
Aktiva celkem                                                        
PASIVA  
A. Vlastní zdroje celkem                                       
     I. Jmění celkem                                          
                     1.Vlastní jmění
                     2.Fondy
                     3.Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků
     II. Výsledek hospodaření celkem
                     1.Účet výsledku hospodaření
                     2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
                     3.Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
B. Cizí zdroje celkem                              
     I. Rezervy celkem                                                
                     1.Rezervy
     II. Dlouhodobé závazky celkem                   
                     1.Dlouhodobé úvěry
                     2.Vydané dluhopisy
                     3.Závazky z pronájmu
                     4.Přijaté dlouhodobé zálohy
                     5.Dlouhodobé směnky k úhradě
                     6.Dohadné účty pasivní
                     7.Ostatní dlouhodobé závazky
    III. Krátkodobé závazky celkem                   
                     1.Dodavatelé
                     2.Směnky k úhradě
                     3.Přijaté zálohy
                     4.Ostatní závazky
                     5.Zaměstnanci
                     6.Ostatní závazky vůči zaměstnancům



                     7.Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění
                     8.Daň z příjmu
                     9.Ostatní přímé daně
                    10.Daň z přidané hodnoty
                    11.Ostatní daně a poplatky
                    12.Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu
                    13.Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků
                    14.Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů
                    15.Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti
                    16.Závazky z pevných termínovaných operací a opcí
                    17.Jiné závazky
                    18.Krátkodobé úvěry
                    19.Eskontní úvěry
                    20.Vydané krátkodobé dluhopisy
                    21.Vlastní dluhopisy
                    22.Dohadné účty pasivní
                    23.Ostatní krátkodobé finanční výpomoci
    IV. Jiná pasiva celkem                                
                      1.Výdaje příštích období
                      2.Výnosy příštích období
Pasiva celkem                                                    

Poznámky
(1) Zpracování "Rozvahy" se řídí § 5 a §§ 7 až 25  Vyhlášky 504/2002 Sb.
(2) Vyhláškou je dáno pouze označení a členění textů; čísla příslušných účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu.
(3) Číslování řádků a sloupců je závazné 
(4) Údaje se vyplňují  na celé tisíce bez desetinných míst.



účet / součet (2) řádek (3) stav k 1.1. (4) stav k 31.12.(4)

sl. 1 sl. 2
ř.2+10+21+28 0001 2,856,836 1,532,867

ř.3 až 9 0002 24,412 23,535
012 0003 0
013 0004 17,506 16,701
014 0005 4,594 4,594
018 0006 1,539 1,488
019 0007 0 296
041 0008 773 456
051 0009 0 0

ř.11 až 20 0010 2,832,424 2,906,295
031 0011 0 0
032 0012 3,184 3,184
021 0013 1,371,970 1,392,846
022 0014 1,410,261 1,464,553
025 0015 0 0
026 0016 0 0
028 0017 42,894 41,401
029 0018 0 0
042 0019 4,115 3,595
052 0020 0 716

ř.22 až 27 0021 0 0
061 0022 0 0
062 0023 0 0
063 0024 0 0
066 0025 0 0
067 0026 0 0
069 0027 0 0

ř.29 až 39 0028 0 -1,396,963
072 0029 0 0
073 0030 -16,089 -16,200
074 0031 -4,529 -4,545
078 0032 -1,539 -1,488
079 0033 0 0
081 0034 -164,871 -183,649
082 0035 -1,042,175 -1,149,679
085 0036 0 0
086 0037 0 0
088 0038 -42,894 -41,401

089 0039 0 0

ř.41+51+71+79 0040 -1,468 -49,783
ř.42 až 50 0041 2,633 2,615

112 0042 2,633 2,615
119 0043 0 0
121 0044 0 0
122 0045 0 0
123 0046 0 0
124 0047 0 0
132 0048 0 0
139 0049 0 0

z 314 0050 0 0
ř.52 až70 0051 33,721 24,158

Tabulka 1   Rozvaha (bilance)

Rozvaha (bilance) (1)

 Příloha č.1 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů



311 0052 3,636 5,959
312 0053 0 0
313 0054 0 0

z 314 0055 6,125 581
315 0056 969 712

335 0057 1,450 1,819

336 0058 0 0

341 0059 0 0
342 0060 0 0
343 0061 1,109 1,053
345 0062 0 0
346 0063 0 0
348 0064 0 0
358 0065 0 0
373 0066 0 0
375 0067 0 0
378 0068 207 1,478
388 0069 20,225 12,556
391 0070 0 0

ř.72 až 78 0071 -39,952 -80,946
211 0072 0 0
213 0073 0 0
221 0074 -39,952 -80,946
251 0075 0 0
253 0076 0 0
256 0077 0 0
261 0078 0 0

ř.80 až 81 0079 2,131 4,390
381 0080 2,077 4,369
385 0081 55 22

ř. 1+40 0082 2,855,368 1,483,084
sl.  3 sl. 4

ř.84+88 0083 360,905 418,523
ř.85 až 87 0084 360,905 418,523

901 0085 21,771 65,054
911 0086 339,134 353,468
921 0087 0 0

ř.89 až 91 0088 0 0
963 0089 0 0
931 0090 0 0
932 0091 0 0

ř.93+95+103+127 0092 32,571 49,594
ř.94 0093 0 0
941 0094 0 0

ř.96 až 102 0095 0 0
951 0096 0 0
953 0097 0 0
954 0098 0 0
955 0099 0 0
958 0100 0 0
z389 0101 0 0
959 0102 0 0

ř.104 až 126 0103 15,213 15,454
321 0104 4,216 3,825
322 0105 0 0
324 0106 32 32
325 0107 0 0
331 0108 0 0
333 0109 0 0

 



336 0110 0 0
341 0111 0 0
342 0112 0 0
343 0113 8,709 10,692
345 0114 0 0
346 0115 449 448
348 0116 0 0
367 0117 0 0
368 0118 0 0
373 0119 0 0
379 0120 231 0
231 0121 80 88
232 0122 0 0
241 0123 0 0
255 0124 0 0
z389 0125 1,497 369
249 0126 0 0

ř.128 až 129 0127 17,358 34,140
383 0128 0 0
384 0129 17,358 34,140

ř.83+92 0130 393,476 468,117

(2) Vyhláškou je dáno pouze označení a členění textů; čísla příslušných účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu.



 Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč (§4, odst.3) účet / součet (2) řádek (3)
hlavní činnost 

(4)

hospodářská/ 

doplňková činnost 

(4)
A. Náklady sl. 1 sl.2
     I. Spotřebované nákupy a nakupované služby ř.2 až 7 0001 181,639 7,733
            1.Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 501,502,503 0002 106,861 3,505
            2.Prodané zboží 504 0003
            3.Opravy a udržování 511 0004 17,241 219
            4.Náklady na cestovné 512 0005 22,805 1,180
            5.Náklady na reprezentaci 513 0006 271 160
            6.Ostatní služby 518 0007 34,461 2,670
     II.Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace ř.9 až 11 0008 0 0
           7.Změna stavu zásob vlastní činnosti 56 0009
           8.Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb 571.572 0010
           9.Aktivace dlouhodobého majetku 573.574 0011
     III.Osobní náklady ř.13 až 17 0012 596,810 19,384
           10.Mzdové náklady 521 0013 440,303 14,358
            11.Zákonné sociální pojištění 524 0014 142,121 4,752
            12.Ostatní sociální pojištění 525 0015 2,685
            13.Zákonné sociální náklady 527 0016 11,641 274
            14.Ostatní sociální náklady 528 0017 60
    IV.Daně a poplatky ř.19 0018 77 14
            15.Daně a poplatky 53 0019 77 14
    V.Ostatní náklady ř.21 až 27 0020 253,023 5,561
            16.Smluvní pokuty a úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 541.542 0021
            17.Odpis nedobytné pohledávky 543 0022 2
            18.Nákladové úroky 544 0023
            19.Kursové ztráty 545 0024 766 100
            20.Dary 546 0025
            21.Manka a škody 548 0026
            22.Jiné ostatní náklady 547.549 0027 252,255 5,461
     VI.Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek ř.29 až 33 0028 131,235 0
            23.Odpisy dlouhodobého majetku 551 0029 131,235
            24.Prodaný dlouhodobý majetek 552 0030
            25.Prodané cenné papíry a podíly 553 0031
            26.Prodaný materiál 554 0032
            27.Tvorba a použití  rezerv a opravných položek 556,558,559 0033
     VII.Poskytnuté příspěvky celkem ř.35 0034 0 0
            28.Poskyt.členské příspěvky a příspěvky zúčt. mezi  organ. složkami 581 0035
     VIII.Daň z příjmů celkem ř.37 0036 0 0

