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1. Úvod
V roce 2010 vkročila Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě do třetího
roku své existence s následujícími pedagogicko-vědeckými pracovišti:
Ústav ošetřovatelství
Ústav pedagogických a psychologických věd
Ústav veřejné správy a regionální politiky
Výše uvedené ústavy realizují bakalářské studijní programy a navazující magisterské
programy, v kombinované a prezenční formě.
Ústav veřejné správy a regionální politiky dále poskytuje v rámci studijního oboru
Veřejná správa a regionální politika dvouleté kurzy celoživotního vzdělávání, kromě Opavy
také na pobočkách v Táboře a v Úpici.
Nově byla v roce 2010 vytvořena pobočka v Trutnově, kde probíhá výuka 3. ročníku
kombinovaného studia a rovněž se zde realizuje kurz celoživotní vzdělávání Ústavu
pedagogických a psychologických věd studijního oboru Sociální patologie a prevence.
Celoživotní vzdělávání bylo uskutečňováno také na Ústavu ošetřovatelství v rámci
oboru Všeobecná sestra, a to v Opavě a v Praze ve spolupráci s Fakultní nemocnicí v Motole.
Administrativní a servisní zázemí zabezpečující chod fakulty tvořila následující
pracoviště:
Děkan FVP
Oddělení pro studijní a sociální záležitosti
Oddělení pro vědu, výzkum a rozvoj
Oddělení pro zahraniční styky a informace
Útvar tajemníka (ekonomické oddělení, provozní oddělení, doprava)
Oddělení celoživotního vzdělávání
Výsledek hospodaření v roce 2010 dopadl úspěšně, neboť Fakulta veřejných politik
dosáhla v hlavní činnosti kladného hospodářského výsledku ve výši 2 167 309,03 Kč, z toho
1 155 986,94 Kč bylo vytvořeno v rámci celoživotního vzdělávání.
Kladného hospodářského výsledku bylo dosaženo za podmínky kontrolovaného
čerpání finančních prostředků v průběhu celého roku a aktivního hospodaření s přidělenými
finančními prostředky.
Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti činil 41 808,80 Kč a bylo jej dosaženo
pronájmem kotelny v budově na Bezruč. nám 14 a tržbami za umístění automatu.
Fakulta veřejných politik obsadila další nepedagogickou pozici – pozici údržbáře.
Došlo k zahájení přípravných prací spojených s rekonstrukcí budovy na Bezručově
náměstí 14.
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Z důvodu efektivního využívání finančních prostředků byla některá servisní a
obslužná pracoviště nadále společná pro obě fakulty (FVP a FPF). Jedná se o pracoviště
knihovny, edice, KTV, podatelnu, ekonomický úsek a společně využívané objekty.

1. Roční účetní závěrka
1.1 Rozvaha FVP k 31. 12. 2010
Rozvaha (bilance) vyjadřuje stav aktiv a pasiv fakulty, stav majetku a zdrojů před
rozdělením hospodářského výsledku za účetní období, a to počáteční stavy k 1. 1. 2010 a
stavy konečné k 31. 12. 2010.
Aktiva celkem jsou členěna na stálá aktiva (dlouhodobý nehmotný majetek,
dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý finanční majetek) a oběžná aktiva (zásoby,
pohledávky, krátkodobý finanční majetek, přechodné účty aktivní).
Pasiva celkem jsou členěna na vlastní zdroje fakulty (jmění a hospodářský výsledek) a
cizí zdroje (rezervy, dlouhodobé a krátkodobé závazky a přechodné účty pasivní).
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Tabulka č. 1.1 – Rozvaha k 31. 12. 2010
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Tabulka č. 1.1 – Rozvaha k 31. 12. 2010
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Tabulka č. 1.1 – Rozvaha k 31. 12. 2010
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Tabulka č. 1.2 – Výkaz zisku a ztráty (Sumář VŠ)