            29.Daň z příjmů 59 0037

Náklady celkem
ř.1+8+12+18+20+ 

28+34+36
0038 1,162,784 32,691

Tabulka 2   Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty (1)

 Příloha č.2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů



        I.Provozní dotace ř.41 0040 0 0
             1.Provozní dotace 691 0041
      II.Přijaté příspěvky ř.43 až 45 0042 0 0
             2.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 681 0043
            3.Přijaté příspěvky (dary) 682 0044
             4.Přijaté členské příspěvky 684 0045
        III.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 601,602,604 0046 6198,89347 38,528
        IV.Ostatní výnosy celkem ř.48 až 53 0047 246,629 28
             5.Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 641.642 0048 335
             6.Platby za odepsané pohledávky 643 0049
             7.Výnosové úroky 644 0050 0
             8.Kursové zisky 645 0051 5 28
             9.Zúčtování fondů 648 0052 71,411
             10.Jiné ostatní výnosy 649 0053 174,879
       V.Tržby z prodeje majetku ř.55 až 59 0054 0 0
             11.Tržby z prodeje dlouh. nehmotného a hmotného majetku 652 0055
             12.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 653 0056
             13.Tržby z prodeje materiálu 654 0057
             14.Výnosy z krátkodobého finančního majetku 655 0058
             15.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 657 0059
     VI. Přijaté příspěvky ř. 61+62 0060 4,505
          16. Přijaté přípěvky 682 0061 4,149
          17. účelové příspěvky 683 0062 356
VII. Provozoní dotace celkem ř. 64 0063 905,276
18. Provozní dotace 691+692 0064 905,276

Výnosy celkem
ř.40+42+46+47+54+

60+64
0065 1,162,610 38,555

C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř.60 - 38+36 0069 -174 5,864
D. Výsledek hospodaření po zdanění ř.61 - 36 0070 -174 5,864

0071
 Výsledek hospodaření před zdaněním celkem ř.61/sl.1+61/sl.2 0072

 Výsledek hospodaření po zdanění celkem ř.62/sl.1+62/sl.2 0073

Poznámky
(1) Zpracování "Výkazu zisku a ztraty" se řídí § 6 a §§ 26 až 28  Vyhlášky 504/2002 Sb.
(2) Vyhláškou je dáno pouze označení a členění textů; čísla příslušných účtů  a skupin jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu.
(3) Číslování řádků a sloupců je závazné 
(4) Údaje se vyplňují  na celé tisíce bez desetinných míst.

hlavní + hospodářská činnost
5,690

5,690

B. Výnosy



616,193

1,195,475



1,201,165



Tabulka 3   Hospodářský výsledek (HV) - výsledek hospodaření
(tis. Kč)

Součásti VVŠ (1)
HV z hlavní 

činnosti (2)

HV z doplňkové 

činnosti (2)
HV celkem (2)

-174 5,864 5,690
0
0
0

Zemědělské a lesní statky - celkem 0
Koleje a menzy - celkem 0
Ostatní součásti vysoké školy (výše neuvedené) - celkem 0

C e l k e m  (3) -174 5,864 5,690

Poznámky

(2) Uvádí se údaje po zdanění
(3) Údaje se shodují s údaji řádku č. 62 a řádku č. 64 z tab. č. 2

(1) Členění se uvádí podle § 22 odst.1 a) zákona č.111/1998 Sb. Počet řádků rozšířit dle potřeby.



Tabulka 4   Přehled o peněžních tocích (výkaz cash flow) 

Nepovinná - podoba přehledu není předepsána 



Tabulka 5   Veřejné zdroje financování VVŠ: prostředky poskytnuté a prostředky použité (1)

tis. Kč

poskytnuto (2) použito poskytnuto použito poskytnuto použito
1 2 3 4 5 6

1 719,834 687,718 28,512 28,512 748,346 716,230
2 716,139 684,023 28,512 28,512 744,651 712,535

v tom: získané přes kapitolu MŠMT  (ř.4+ř.7) 3 711,650 679,534 28,512 28,512 740,162 708,046
v tom: dotace na programy strukturálních fondů (3)  (ř.5+ř.6) 4 55,610 23,728 0 0 55,610 23,728

v tom: dotace spojené se vzdělávací činností 5 10,585 4,673 0 0 10,585 4,673
dotace na VaV 6 45,026 19,055 0 0 45,026 19,055

dotace ostatní  (ř.8+ř.12) 7 656,040 655,806 28,512 28,512 684,552 684,318
v tom: dotace spojené se vzdělávací činností  (ř.9+ř.10+ř.11) 8 321,604 321,604 14,080 14,080 335,684 335,684

       příspěvek 9 321,294 321,294 5,000 5,000 326,294 326,294
       dotace spojené s programy reprodukce majetku 10 0 0
       ostatní dotace 11 310 310 9,080 9,080 9,390 9,390
dotace na VaV 12 334,435 334,202 14,432 14,432 348,867 348,634

získané přes ostatní kapitoly státního rozpočtu  (ř.14+ř.17) 13 794 794 0 0 794 794
v tom: dotace na operační programy EU  (ř.15+ř.16) 14 0 0 0 0 0 0

v tom: dotace spojené se vzdělávací činností 15 0 0 0 0 0 0
dotace na VaV 16 0 0

dotace ostatní  (ř.18+ř.19) 17 794 794 0 0 794 794
v tom: dotace spojené se vzdělávací činností 18 50 50 0 0 50 50

dotace na VaV 19 744 744 0 0 744 744
získané přes územní rozpočty  (ř.21+ř.24) 20 3,695 3,695 0 0 3,695 3,695
v tom: dotace na operační programy EU  (ř.22+ř.23) 21 0 0 0 0 0 0

v tom: dotace spojené se vzdělávací činností 22 0 0
dotace na VaV 23 0 0

dotace ostatní  (ř.25+ř.26) 24 3,695 3,695 0 0 3,695 3,695

v tom: dotace spojené se vzdělávací činností 25 3,695 3,695 0 0 3,695 3,695

dotace na VaV 26 0 0

27 3,695 3,695 0 0 3,695 3,695
dotace spojené se vzdělávací činností 28 3,695 3,695 0 0 3,695 3,695
dotace na VaV 29 0 0 0 0 0 0

30 719,834 687,718 28,512 28,512 748,346 716,230
v tom: dotace spojené se vzdělávací činností  (ř.32+ř.33+ř.34+ř.35) 31 339,629 333,717 14,080 14,080 353,709 347,797

v tom: získané přes kapitolu MŠMT  (ř.5+ř.8) 32 332,189 326,278 14,080 14,080 346,269 340,358
získané přes ostatní kapitoly státního rozpočtu  (ř.15+ř.18) 33 50 50 0 0 50 50
získané přes územní rozpočty   (ř.22+ř.25) 34 3,695 3,695 0 0 3,695 3,695
veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ)  (ř.28) 35 3,695 3,695 0 0 3,695 3,695

dotace na VaV  (ř.37+ř.38+ř.39+ř.40) 36 380,205 354,000 14,432 14,432 394,637 368,432
v tom: získané přes kapitolu MŠMT  (ř.6+ř.12) 37 379,461 353,256 14,432 14,432 393,893 367,688

získané přes ostatní kapitoly státního rozpočtu  (ř.16+ř.19) 38 744 744 0 0 744 744
získané přes územní rozpočty (ř.23+ř.26) 39 0 0 0 0 0 0
veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.29) 40 0 0 0 0 0 0

41 719,834 687,718 28,512 28,512 748,346 716,230
v tom: dotace spojené se vzdělávací činností  (ř.43+ř.44+ř.45) 42 339,629 333,717 14,080 14,080 353,709 347,797

v tom: dotace na programy strukturálních fondů (ř.5+ř.15+ř.22) 43 10,585 4,673 0 0 10,585 4,673
dotace ostatní  (ř.8+ř.18+ř.25) 44 325,349 325,349 14,080 14,080 339,429 339,429
veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ)  (ř.28) 45 3,695 3,695 0 0 3,695 3,695

dotace na VaV  (ř.47+ř.48+ř.49) 46 380,205 354,000 14,432 14,432 394,637 368,432
v tom: dotace na programy strukturálních fondů  (ř.6+ř.16+ř.23) 47 45,026 19,055 0 0 45,026 19,055

dotace ostatní  (ř.12+ř.19+ř.26) 48 335,179 334,946 14,432 14,432 349,611 349,378
veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ)   (ř.29) 49 0 0 0 0 0 0

Poznámky

(4) Část tabulky Souhrn 1 a Souhrn 2 slouží k třídění údajů uvedených v předchozích řádcích tabulky 5.

v tom: 2. veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ)  (ř.28+ř.29)

III. Celkem

 v tom: 1. prostředky plynoucí přes (z) veřejné rozpočty ČR   (ř.3+ř.13+ř.20)

Prostředky z veřejných zdrojů (dotace a příspěvky) národní i zahraniční  (ř.2+ř.27)

Název údaje č.ř.
I. Běžné prostředky II. Kapitálové prostředky

(1) Tato tabulka zahrnuje všechny veřejné zdroje vysoké školy, tedy včetně finančních prostředků souvisejících s hospodařením Kolejí a menz (KaM) a Vysokoškolských zemědělských a lesních 

statků (VZaLS).

(2) Jedná se o finanční prostředky poskytnuté  vysoké škole rozhodnutím (sloupec 1, 3, 5) a použité na určitý účel v souladu s rozhodnutím (sloupec 2, 4, 6). 

Poskytnuto: jedná se o finanční prostředky, které vysoká škola v daném kalendářním roce získala na základě rozhodnutí. Použito: jedná se o finanční prostředky, které VŠ v daném kalendářním 

roce použila na účel v souladu s rozhodnutím.

(3) Jedná se o veřejné prostředky na financování projektů strukturálních fondů, zahrnuje všechny veřejné prostředky (jak evropskou, tak českou část spolufinancování).

SOUHRN 2  (ř.42+ř.46)

SOUHRN 1 (4)  (ř.31+ř.36)

13/32



Tabulka 5.a   Financování vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti
  (bez prostředků poskytovaných na programové financování, na operační programy a VaV)

(tis. Kč)

poskytnuté (2) použité (3) poskytnuté použité poskytnuté použité FRIM FPP FÚUP

a b c d e=a+c f=b+d g h i j=e-f k l= f+k

1 MŠMT 321,604 321,604 14,080 14,080 335,684 335,684 4,414 43,672 0 0 0 335,684

2 321,294 321,294 5,000 5,000 326,294 326,294 4,414 43,672 0 0 0 326,294

3 A+K Studijní programy a s nimi spojená tvůrčí činnost 261,482 261,482 5,000 5,000 266,482 266,482 4,414 43,672 0 266,482
4 C Stipendia pro studenty doktorských studijních programů 48,870 48,870 48,870 48,870 0 48,870
5 D Mezinárodní spolupráce 1,081 1,081 1,081 1,081 0 1,081
6 F Fond vzdělávací politiky 9,861 9,861 9,861 9,861 0 9,861

7 I Institucionální plány 0 0 0 0
8 S1 Sociální stipendia 0 0 0 0
9 U1 Ubytovací stipendia 0 0 0 0

10 další dle specifikace VVŠ 0 0 0 0
11 310 310 9,080 9,080 9,390 9,390 0 0 0 0 0 9,390
12 D Mezinárodní spolupráce 310 310 310 310 0 310
13 F Fond vzdělávací politiky 0 0 0 0
14 I Rozvojové programy - centralizované rozvojové projekty 9,080 9,080 9,080 9,080 0 9,080
15 J Dotace na ubytování a stravování 0 0 0 0
16 další dle specifikace VVŠ 0 0 0 0
17 5,042 5,042 0 0 5,042 5,042 0 0 0 0 0 0
18 5,042 5,042 0 0 5,042 5,042 0 0 0 0 # 0 0
19 MSMT jiné odbory 50 50 50 50
20 Dům zahraniční spolupráce 19 19 19 19
21 MF ČR - FMN a jiné 4,972 4,972 4,972 4,972
22 3,695 3,695 0 0 3,695 3,695 0 0 0 0 0 3,695
23 3,695 3,695 0 0 3,695 3,695 0 0 0 0 0 3,695
24 dotace města Brna 100 100 100 100
25 JM kraj Programy spolufin. EU 473 473 473 473
26 JM kraj SoMoPro 3,695 3,695 3,695 3,695 0 3,695
27 16 16 0 0 16 16 0 0 0 0 0 16
28 16 16 0 0 16 16 0 0 0 0 0 16
29 TEMPUS 16 16 16 16 0 16
30 Ostatní dotace ze zahraničí 9,419 9,419 9,419 9,419
31 Ostatní příjmy ze zahraniční 1,539 1,539 1,539 1,539 2,774
32 C  e  l  k  e  m 330,357 330,357 14,080 14,080 344,437 344,437 4,414 43,672 0 0 0 339,395

Poznámky

V případě potřeby vložit další řádky.

(5) Sloupec "k" uvádí "ostatní použité neveřejné zdroje celkem" a obsahuje prostředky na dofinancování programů/aktivit uvedených v jednotlivých řádcích (a to pouze z neveřejných zdrojů). 

          součtový řádek pro poskytovatele

          součtový řádek pro poskytovatele

          součtový řádek pro poskytovatele

č.ř.

          Příspěvek

          Dotace

Převody do fondů (4)

Prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ)

Prostředky z veřejných zdrojů 

kapitálové

(3) Použito: jedná se o finanční prostředky, které VVŠ v daném kalendářním roce použila na účel v souladu s rozhodnutím (sloupec b, d, f). Pokud by škola používala veřejné prostředky institucionálního charakteru (např. příspěvek) k dofinancování programů/aktivit 

uvedených v dalších řádcích této tabulky nebo projektů zde neuvedených, takové použití pro jiný účel financovaný z veřejných zdrojů je nutné specifikovat v komentáři.

Prostředky z veřejných zdrojů 

celkem

(4) Fond reprodukce investičního majetku (FRIM), fond provozních prostředků (FPP), fond účelově určených prostředků(FÚUP), § 18, odst. 6 zákona o VŠ. Jedná se o finanční prostředky, které nebyly v daném kalendářním roce použity, ale byly převedeny do fondů - jsou 

součástí "použitých" prostředků uvedených v této tabulce (sl. b, d, f).

Ostatní kapitoly státního rozpočtu

Druh podpory (dotační položky a ukazatele) (1)

Územní rozpočty

(2) Poskytnuto: jedná se o finanční prostředky, které byly vysoké škole poskytnuty v daném kalendářním roce na základě rozhodnutí (sloupec a, c, e). 

Prostředky z veřejných zdrojů 

běžné

(1) Součtové údaje řádků označených tmavě šedou barvou  se musí ve sloupcích a-f shodovat s údaji uvedenými v tabulce 5. Součtový údaj za MŠMT = Tab. 5, ř.9+ř.11; za dotace ostatních kapitol státního rozpočtu = Tab. 5, ř.18; za územní rozpočty = Tab. 5, ř.25; za 

prostředky ze zahraničí = Tab. 5, ř.28. Tabulka je tříděna podle poskytovatele, za každého poskytovatele VŠ vždy uvede součtový údaj (předpokládá se, že příspěvek poskytuje vysoké škole pouze MŠMT, v ostatních případech se bude jednat o dotaci). U každého 

poskytovatele pak budou uvedeny v řádcích zdroje z jednotlivých programů, které VŠ získala (nejpodrobnější údaj bude na úrovni programu, není třeba vyplňovat tabulku na úroveň projektů). Pokud škola realizuje vzdělávací projekt/program financovaný pouze z 

neveřejných zdrojů, realizuje aktivity v rámci doplňkové činnosti za úplatu, apod., do této tabulky je uvádět v řádcích nebude.