6

Tabulka č. 1.2 – Výkaz zisku a ztráty (Sumář VŠ)
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Tabulka č. 1.3 – Doplňující údaje VVŠ
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Tabulka č. 1.3 – Doplňující údaje VVŠ
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Tabulka č. 1.3 – Doplňující údaje VVŠ
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Tabulka č. 1.4 – Rozbor hospodářského výsledku
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Součásti VŠ (jmenovitě)

HV z hlavní
činnosti

HV z
doplňkové
činnosti

HV celkem

Fakulta veřejných politik v Opavě

2 167 309,03

41 808,80

2 209 117,83
0
0
0

Celkem

2 167 309,03

41 808,80

2 209 117,83

1.4.1 Rekapitulace nerozděleného zisku
V rámci hlavní činnosti byl vytvořen v roce 2010 zisk ve výši 2 167 309,03 Kč. Výše zisku je
ovlivněna také příjmy z celoživotního vzdělávání.
V doplňkové činnosti činil zisk 41 808,80 Kč a bylo jej dosaženo díky pronájmu
kotelny na BN 14 (9 808,80 Kč) a tržbám za umístění automatu (32 000,- Kč).

2. ANALÝZA VÝNOSŮ A NÁKLADŮ
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V následující části je provedena analýza výnosů a nákladů. V hlavní činnosti byly
dosaženy výnosy ve výši 48 180 tis. Kč a v doplňkové činnosti 42 tis. Kč. Náklady na hlavní
činnost činily 46 013 tis. Kč. Doplňková činnost byla bez nákladových položek.

2.1 VÝNOSY
Vysoká škola
1)
Základní příspěvek a dotace z kapitoly školství byla Fakultě veřejných politik
na období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 poskytnuta ve výši 45 706 tis. Kč, z toho na
vzdělávací činnost včetně projektu Interní grantové soutěže (IGS) 45 474 tis. Kč a na
Rozvojové programy 232 tis. Kč.
2) Vlastní výnosy
Vlastní výnosy k základnímu příspěvku, které byly použity k úhradě nákladů činily
v roce 2010 částku 8 715 tis. Kč.
2) Vlastní výnosy
v tom: - poplatky spojené s přijímacím řízením
- kurzovné
- konzultace při tvorbě stud.
- poplatky - studium
- konferenční poplatky
- změna stavu zásob výrobků
- zúčtování fondu odměn
(3. ročník kombinovaného studia)
- převod fondu provozních prostředků
(3. ročník kombinovaného studia)
- úroky z BÚ
- dobropisy minulých let
- poplatky za studium - CŽV
- přijaté příspěvky - dary

v tis. Kč
8 715
635
300
27
1
23
114
264

211
121
2
6 907
110

DOPLŇKOVÁ ČINNOST
V doplňkové činnosti dosáhla Fakulta veřejných politik výnosy ve výši 42 tis. Kč
z pronájmu.

2.2 NÁKLADY
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Celkové náklady Fakulty veřejných politik za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010
představují v hlavní činnosti 46 013 tis. Kč.
Skutečné čerpání nákladů dle jednotlivých skupin je následující:
Nákladové skupiny
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné pojištění
Zákonné sociální náklady
Ostatní daně a poplatky
Kurzové ztráty
Jiné ostatní náklady
Náklady celkem

Hlavní
Doplňková
činnost
činnost
1 429
1 221
138
721
74
5 525
27 126
8 493
755
22
6
503
46 013
0

PODROBNÝ ROZPIS JEDNOTLIVÝCH NÁKLADOVÝCH SKUPIN:
1) Vysoká škola - hlavní činnost

Spotřeba materiálu

1 429 tis. Kč

Účtovaly se zde veškeré náklady na pořízení materiálu, PHM, DHM, knih, novin a
časopisů následovně:

Položka nákladů
Spotřeba PHM

v tis. Kč
126

14

Nákup DHM - ostatní
v tom: - stojan dlouhý (BN14)
- svařovací agregát (BN14)
- drobný majetek (kleštičky, lékarnička) - ÚO
- vozík víceúčelový - ÚO
- lehátko - ÚO
- nákup diktafonu - ÚPPV
- vizualizér přenosný - ÚPPV
- pila stolní ÚVSRP
Nákup knih, novin, časopisů
Spotřeba materiálu – kancelářské potřeby
Spotřeba materiálu – kancelářský papír
Spotřeba materiálu – náplň tiskáren, kopírek
Spotřeba materiálu – čistící a hygienické prostředky
Spotřeba materiálu – DHM – počítače a díly
Spotřeba materiálu – DHM - elektrospotřebiče
Spotřeba materiálu – DHM – tiskárny a kopírky
Spotřeba materiálu – DHM – kancelářský nábytek
Spotřeba materiálu – DHM – nábytek výukový (stoly,
kontejner, instrumentální skříň)
Spotřeba materiálu – ostatní
v tom: - DVD, obaly DVD, CD, USB, flashdisky, myš,
sluchátka
- diplomy, desky, dodatky k diplomu
- drobný hmotný majetek (křesla, tabule, rychlovarné
konvice – 3ks, nástěnné hodiny, kávovar, držák projektoru)
- provozní materiál (posyp. sůl, vrtáky, kotouče,
elektromateriál, psací páska Brother aj.) – BN 14
- telefon Nokia - CŽV
- provozní materiál - doprava
- sklenice, ubrusy
- nákup židlí
- lampa dataprojektor
- zdravotnický materiál (test. proužky, tonometr,
fonendoskop) - ÚO
Náklady celkem

80
6
10
4
7
15
2
33
3
248
71
51
127
74
177
93
49
17
116
198
22
55
8
51
1
7
3
29
6
16
1 429
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Spotřeba energií

1 221 tis. Kč

Účtovaly se zde veškeré náklady na spotřebované energie v níže uvedené struktuře :
Položka nákladů
Spotřeba elektrické energie
Spotřeba vody
Spotřeba tepla, páry
Náklady celkem
Opravy a udržování

v tis. Kč
264
85
872
1 221
138 tis. Kč

Účtovaly se zde veškeré náklady na opravy následovně:
Položka nákladů
Opravy a udržování – vozidel FVP
Opravy a udržování – stroje a přístroje
v tom: - servis kopírky
- servis výtahu Bezruč. nám. 14
- drobné opravy
Opravy a udržování - ostatní
v tom: - oprava střešní krytiny, čištění žlabů, výměna WC - BN14
Náklady celkem

Cestovné

v tis. Kč
40
78
39
30
9
20
20
138

721 tis. Kč

Účtovaly se zde veškeré náklady na služební cesty zaměstnanců :
Položka nákladů
Cestovné tuzemské
Cestovné zahraniční
Náklady celkem

Náklady na reprezentaci

v tis. Kč
343
378
721

74 tis. Kč

Účtovaly se zde především náklady na pohoštění při pořádání promocí a imatrikulací,
konferencí, Vědecké rady, Akademického senátu, a dále pak veškeré náklady spojené
s přijetím návštěv fakulty, případně poskytnuté reprezentační předměty za fakultu (dárkové
tašky a knihy).
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Ostatní služby