Použité zdroje 

celkem

Ostatní 

použité 

neveřej. zdroje 
(5)

Vratka 

nevyčerpaných 

prostředků



Tabulka 5.b   Financování výzkumu a vývoje  
               (bez prostředků poskytovaných na operační programy EU) 

(tis. Kč)

poskytnuté (2) použité (3) poskytnuté použité poskytnuté použité

a b c d e=a+c f=b+d f* f** g h=e-f h* i j=f+i

1 MŠMT 334,435 334,202 14,432 14,432 298,115 297,881 6,032 1,778 234 0 0 297,881

2 Institucionální podpora (IP) 194,650 194,650 13,000 13,000 207,650 207,650 0 249 0 0 0 207,650
3      IP na dlouhodobý koncepční rozvoj výzk. org. 194,650 194,650 13,000 13,000 207,650 207,650 249 0 207,650
4      IP na mezinárodní spolupráci ČR ve VaV 0 0 0 0
5 specifikovat dle programu 0 0 0 0
6  Učelová podpora 139,785 139,552 1,432 1,432 90,465 90,231 0 6,032 1,529 234 0 0 90,231

7 EROSTARS 1,072 1,072 1,072 1,072 0 1,072

8 MOBILITY 319 177 319 177 142 177

9 Česko-norský výzk. program 426 334 426 334 84 92 334
10 Specifický vysokoškolský výzkum 52,417 52,417 52,417 52,417 0 52,417
11 Národní program udržitelnosti 46,257 46,257 1,000 1,000 1,009 0
12 INTER-ACTION 1,817 1,817 91 0
13 INTER COST 934 934 24 0
14 COST CZ 744 744 24 0
15 Velké infrastruktury 35,799 35,799 432 432 36,231 36,231 5,948 381 0 36,231
16 Ostatní kapitoly státního rozpočtu 181,379 180,953 0 0 181,379 180,953 0 56,923 2,117 426 0 0 180,896
17      součtový řádek pro poskytovatele (8) 181,379 180,953 0 0 181,379 180,953 0 56,923 2,117 426 0 0 180,896
18 GAČR 169,782 169,367 169,782 169,367 53,811 2,038 415 169,367
19 Ministerstvo zdravotnictví 6,771 6,760 6,771 6,760 1,827 79 11 6,760
20 Ministerstvo zemědělství 2,895 2,895 2,895 2,895 1,285 0 2,895
21 TAČR 1,874 1,874 1,874 1,874 0 1,874
22 Ministerstvo pro místní rozvoj 57 57 57 57 0
23 Územní rozpočty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24      součtový řádek pro poskytovatele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 specifikace VVŠ 0 0
26 Prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) 31,134 31,134 0 0 31,134 31,134 6,581 21,217 0 0 0 31,134

27     součtový řádek pro poskytovatele 31,134 31,134 0 0 33,241 33,241 6,581 21,217 0 0 0 33,241
28 EU VaV 7. RP 2,107 2,107 2,107 2,107
29 EU VaV H2020 31,134 31,134 31,134 31,134 6,581 21,217 0 31,134
30 C  e  l  k  e  m 546,947 546,288 14,432 14,432 510,627 509,968 69,536 25,112 659 0 0 509,911

Poznámky

Druh podpory/název programu (1)

Ostatní 

použité 

neveřejné 

zdroje (9)

Použité 

zdroje 

celkem

(7) VVŠ uvede celkovou výši vratky nevyčerpaných prostředků odvedených na depozitní účet

(8) VVŠ uvede ty prostředky ze sloupce "h", které byly převedeny na depozitní účet při finančním vypořádání daného roku dle vyhlášky č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o 

finančním vypořádání)

z toho zajištěno 

spoluřešit. (5)

z toho 

převody do 

FÚUP (6)

z toho na zákl. 

fin. vypořádání 
(8)

z toho zdroje 

zahr. v % (4)

(6) Fond účelově určených prostředků (§ 18, odst. 6 zákona o VŠ). Jedná se o finanční prostředky, které nebyly v daném kalendářním roce použity, ale byly převedeny do FÚUP. Jsou součástí "použitých" prostředků uvedených v této tabulce.

(1) Součtové údaje řádků označených tmavě šedou barvou  se musí shodovat s údaji uvedenými v tabulce 5. Součtový údaj za MŠMT = Tab. 5, ř.12; za dotace ostatních kapitol státního rozpočtu = Tab. 5, ř.19; za územní rozpočty = Tab. 5, ř.26; za prostředky ze zahraničí = Tab. 5, ř.29. 

Tabulka je tříděna podle poskytovatele, dále podle institucionální a účelové podpory a dále podle jednotlivých programů (nejpodrobnější údaj bude na úrovni programu, není třeba vyplňovat tabulku na úroveň projektů). VŠ uvede pouze ty programy, ve kterých získává finanční 

prostředky. Za každého poskytovatele VŠ vždy uvede součtový údaj. Pokud škola realizuje výzkumný projekt/program financovaný pouze z neveřejných zdrojů, realizuje aktivity v rámci doplňkové činnosti za úplatu, spoluřeší projekty, apod., do této tabulky je uvádět v řádcích nebude.

č.ř.

Prostředky z veřejných zdrojů 

běžné

Vratka 

nevyčerpaných 

prostředků (7)

Prostředky z veřejných zdrojů 

kapitálové

Prostředky z veřejných 

zdrojů celkem

(10) VVŠ uvede v členění dle povahy poskytovaných prostředků. Podle potřeby lze vložit další řádky

(2) Poskytnuto: jedná se o finanční prostředky, které byly vysoké škole poskytnuty v daném kalendářním roce jako podpora VaV podle zákona 130/2002 Sb. Uvádí se ve shodě s objemem finančních prostředků uvedených v rozhodnutí (sl. a, c, e).

(3) Použito: jedná se o finanční prostředky, které VŠ v daném kalendářním roce použila na účel v souladu s rozhodnutím (sloupec b, d, f). Pokud by škola používala veřejné prostředky institucionálního charakteru (např. IP na rozvoj VO) k dofinancování programů/aktivit uvedených v 

dalších řádcích této tabulky nebo projektů zde neuvedených, takové použití pro jiný účel financovaný z veřejných zdrojů je nutné specifikovat v komentáři.

(4) Z celkových veřejných prostředků poskytnutých i použitých k financování projektů v dané kategorii se uvede procentuální podíl zdrojů pocházejících mimo veřejné rozpočty ČR - z veřejných rozpočtu EU nebo jiných zahraničních veřejných zdrojů.

(5) Uvedou se prostředky, které byly převedeny k řešení projektů/aktivit ostatním spoluřešitelům.

(9) Sloupec "i" uvádí "ostatní použité neveřejné zdroje celkem" a obsahuje prostředky na dofinancování programů/aktivit uvedených v jednotlivých řádcích (a to z neveřejných zdrojů). 



Tabulka 5.c  Financování programů reprodukce majetku
(tis. Kč)

poskytnuté (2) použité poskytnuté (2) použité poskytnuté použité

a b c d e=a+c f=b+d g=e-f h i j=f+h+i

1 0 0 0 0

2 0 0 0 0

3 0 0 0 0

4 0 0 0 0

5 0 0 0 0

6 0 0 0 0

7 0 0 0 0

8 0 0 0 0

9   C  e  l  k  e  m  (5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Poznámky: 

Podle potřeby vložit další řádky.

Vlastní 

použité (3)

Ostatní použité 

neveřejné zdroje 

celkem (4)

Použité 

zdroje 

celkem

Prostředky z veřejných zdrojů 

celkem 

Vratka 

nevyčerpaných 

prostředků
č.ř.

Identifikační 

číslo EDS 

(ISPROFIN)

Název akce 

Prostředky z veřejných zdrojů 

běžné (1)

Prostředky z veřejných zdrojů 

kapitálové

(1) Uvedou se prostředky, které VVŠ v roce přijala/použila v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace na přípravu a realizaci akcí programů reprodukce majetku. V případě, že uvedená hodnota zahrnuje i jiné veřejné 

prostředky než prostředky MŠMT, uvede se tato skutečnost spolu s výší této částky v připojeném komentáři.

(5)  Součtová hodnota této tabulky se musí rovnat údaji uvedeném v tabulce 5, ř.10.

(2) Uvedou se finanční prostředky ve výši dle vystavených limitek k 31. 12. 

(3) Uvedou se prostředky fondu reprodukce majetku VVŠ, případně investičního příspěvku daného roku.  Pokud v hodnotě bude investiční příspěvek obsažen, je třeba tuto skutečnost specifikovat v komentáři.

(4) Uvedou se prostředky nezařazené v předchozích sloupcích.



Tabulka 5.d   Financování programů strukturálních fondů
(v tis. Kč)

poskytnuté (3) použité (4) poskytnuté použité poskytnuté použité

a b c d e=a+c f=b+d f* f** g=e-f h i j= f+i

1 55,610 23,728 55,610 23,728 31,883 23,728

2 55,610 23,728 0 0 55,610 23,728 31,883 23,728
3 OP VVV mimo VaV 10,585 4,673 10,585 4,673 5,912 4,673
4 OP VVV (VaV) 45,026 19,055 45,026 19,055 25,971 19,055

5 0 0 0 0

6 0 0 0 0

7 0 0 0 0

8 0 0 0 0

9 0 0 0 0
10 0 0 0 0

11 C  e  l  k  e  m 55,610 23,728 0 0 55,610 23,728 0 0 31,883 0 0 23,728

Poznámky

Podle potřeby vložit další řádky.

(1) Součtové údaje řádků označených tmavě šedou barvou  se musí shodovat s údaji uvedenými v tabulce 5. Součtový údaj za MŠMT v částech označených VaV = Tab. 5, ř.6; za dotace ostatních kapitol státního rozpočtu = Tab. 5, ř.16; za územní rozpočty = Tab. 5, 

ř.23. Součtový údaj za MŠMT v částech neoznačených VaV = Tab. 5, ř.5; za dotace ostatních kapitol státního rozpočtu = Tab. 5, ř.15; za územní rozpočty = Tab. 5, ř.22.

Tabulka je tříděna podle poskytovatele, dále podle operačního programu, prioritní osy, oblasti podpory (nejpodrobnější údaj bude na úrovni oblasti podpory, není třeba vyplňovat tabulku na úroveň projektů). VVŠ uvede ty programy, ve kterých získává finanční 

prostředky (tzn. včetně IPN). Za každého poskytovatele VŠ vždy uvede součtový údaj. 

MŠMT

Ostatní kapitoly státního rozpočtu

Územní rozpočty

     součtový řádek pro poskytovatele
další dle operačního programu a PO

další dle operačního programu a PO

     OP VVV - Výzkum, vývoj a vzdělávání

     součtový řádek pro poskytovatele

(7) Lze vyplnit, pokud se nejedná o poslední rok projektu.

(8) Lze vyplnit pouze v posledním roce projektu nebo při předčasném ukončení projektu. Jedná se o souhrnný údaj za všechny roky trvání projektu.

(9) Uvedou se prostředky nezařazené  v předchozích sloupcích. Pokud jsou v uvedené hodnotě obsaženy i veřejné zdroje, poskytnuté škole ve sledovaném roce prostřednictvím jiného dotačního titulu,  je nutné tuto skutečnost specifikovat v komentáři.

(2) VVŠ uvede pro oblast podpory financovanou z prostředků VaV dle zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje zkratku: VaV. 

(3) Uvedou se prostředky, které byly vysoké škole poskytnuty v daném roce na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace na přípravu a realizaci všech projektů uvedeného operačního programu a prioritní osy. 

(4) Uvedou se prostředky použité daném roce na přípravu a realizaci projektů v souladu s Rozhodnutím.

(5) Z celkových prostředků poskytnutých i použitých k financování projektů v dané kategorii se uvede procentuální podíl zdrojů pocházejících mimo veřejné rozpočty ČR - z EU; např. v případě OP VK zde bude uvedeno 85%.

(6) Uvedou se prostředky, které byly převedeny k řešení projektů/aktivit ostatním spoluřešitelům.

č.ř. Operační program/prioritní osa/oblast podpory  (1)

Prostředky z veřejných zdrojů 

běžné

Prostředky z veřejných 

zdrojů kapitálové

Prostředky z veřejných 

zdrojů celkem

Ostatní 

použ. 

neveřejné 

zdroje 

celkem (9)

Nevyčerp. z 

poskyt. 

veřejných 

prostředků v 

roce (7)

Použité 

zdroje 

celkemz toho zdroje 

EU v % (5)

VaV 
(2)

z toho 

zajištěno 

spoluřešit. (6)

Vratka 

nevyčerp. 

prostředků  
(8)



Tabulka 6  Přehled vybraných výnosů 
(v tis. Kč)

Hlavní   činnost Doplňková činnost Celkem
A 0 5,690 5,690

A.1 Příjmy z licenčních smluv (2) 0
A.2 Příjmy ze smluvního výzkumu (3) 5,690 5,690
A.3 Placené vzdělávací kurzy pro zaměstnance subjektů aplikační sféry (4) 0
A.4 Konzultace a poradenství (5) 0
B 2,763 26,595 29,359
C Pronájem 216 0 216

C.1 budovy, stavby, haly 0
C.2 pozemky 0
C.3 prostory (7) 216 216
C.4 ostatní
D Tržby z prodeje majetku 0 0 0

D.1 budovy, stavby, haly 0
D.2 pozemky 0
D.3 ostatní
E 4,149 4,149
F 0

Poznámky

(4) Placené vzdělávací kurzy prohlubující kvalifikaci zaměstnanců subjektů aplikační sféry (např. podnikové vzdělávací kurzy). Subjektem aplikační sféry se 

zde rozumí právnická osoba, jejíž hlavní činností není výzkum a vývoj. Může se jednat o podnikatelský subjekt, orgán veřejné správy, neziskovou 

organizaci, apod. - vždy s podmínkou, že hlavní činnost není výzkumná. Výnosy budou zahrnuty z těch vzdělávacích kurzů, které jsou "na zakázku", tzn. po 

dohodě s danou organizací pro její zaměstnance. Nejedná se zde o vyčíslení nákladů účastníků vzdělávacích kurzů, kteří jsou zaměstnaní ve společnosti, 

která splňuje výše uvedenou definici. Naopak, jedná se o kurzy, jež vznikly po dohodě s vybranou společností, neboť tato chtěla školit své zaměstnance.

(5) Konzultace a poradenství je založeno na poskytnutí expertní rady, názoru či činnosti, jenž závisí na vysoké míře intelektuálních vstupních zdrojů od 

vysokoškolské instituce ke klientovi. Vysoká škola za úplatu a v souladu s tržními podmínkami poskytuje konzultační a poradenské služby subjektům 

aplikační sféry. Hlavním požadovaným výstupem konzultace není vytvoření nové znalosti (vědomosti), ale porozumění nebo pochopení určitého stavu.

(7) Do řádku "Prostory" se doplní výnosy z nájmů, pokud se nejedná o celé budovy, stavby nebo haly.

(6) Do řádku "Tržby za vlastní služby" se doplní výnosy z hlavní a doplňkové činnosti uvedené ve výkazu zisku a ztráty na syntetickém účtu 602 "Tržby z 

prodeje služeb" bez zahrnutí výnosů z pronájmu. Současně v případě, že vysoká škola účtuje výnosy z pronájmu i na jiných syntetických účtech než na 

účtu 602 Tržby z prodeje služeb uvede tuto informaci do komentáře v textu výroční zprávy VŠ k tabulce č. 6.

Tržby  za vlastní služby (6)

v tom

v tom

Dědictví
Dary

(1) Údaje budou vyplněny v souladu s účetní evidencí vysoké školy.
(2) Licenční smlouva je definována jako poskytnutí práva ve sjednaném rozsahu a na sjednaném území na nabytí či poskytnutí licence na některou z 

ochran duševního a průmyslového vlastnictví. Licenční smlouvy se uzavírají k patentovaným vynálezům, resp. zapsaným užitným vzorům, průmyslovým 

vzorům, topografii polovodičových výrobků, novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat či k ochranným známkám písemnou smlouvou. Poskytovatel 

opravňuje nabyvatele ve sjednaném rozsahu a na sjednaném území k výkonu práv z duševního a průmyslového vlastnictví a nabyvatel se zavazuje k 

poskytování určité úplaty (licenční poplatky) nebo jiné majetkové hodnoty. Nabyvateli přitom nehrozí obvinění z narušení duševního vlastnictví či 

autorského práva ze strany poskytovatele.

(3) Smluvní výzkum je výzkum na zakázku, který vychází ze spolupráce (interakce) specificky plnící především výzkumné potřeby subjektů aplikační sféry a 

vysokoškolská instituce je pro subjekt aplikační sféry realizuje dle jeho požadavků a potřeb. Za tento výzkum jsou jí tímto subjektem poskytovány finanční 

prostředky. Typicky zahrnuje rozsáhlejší projekty, originální výzkum a psaný report. Obvykle bývá výzkum na zakázku zadán jednou konkrétní externí 

organizací (pro její potřebu). Není rozhodující, zda finanční prostředky, které subjekt aplikační sféry na takový smluvní výzkum vynaložil, pochází z 

veřejných či soukromých zdrojů. Za smluvní výzkum nelze považovat případ, kdy je vysoká škola příjemcem účelové podpory na aplikovaný výzkum.