5 525 tis. Kč

Účtovaly se zde veškeré náklady na telefony, poštovné, nájem, inzerce, tiskařské
a knihařské práce, náklady na kurzy a semináře, režie pracovišť atd. viz. následující tabulka:
Položka nákladů
Ostatní služby - telefony
- poštovné
- nájem a ubytování
- nákup dlouhodobého nehmotn. majetku
- inzerce
- tiskařské a knih. práce - ostatní
- kurzy, semináře
- tisk. a knih. práce výukové
- tisk. a knih. práce propagační
- režie pracoviště
v tom: - úhrada FVP za servis a podíl na nákladech
objektů FPF
- režie pracoviště
- provoz budovy Olbrichova
- platba FPF za provoz Bezruč. nám. 14
- platba FPF za vzájemnou výuku
- platba za režii rektorátu – projekty ESF
- elektropráce a revize na rektorátu
- jazyková výuka CŽV
- kontroly a revize BN14, zhotovení klíčů
- služby spojené s akcí Svět knihy 2010
- čalounění dveří - děkanát
- skenování, kopírování, tisk, kroužková vazby
- organizace workshopu - SGS
- vysílání rozhlasové reklamy, propag. materiály (CŽV)
- výroba rozvrhu, výroba CD
- zhotovení razítek
- čištění kanalizace Bezručovo nám. 14
- duplikace CD a digitisk
- zajištění dopravy - imatrikulace
- zasklívání oken
- zhotovení reklamního poutače
- odvoz TDO Bezručovo nám. 14
- grafické a redakční zpracování
- cizojazyčné překlady, překlad odborného textu, zprac.
dat
- vytvoření a zprovoznění webové stránky
- poplatek za vízum - Rusko
Náklady celkem

v tis. Kč
93
134
167
26
93
213
20
621
1
3 793
5 323
2
168
-956
-675
18
-87
66
28
23
4
25
17
54
14
3
2
11
8
1
3
51
5
38
8
3
5 525
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Mzdové náklady

27 126 tis. Kč

Z celkových nákladů na mzdy tvoří:
Položka nákladů
Mzdové náklady – mzdy a platy
Mzdové náklady - OON
Mzdové náklady – náhrada za nemoc
Náklady celkem

v tis. Kč
23 797
3 303
26
27 126

Z položky Mzdy a platy z částky 27 126 tis. Kč bylo 2 115 tis. Kč vyplaceno za výuku
v CŽV za úplatu. Ostatní osobní náklady činily z částky 3 303 tis. Kč za výuku v CŽV
630 tis. Kč.
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Tabulka č. 2.5
Pracovníci a mzdové prostředky za rok 2010 – sumář VVŠ
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Náklady na sociální a zdravotní pojištění

8 493 tis. Kč

Účtovaly se zde zákonné odvody na sociální a zdravotní pojištění z vyplacených
mezd.

Zákonné sociální náklady

755 tis. Kč

Specifikace jednotlivých sociálních nákladů je uvedena v následující tabulce:
Položka nákladů
Příspěvek na stravné zaměstnanců
Preventivní péče
Osobní ochranné prostředky
Sociální fond - tvorba
Náklady celkem

v tis. Kč
447
7
14
287
755

Ostatní daně a poplatky

22 tis. Kč

Účtovaly se zde poplatky za rozhlas a televizi ve výši 17 tis. Kč, notářské poplatky
1 tis. Kč a dálniční známky ve výši 4 tis. Kč.

Kurzové ztráty
Účtovaly se zde především
ze zahraničních služebních cest.

6 tis. Kč
poplatky za

Jiné ostatní náklady

konverzi

valutových

prostředků

503 tis. Kč

Účtovaly se zde různé náklady v tomto členění:
Položka nákladů
Stipendia - PVS
Zákonné pojištění odpovědnosti
Pojištění majetku a osob
Bankovní poplatky
Semináře studenti
Převod prostředků spoluřešitelských dotací GAČR
Ostatní
Náklady celkem

v tis. Kč
22
105
8
31
12
319
6
503
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2.3 Celkový přehled o čerpání finančních prostředků přidělených na různé
projekty, programy a granty.