č.ř. Vybrané činnosti
Výnosy za rok  (1)

Transfer znalostí (1)

v tom



Tabulka 7   Příjmy z poplatků a úhrad za další činnosti poskytované veřejnou vysokou školou
(tis. kč)

Výnosy (1)
Z toho stipendijní fond - 

tvorba (1)
Počet studentů (2)

Průměrná částka na 1 

studenta (3)

a b c d

1 Poplatky stanovené dle § 58 zákona 111/1998 Sb. 1,750 2,644 4,525 – 

2 poplatky za úkony spojené s příjímacím řízením (§ 58 odst. 1) 1,443 4,328 0.33
3 poplatky za nadstandardní dobu studia (§58 odst. 3) 2,644 193 14
4 poplatky za studium v dalším stud. programu (§58 odst. 4)
5 poplatky za studium v cizím jazyce (§58 odst. 5) 307 4 77

6 Úhrada za další činnosti poskytované vysokou školou (4) (5) 118 – 9 – 

7 úplata za poskytování programů CŽV (§ 60) mimo U3V 118 9 13
8 úplata za poskytování U3V – 
9 – 

10 Celkem 1,868 2,644 4,534 – 

Poznámky

(2) VŠ uvede počet studentů (resp. studií) nebo dalších účastníků vzdělávání, kteří poplatek/úhradu za další činosti zaplatili.

(4) Jedná se o činnosti související se studiem jiné než podle § 58 zák.111/1998 Sb.

Kontrolní vazba

sl. b" Celkem = vazba na stipendijní fond (Tab. 11.c)

(5) VŠ vloží řádky dle potřeby. Může se jednat např. o úhradu nákladů spojených se zakončením studia, cizojazyčné potvrzení o studiu, duplikát výkazu o studiu, 

dodatečný zápis, atp. To se týká i případných příjmů podle § 60a novely zákona 111/1998 Sb.

(3) Položku v každém řádku sloupce "a" vydělí VŠ počtem studentů /účastníků vzdělávání ve sloupci "c". Pokud existuje jednotková sazba, stačí zde uvést tuto. 

(1) VŠ uvede celkovou částku v tis. Kč, kterou na daném typu poplatku / úhradou za další činnosti poskytované veřejnou vysokou školou přijala od studentů/dalších 

účastníků vzdělávání v daném kalendářním roce.  

č.ř. Položka



Tabulka 8   Pracovníci a mzdové prostředky 

Tab. 8.a:    Pracovníci a mzdové prostředky (v podrobném členění dle zdroje financování - mzdy vč. OON) (1)

(v tis. Kč)

mzdy OON mzdy OON mzdy OON mzdy OON mzdy OON mzdy OON mzdy OON mzdy OON mzdy OON mzdy (7) OON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 87,666,525.70 1,687,740.00 94,324,461.60 186,900.00 19,257,344.70 0.00 1,609,889.00 0.00 5,913,607.00 0.00 1,049,919.00 0.00 9,323,252.00 197,750.00 3,600,829.00 0.00 1,681,813.00 17,000.00 224,427,641.00 2,089,390.00
2 8,125,597.00 1,540,508.00 30,989,380.50 2,286,208.00 20,101,295.30 2,835,967.01 3,962,343.00 37,178.00 4,872,072.00 102,582.00 282,457.00 10,000.00 1,724,828.20 694,326.99 5,759,536.00 107,604.00 2,830,419.00 341,497.00 78,647,928.00 7,955,871.00
3 61,246,700.00 573,709.00 35,355,219.16 834,916.00 25,401,594.10 558,113.00 1,172,622.00 10,956.00 2,886,482.00 81,576.00 230,114.00 15,000.00 5,379,182.74 197,785.00 4,772,898.00 116,860.00 2,604,555.00 101,751.00 139,049,367.00 2,490,666.00
4 0.00 0.00
5 0.00 0.00
6 157,038,822.70 3,801,957.00 160,669,061.26 3,308,024.00 64,760,234.10 3,394,080.01 6,744,854.00 48,134.00 13,672,161.00 184,158.00 1,562,490.00 25,000.00 16,427,262.94 1,089,861.99 14,133,263.00 224,464.00 7,116,787.00 460,248.00 442,124,936.00 12,535,927.00

Tab. 8.b:    Pracovníci a mzdové prostředky (v podrobném členění dle akademických kategorií -bez OON)
(v tis. Kč)

Počet pracovníků 
(3)

Mzdy
Průměrná měsíční 

mzda

Počet 

pracovníků
Mzdy

Průměrná 

měsíční mzda

Počet 

pracovníků
Mzdy

Průměrná měsíční 

mzda

1 2 3=sl.2/12/sl.1 4 5 6=sl.5/12     /sl.4 7 8 9=sl.8/12   /sl.7

1 profesoři 40 57,292,299 120,870 13 13,459,249 84,970 53 70,751,548 111,878

2 docenti 80 74670955.5 78,173 22 16,851,521 65,316 101 91,522,476 75,439

3 odborní asistenti 48 29,058,765 50,873 14 8,152,868 47,181 62 37,211,633 50,016

4 asistenti 1 369,538 38,494 2 678,537 29,760 3 1,048,075 32,348

5 lektoři 27 14,377,577 44,706 1 1,029,048 61,253 28 15,406,625 45,528

5 VVV pracovníci 9 6,221,853 56,357 5 2,265,431 41,040 14 8,487,284 51,252

6 CELKEM 204 181,990,987 74,525 57 42,436,654 62,042 261 224,427,641 71,794

7 71 39,114,978 46,104 82 39,532,951 40,176 153 78,647,928 42,921

8 244 96,601,919 32,979 111 42,447,448 31,810 355 139,049,367 32,613

9 0 0

10 0 0

11 518.3 317,707,884 153,609 250 124,417,052 134,028 769 442,124,936 147,328

Poznámky

ostatní poskytovateléč.ř. Ukazatel

Zdroj financování

Kapitola 333 - MŠMT VaV z ostatních zdrojů (bez operačních progr.) Operační programy EU
Fondy Doplňková činnost Ostatní zdroje CELKEM

bez VaV VaV VaV z národních zdrojů (2) VaV ze zahraničí v gesci MŠMT 

ostatní zdroje rozpočtu VŠ CELKEM

vysoká 

škola

akademičtí pracovníci

vědečtí pracovníci

ostatní

KaM

VZaLS

VZaLS

CELKEM

č.ř. Ukazatel

kapitola 333 - MŠMT

Vysoká 

škola

akademičtí 

pracovníci 
(4)

vědečtí pracovníci (5)

ostatní (6)

KaM

(6) Úvazky pracovníků, kteří se nevěnují ani pedagogické ani vědecké činnosti. Jde zejména o technicko- hospodářské pracovníky, provozní a obchodně provozní pracovníky, zdravotní a ostatní pracovníky, atp.

(7) Hodnota mezd CELKEM v řádku 6 (CELKEM) tab. 8.a se rovná hodnotě mezd CELKEM ve sl. 8, ř. 11 tabulky 8.b.

(8) Hodnota mezd CELKEM ve sl. 2, ř. 11 tabulky 8.b. se rovná součtu hodnot mezd CELKEM ve sloupcích 1 a 3  řádku 6 tabulky 8.a.                                                 Hodnota mezd CELKEM ve sl. 5, ř. 11 tabulky 8.b. se rovná 

součtu hodnot mezd CELKEM ve sloupcích 5, 7, 9, 11, 13, 15 a 17  řádku 6 tabulky 8.a

CELKEM

(1) Mzdy = plnění poskytované za vykonanou práci či v přímé souvislosti s prací poskytovanou na základě pracovního poměru, a to bez sociálního a zdravotního pojištění, které odvádí zaměstnavatel; OON obsahuje pouze 

platby za provedenou práci (DPP, DPČ), neobsahuje sociální a zdravotní pojištění, které odvádí zaměstnavatel.

(2) Obsahuje prostředky z GA ČR, TA ČR, ministerstev a dalších národních zdrojů (bez operačních programů EU).

(3) Počet pracovníků = průměrný počet zaměstnanců přepočtený na plný úvazek (full-time equivalent). Zahrnuje počty zaměstnanců v jednotlivých kategoriích za celý sledovaný rok přepočtené na zaměstnance s plným 

pracovním úvazkem, zaokrouhlené na celé číslo.  Počet pracovníků ve sl.1 je odvozený od mzdových prostředků hrazených z kapitoly 333-MŠMT; ve sl. 4 je odvozený od mzdových prostředků hrazených z ostatních zdrojů 

rozpočtu VŠ.

(4) Jedná se o pracovníky vysoké školy, kteří jsou vnitřním předpisem vysoké školy zařazeni mezi akademické pracovníky. Zároveň platí, že se v rámci svého úvazku věnují pedagogické nebo vědecké činnosti; není možné 

mezi akademické pracovníky zařadit vědecké pracovníky, kteří na vysoké škole pouze vědecky pracují a vůbec nevyučují. Vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci podílející se na pedagogické činnosti budou započteni do 

vyznačených kategorií akademických pracovníků.

Pokud vysoká škola v rámci svých vnitřních předpisů eviduje i jiné kategorie akademických pracovníků, doplní řádek "ostatní" a v komentáři blíže vysvětlí, o jaké pracovníky se jedná. Výčet v jednotlivých kategoriích 

(řádcích) akademických pracovníků se nesmí překrývat, celkový součet musí odpovídat skutečným přepočteným "full-time" akademickým pracovníkům. Celkový součet za kategorii akademických pracovníků a vědeckých 

pracovníků musí souhlasit s údajem vykázaným ve výroční zprávě o činnosti, tabulka 7.1.

(5) Jedná se o vědecké pracovníky, kteří v rámci svého úvazku na vysoké škole pouze vědecky pracují. Pedagogické činnosti se nevěnují vůbec.



Tabulka 9  Stipendia - Bc. a NMgr. 
(v tis. Kč)

a b c d=a+b+c e f

1 STIPENDIA přiznána a vyplacena 3,068 2,176 278 5,522 5,550 0
2 1,887 1,887 1,887

3 301 52 240 593 593

4 2,066 2,066 2,066

5 0 0
6 0 0
7 523 18 541 541
8 z toho ubytovací stipendium 0 0
9 0 0

10 z toho SOCRATES 0 0
11 CEEPUS 0 0
12 (1) 0 0
13 28 28 28
14 z toho AKTION 0 0
15 CEEPUS 0 0
16 (1) vládní stipendisté 28 28 28
17 0 0
18 150 237 20 407 407
19 z toho (1) 0 0

Poznámky
(1) VVŠ uvede, jaké další zdroje použila k financování stipendií.
(2) VVŠ uvede celkovou částku, kterou vyplatila na stipendiích - odděleně pro studenty a pro ostatní účastníky vzdělávání.

na podporu studia v zahraničí dle § 91 odst. 4 písm. a)

na podporu studia v ČR dle § 91 odst. 4 písm. b)

studentům doktorských studijních programů dle § 91 odst. 4 písm. c) 
jiná stipendia na podporu aktivit

Přf v Bc. a Mgr. studiu vyplatila celkově za rok 2017 5 521 411,-

Ostatní

v případech zvláštního zřetele hodných dle § 91 odst. 2 písm. e)

č.ř. Druh stipendia

Zdroje Celkem vyplaceno (2)

Příspěvek / 

dotace MŠMT

Stipendijní 

fond VŠ
Ostatní (1) CELKEM Studenti

za vynikající studijní výsledky dle § 91 odst. 2 písm. a)
za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí 

výsledky přispívající k prohloubení znalostí dle § 91 odst. 2 písm. b)
na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního 

předpisu, § 91 odst.2 písm. c)
v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 2 písm. d)
v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 3)



Tabulka 9  Stipendia - DSP
(v tis. Kč)

a b c d=a+b+c e f

1 STIPENDIA přiznána a vyplacena 70,754 992 634 52,217 52,217 0
2 0

3 948 125 390 1,463 1,463

4 20,163 20,163 20,163

5 0
6 0
7 131 13 144 144
8 z toho ubytovací stipendium 0
9 0

10 z toho SOCRATES 0
11 CEEPUS 0
12 (1) 0
13 623 514 96 1,233 1,233
14 z toho AKTION 0
15 CEEPUS 64 64 64
16 (1) Erasmus Mundus, Visegrad Fund 96 96 96
17 48,857 48,857 48,857
18 32 353 135 520 520
19 z toho (1) 0

Poznámky
(1) VVŠ uvede, jaké další zdroje použila k financování stipendií.
(2) VVŠ uvede celkovou částku, kterou vyplatila na stipendiích - odděleně pro studenty a pro ostatní účastníky vzdělávání.

Ostatní

v případech zvláštního zřetele hodných dle § 91 odst. 2 písm. e)

č.ř. Druh stipendia

Zdroje Celkem vyplaceno (2)

Příspěvek / 

dotace MŠMT

Stipendijní 

fond VŠ
Ostatní (1) CELKEM Studenti

jiná stipendia

za vynikající studijní výsledky dle § 91 odst. 2 písm. a)
za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí 

výsledky přispívající k prohloubení znalostí dle § 91 odst. 2 písm. b)
na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního 

předpisu, § 91 odst.2 písm. c)
v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 2 písm. d)
v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 3)

na podporu studia v zahraničí dle § 91 odst. 4 písm. a)

na podporu studia v ČR dle § 91 odst. 4 písm. b)

studentům doktorských studijních programů dle § 91 odst. 4 písm. c) 



Tabulka 9  Stipendia
(v tis. Kč)

a b c d=a+b+c e f

1 STIPENDIA přiznána a vyplacena 73,822 3,168 912 77,902 77,902 0
2 1,887 1,887 1,887

3 1,249 177 630 2,056 2,056

4 22,229 22,229 22,229

5
6
7 654 31 685 685
8 z toho ubytovací stipendium
9

10 z toho SOCRATES
11 CEEPUS
12 (1)

13 651 514 96 1,261 1,261
14 z toho AKTION
15 CEEPUS
16 (1) vládní stipendisté, Erasmus Mundus, Visegrad Fund 28 96 124 124
17 48,857 48,857 48,857
18 182 590 155 927 927
19 z toho (1)

Poznámky
(1) VVŠ uvede, jaké další zdroje použila k financování stipendií.
(2) VVŠ uvede celkovou částku, kterou vyplatila na stipendiích - odděleně pro studenty a pro ostatní účastníky vzdělávání.

Zdroje

studentům doktorských studijních programů dle § 91 odst. 4 písm. c) 

za vynikající studijní výsledky dle § 91 odst. 2 písm. a)
za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí 

výsledky přispívající k prohloubení znalostí dle § 91 odst. 2 písm. b)

na podporu studia v ČR dle § 91 odst. 4 písm. b)

Studenti

v případech zvláštního zřetele hodných dle § 91 odst. 2 písm. e)

v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 2 písm. d)

č.ř. Ostatní

jiná stipendia

CELKEM
Stipendijní 

fond VŠ

Celkem vyplaceno (2)

Druh stipendia Příspěvek / 

dotace MŠMT

na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního 

předpisu, § 91 odst.2 písm. c)

v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 3)

na podporu studia v zahraničí dle § 91 odst. 4 písm. a)

Ostatní (1)



Tabulka 10   Neinvestiční náklady a výnosy - Koleje a menzy (KaM)

Tabulka 10.a   Neinvestiční náklady a výnosy - oblast stravování

(v tis.Kč)

od studentů 
od zaměst-  

nanců (2)
ostatní (3)

z dotace 

MŠMT 
celkem

od cizích 

strávníků
ostatní celkem

a b c d e f g h i j k l=h-b m=k-c

1 0 0 0 0

2 0 0 0 0

3 0 0 0 0

4 0 0 0 0

5 0 0 0 0
6 Celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Poznámky

(1) V případě potřeby rozšířit počet řádků.

(2) V případě, že výnosy od zaměstnnanců škola vede v doplňkové činnosti, zahrne tyto prostředky do sl. "j"a výši těchto výnosů konkrétně uvede v komentáři

(3) V případě získání prostředků na činnost v oblasti stravování z jiných veřejných zdrojů než prostředků kap. 333, VŠ uvede tuto skutečnost do sl "f" a pod tabulkou stručně upřesní, o co se jedná.

Tabulka 10.b   Neinvestiční náklady a výnosy - oblast ubytování

(v tis.Kč)

od studentů 
od zaměst-  

nanců (2)
ostatní (3)

z dotace 

MŠMT 
celkem

od cizích 

ubytovaných
ostatní celkem

a b c d e f g h i j k l=h-b m=k-c

1 0 0 0 0

2 0 0 0 0

3 0 0 0 0

4 0 0 0 0

5 0 0 0 0
6 Celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Poznámky
(1) V případě potřeby rozšířit počet řádků.
(2) V případě, že výnosy od zaměstnnanců škola vede v doplňkové činnosti, zahrne tyto prostředky do sl. "j"a výši těchto výnosů konkrétně uvede v komentáři.
(3) V případě získání prostředků na činnost v oblasti ubytování z jiných veřejných zdrojů než prostředků kap. 333, VŠ uvede tuto skutečnost do sl "f" a pod tabulkou stručně upřesní, o co se jedná.