1) Čerpání finančních prostředků v rámci Rozvojových projektů MŠMT 2010
V rámci rozvojových projektů obdržela naše fakulty v roce 2010 celkovou
neinvestiční dotaci ve výši 232 tis. Kč.
tis. Kč
Číslo
Název projektu
Řešitel
Neinvestiční dotace
projektu
Přiděleno
Vyčerpáno
C/20
Rozvoj infrastruktur pro
M. Chmelařová
232
232
využívání hledání
podobností mezi
studentskými pracemi a
zdroji na Internetu.
Celkem
232
232

2) Čerpání finančních prostředků v rámci GAČR
Z rozpočtu GAČR obdržela naše fakulta, jako řešitel projektu, v roce 2010
neinvestiční prostředky ve výši 756 tis., z toho 319 tis. Kč bylo převedeno na spoluřešitele
projektu, tj. Slezské zemské muzeum – Slezský ústav.
tis. Kč
Číslo
projektu

Název projektu

409/09/0555 Perzekuce
československých
občanů v Sovětském
svazu (1918-1956).
Celkem

Řešitel

M. Borák

Neinvestiční dotace
Přiděleno Vyčerpáno
Převedeno
FÚUP
756
756
0

756

756

0
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3) Čerpání finančních prostředků v rámci Interní grantové soutěže SU v Opavě

Číslo
projektu
28/2010

Název projektu

Řešitel

Výzkum v oblasti
D. Janák, ml.
vztahů sociálních věd a
modernizačních
procesů ve střední
Evropě a publikace
jeho výsledků
v zahraničních
časopisech.

tis. Kč
Neinvestiční prostředky
Přidělené Čerpané
Vrácené
37
37
0

Celkem

37

37

0

4) Čerpání finančních prostředků v rámci výběrového řízení Ministerstva
zahraničních věcí na podporu česko-polských projektů
tis. Kč
Název projektu

Řešitel

Česká a polská
společnost 1918-1938.
Sociologické reflexe
politických a sociálních
problémů.
Sociální realita českopolského příhraničí po
vstupu do Unie.

D. Janák,
ml.

Celkem

H.
Kolibová

Neinvestiční dotace
Čerpáno Vráceno
Dotace SpoluCelkem
MZV
účast
přiděleno
ÚVSRP
60
47
107
107
0

122

53

175

175

0

182

100

282

282

0
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5) Čerpání paušální částky poskytnuté z Grantu Visegrádských univerzitních
studií
Na Fakultě veřejných politik v Opavě došlo v roce 2010 k zahájení řešení projektu
Mezinárodního Visegrádského fondu s názvem „Visegrad: Sociální myšlení, struktura a
transformace“, č. 60900007, jehož řešitelem je PhDr. Dušan Janák, Ph.D. Paušální částka byla
poskytnuta ve výši 15 000 EUR tj. cca 372 300,- Kč k pokrytí nákladů na rozvoj a zavedení
kurzu/programu s výše uvedeným názvem.