Kontrolní vazby

Součet hodnot sloupků "h", resp. "k"  za oblast stravování a sloupků "h", resp. "k" za oblast ubytování se rovná součtu hodnot z řádku 0060 sl. 1, resp. sl. 2 dílčího výkazu zisku a ztrát (Tab. 

2) za součást školy KaM.

Koleje a ostatní 

ubytovací zařízení 

provozované VVŠ (1)

Náklady celkem Výnosy Výsledek hospodaření

v hlavní činnosti v doplňkové činnosti

Součet hodnot sloupku "b", resp. "c"  za oblast stravování a sloupku "b", resp. "c" za oblast ubytování se rovná součtu hodnot z řádku 0038 sl. 1, resp. sl. 2 dílčího výkazu zisku a ztrát (Tab. 

2) za součást školy KaM.

v hlavní 

činnosti

v doplňkové 

činnosti

v hlavní 

činnosti

v doplňkové 

činnosti

v doplňkové 

činnosti

Menzy a ostatní 

stravovací zařízení 

na zákl. smluvního 

vztahu (1)

Výnosy

v hlavní činnosti

Výsledek hospodaření

v hlavní 

činnosti
č.ř.

č.ř.

v doplňkové činnosti
v hlavní 

činnosti

Náklady celkem

v doplňkové 

činnosti



Tabulka 11   Fondy a návrh na příděly do fondů v následujícím roce 
(tis. Kč)

čerpání zůstatek

celkem (+)
z toho příděl 

ze zisku za 

předchozí r. 

  (+) k 31.12.

a b c d e=a+b-d

1 Fondy celkem  339,134 87,081 8,916 82,880 343,335
2 v tom: Fond rezervní 16,601 8,916 8,916 8,789 16,727
3 Fond reprodukce investičního majetku 43,827 3,387 0 11,133 36,081
4 Stipendijní fond 6,448 2,603 – 3,168 5,883 0
5 Fond odměn 373 0 0 302 71
6 Fond účelově určených prostředků 24,358 33,436 – 23,978 33,816 0

6a z toho: na jednotlivé projekty VaV či výzkumné záměry 3,718 3,786 – 5,565 1,939 0
6b jiné podpory z veřejných prostředků 3,970 2,906 – 3,373 3,504 0
7 Fond sociální 9,617 4,421 – 9,199 4,839 0

8 Fond provozních prostředků 237,910 34,319 0 26,310 245,918

Poznámky
(1) Do projednání výroční zprávy o hospodaření s MŠMT se jedná o návrh.
(2) Údaje v podbarvených polích se načtou automaticky z vyplněných tabulek 11.a až 11.g.

Kontrolní vazba
Součet počátečních stavů fondů k 1. 1. roku (pole a1) se rovná  údaji z řádku 0086 sl. 1 tab. 1 - Rozvaha.
Součet koncových stavů fondů k 31. 12. roku (pole e1) se rovná  údaji z řádku 0086 sl. 2 tab. 1 - Rozvaha.

Název údaje

č.ř.

tvorba

počáteční 

stav k 1. 1.

Návrh na 

příděl ze 

zisku do 

fondů v 

násled. 

roce (1)



Tabulka 11.a   Rezervní fond 
(tis. Kč)

16,600.65

ze zisku za předchozí rok 8,916
z fondu reprodukce inv. majetku
z fondu odměn

z fondu provozních prostředků

Celkem 8,916

krytí ztrát minulých účetních období
do fondu reprodukce inv. majetku
do fondu odměn
do fondu provozních prostředků

ostatní užití (1) 8,789

Celkem 8,789

16,727

Poznámka
(1) V případě použití tohoto řádku, VVŠ blíže specifikuje.

Tvorba

Čerpání

   Stav k 1.1.

Stav k 31.12.



Tabulka 11.b   Fond reprodukce investičního majetku 
(tis. Kč)

43,827.48

z odpisů 4,395
ze  zisku za předchozí rok
příjmy z prodeje nehm. a hmot.dlouhod.majetku
ze zůstatku příspěvku 6,397
zůstat.cena nehm. a hmot.dlouhod. majektu 
ostatní příjmy celkem (1)

Převod z fondů celkem -7,405
v tom: z fondu odměn
            z fondu provozních prostředků
            z rezervního fondu

Celkem 3,387

Investiční celkem 11,133
v tom: stavby 1,986
            stroje a zařízení 1,229
            nákupy nemovitostí
            ostatní inv. užití (1) 7,918
Neinvestiční celkem (1)

Převod do fondů celkem 0
v tom: do fondu odměn
            do fondu provozních prostředků
            do rezervního fondu

Celkem 11,133

36,081

Poznámka
(1) V případě použití tohoto řádku VVŠ blíže specifikuje.

Tvorba

Čerpání

Stav k 1.1.

Stav k 31.12.



Tabulka 11.c   Stipendijní fond 
(tis. Kč)

6,447.90

poplatky za studium dle § 58 zákona 111/81998 Sb. (1) 2,644
daňově uznatelné výdaje podle zák. 586/1992 Sb. o daních z příjmů
ostatní příjmy (2) -41

Celkem 2,603

Čerpání Celkem 3,168

5,883

Poznámky
(1) Jedná se o poplatky definované v § 58, odst. 3 a 4 - zákona č. 111/1998 Sb.
(2) V případě použití tohoto řádku VVŠ blíže specifikuje.

Tvorba

Stav k 1.1.

Stav k 31.12. 



Tabulka 11.d   Fond odměn 
(tis. Kč)

372.88

ze zisku za předchozí rok
z rezervního fondu
z fondu reprodukce inv. majetku
z fondu provozních prostředků

ostatní příjmy (1)

Celkem 0

mzdové náklady 302
do rezervního fondu
do fondu reprodukce inv. majetku
do fondu provozních prostředků

ostatní užití (1)

Celkem 302

71

Poznámka
(1) V případě použití tohoto řádku VVŠ blíže specifikuje.

Tvorba

Čerpání

Stav k 1.1.

Stav k 31.12.



Tabulka 11.e   Fond účelově určených prostředků 
(tis. Kč)

Položka Neinvestice Investice Celkem

účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb. 5,456 5,456
účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb. 11,214 11,214
účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb. 3,718 0 3,718
účelově určené prostředky z jiné podpory z veř. prostředků, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb. 3,970 3,970

Celkem 24,358 0 24,358

účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb. 875 875
účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb. 25,868 25,868
účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb. 3,604 182 3,786

účelově určené prostředky z jiné podpory z veř. prostředků, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb. 2,906 2,906

Celkem 33,254 182 33,436

účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb. 3,844 3,844
účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb. 11,196 11,196
účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb. 5,565 5,565

účelově určené prostředky z jiné podpory z veř. prostředků, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb. 3,373 3,373

Celkem 23,978 0 23,978

účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb. 2,486 0 2,486
účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb. 25,887 0 25,887
účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb. 1,757 182 1,939

účelově určené prostředky z jiné podpory z veř. prostředků, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb. 3,504 0 3,504

Celkem 33,634 182 33,816

Stav k 1.1.

Tvorba 

Čerpání 

Stav k 31.12.



Tabulka 11.f   Fond sociální 
(tis. Kč)

9,617

Tvorba Příděl podle § 18 odst. 12 zák. č. 111/1998 Sb. 4,421

užití  (1)
penzijní připojištění 2,685

očkování 231
stravování 6,284

Celkem 9,199

4,839

Poznámka

(1) VVŠ uvede čerpání ve struktuře podle svých vnitřních předpisů

Čerpání

Stav k 1.1.

Stav k 31.12.



Tabulka 11.g   Fond provozních prostředků 
(tis. Kč)

237,910

ze zůstatku příspěvku 34,319
ze zisku za předchozí rok
z fondu reprodukce inv. majetku
z fondu odměn
z rezervního fondu

ostatní příjmy (1)

Celkem 34,319

na provozní náklady dle vnitřního předpisu VŠ 26,310
do fondu reprodukce inv. majetku
do fondu odměn
do rezervního fondu

ostatní užití (1)

Celkem 26,310

245,918

Poznámka
(1) V případě použití tohoto řádku VVŠ blíže specifikuje.

Tvorba

Čerpání

Stav k 1.1.

Stav k 31.12.
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