6) Čerpání finanční podpory z ESF – z Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost
Na Fakultě veřejných politik se řeší níže uvedené projekty v rámci Evropského sociálního
fondu:
a) Sociálně patologické jevy v pregraduálním vzdělávání, reg. číslo CZ.1.07/2.2.00/07.0034.
Financování projektu je postupné na základě schválených monitorovacích zpráv. V roce 2010
bylo profinancováno 704 308,14 Kč. Řešení projektu probíhá od 21. 5. 2009 a bude trvat do
30. 4. 2012. FVP SU - ÚPPV zde vystupuje jako hlavní řešitel projektu.
b) FVP SU je dále partnerem č. 1 v projektu Sociální podnikání jako způsob myšlení a
tvořivosti, reg. číslo CZ.1.07/2.2.00/07.0045, jehož hlavním řešitelem je Vysoká škola
podnikání, a.s.. Tento projekt byl na ÚVSRP zahájen 11. 5. 2009 a bude ukončen 30. 4. 2011.
Financování projektu je postupné na základě schválených monitorovacích zpráv. V roce 2010
bylo profinancováno 776 800,- Kč.
c) Inovace studijního programu Ošetřovatelství na Slezské univerzitě v Opavě, reg. č.
CZ.1.07/2.2.00/15.0178. Financování projektu je postupné na základě schválených
monitorovacích zpráv. V roce 2010 bylo profinancováno 105 309,54 Kč. Řešení projektu
probíhá od 1. 5. 2010 a bude trvat do 30. 4. 2013. Ústav ošetřovatelství zde vystupuje jako
hlavní řešitel projektu.
d) Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí, reg. č.
CZ.1.07/2.2.00/15.0173. Financování projektu je postupné na základě schválených
monitorovacích zpráv. V roce 2010 bylo profinancováno 571 895,97 Kč. Řešení projektu
probíhá od 1. 7. 2010 a bude trvat do 30. 9. 2012. Ústav ošetřovatelství zde vystupuje jako
hlavní řešitel projektu.
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7) Finanční dary poskytnuté Fakultě veřejných politik v roce 2010
a) Od společnosti Česká spořitelna, a.s. obdržela fakulta finanční dar ve výši
100 tis. Kč na náklady spojené s vydáním anglického překladu publikace „Transporty
do Niska nad Sanem. První deportace evropských židů“.
b) Dar ve výši 5 tis. Kč obdržela naše fakulta ze společnosti Česká pojišťovna, a.s.
na úhradu nákladů spojených s tiskem sborníku z konference Ústavu pedagogických a
psychologických věd pod názvem „Mámo, táto, kde jsi aneb rodičovství jako výzva“.
c) Dar ve výši 2 tis. Kč obdržela fakulta ze společnosti Semix pluso, spol. s r. o.
na úhradu nákladů spojených s konáním konference Ústavu pedagogických a
psychologických věd pod názvem „Mámo, táto, kde jsi aneb rodičovství jako výzva“.
d) Dar ve výši 3,5 tis. Kč obdržela fakulta od společnosti ing. Jaroslava Brodského
na podporu vědy a vzdělávání na Ústavu ošetřovatelství při příležitosti konání „V. Slezské
vědecké konference ošetřovatelství s mezinárodní účastí“.
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3. Přehled o peněžních příjmech a výdajích
Výkaz
cash
flow
zobrazuje
změny
peněžních
prostředků
fakulty
od 1. 1. 2010-31. 12. 2010. Podvojné účetnictví sleduje prostřednictvím výkazu zisků a ztrát
hospodářský výsledek, tj. náklady a výnosy a cash flow znamená úpravu těchto údajů
na skutečné příjmy a výdaje.
Informace o peněžních tocích jsou rozčleněny na provozní, investiční a finanční činnost.
Tab. 3 Přehled o peněžních tocích v tis. Kč
Struktura CASH FLOW

č.ř.

Rok 2008

Rok 2009

Rok 2010

Hospodářský výsledek běžného roku

001

280

2 635

2 209

Odpisy investičního majetku

002

Rezervy řízené předpisy

003

Přechodné účty pasivní
v tom:

004

3 310

6 312

10 971

3 310

6 050

10 722

262

249

24

21

30

24

21

30

1

-3

0

1

5

-4

-5

-výdaje příštích období

005

-výnosy příštích období

006

-kursové rozdíly pasivní

007

-dohadné účty pasivní

008

Přechodné účty aktivní
v tom:

009

-náklady příštích období

010

-příjmy příštích období

011

-kursové rozdíly aktivní

012

-dohadné účty aktivní

013

Pohledávky celkem
v tom:

014

-z obchodního styku

015

-k účastníkům sdružení

016

-za institucemi soc. zabezp. a zdravot. poj.

017

-daň z příjmů

018

-ostatní přímé daně

019

-daň z přidané hodnoty

020

-ostatní daně a poplatky

021

-ze vztahu k státnímu rozpočtu

022

-ze vztahu k rozpočtu orgánů ÚSC

023

-za zaměstnanci

024

-z emitovaných dluhopisů a jiné pohled.

025

-opravná položka k pohledávkám

026

Ceniny

027

Majetkové cenné papíry

028

1
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Dlužné cenné papíry a vlastní dluhopisy

029

Ostatní cenné papíry

030

Zásoby celkem
v tom:

031

-materiál na skladě a na cestě

032

-nedokončená výroba a polotov. vl. výroby

033

-výrobky

034

-zvířata

035

-zboží na cestě a na skladě

036

-poskytnuté zálohy na zásoby

037

Krátkodobé závazky
v tom:

038

0

0

0

146

16 983

16 361

187

205

12 996

-dodavatelé

039

-směnky k úhradě

040

-přijaté zálohy

041

-ostatní závazky

042

-1 878

14 626

1 760

-zaměstnanci

043

170

212

174

-ostatní závazky vůči zaměstnancům

044

- instituce soc. zabezp. a zdravot. poj.

045

-daň z příjmů

046

-ostatní přímé daně

047

-daň z přidané hodnoty

048

-ostatní daně a poplatky

049

-ze vztahu ke státnímu rozpočtu

050

-ze vztahu k rozpočtu ÚSC

051

-účastníci sdružení

052

-jiné závazky

053

Krátkodobé bankovní úvěry

054

Přijaté finanční výpomoci

055

CASH FLOW PROVOZNÍ

056

Nehmotný dlouhodobý majetek
v tom:

057

-nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

058

-software

059

-předměty ocenitelných práv

060

-drobný dlouhodobý nehmotný majetek

061

-ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

062

-nedokončené nehmotné investice

063

-poskyt. zálohy na nehmot. dlouhodob. maj.

064

Oprávky celkem
v tom:
-nehmotné výsledky výzkumné činnosti

065

1
1 180

1 356

1 045

487

582

385

2

0

3 761

25 948

29 571

125

1 281

1 262

125

1 281

1 262

-125

-1 281

-1 262

066
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- software

067

-předměty ocenitelných práv

068

-drobný nehmot. dlouhodobý majetek

069

-ostatní nehmot. dlouhodobý majetek

070

Hmotný dlouhodobý majetek
v tom:

071

-pozemky

072

-umělecká díla a sbírky

073

-stavby

074

-samost. movité věci a soubory mov. věcí

075

-pěstitelské celky trvalých porostů

076

-základní stádo a tažná zvířata

077

-drobný hmotný dlouhodobý majetek

078

-ostatní hmotný dlouhodobý majetek

079

-nedokončené hmotné investice

080

-poskyt. zálohy na hmot. dlouhodobý maj.

081

Oprávky celkem
v tom:

082

-stavby

083

-movité věci a soubory mov. věcí

084

-pěstitelské celky trvalých porostů

085

-základní stádo a tažná zvířata

086

-drobný hmotný dlouhodobý majetek

087

-ostatní hmotný dlouhodobý majetek

088

Korekce vyloučením odpisů

089

Dlouhodobý finanční majetek
v tom:

090

-podíl. cen. pap. a vklady - rozhod. vlivu

091

-podíl. cen. pap. a vklady - podst. vlivu

092

-ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady

093

-půjčky podnikům ve skupině

094

-ostatní dlouhodobý finanční majetek

095

CASH FLOW Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI

096

Dlouhodobé závazky celkem
v tom:

097

-emitované dluhopisy

098

-závazky z pronájmu

099

-dlouhodobé přijaté zálohy

100

-dlouhodobé směnky k úhradě

101

-ostatní dlouhodobé závazky

102

Dlouhodobé bankovní úvěry

103

Vlastní jmění

104

-125

-1 281

-1 262

2 067

1 761

1 587

2 067

1 761

1 587

-2 067

-1 761

- 1587

-2 067

-1 761

- 1587

0

0

0

0

0
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Fondy

105

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

106

Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta minulých let

107

Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení

108

280

2 635

2 209

Korekce snížením disponibilního zisku běž. roku

109

-280

-2 635

-2 209

CASH FLOW Z FINANČNÍ ČINNOSTI

109

0

0

0

CASH FLOW CELKOVÉ

110

3 761

25 948

29 571

3 711

25 609

29 154

Stav peněžních prostředků

111
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4. Vývoj fondů FVP SU v roce 2010
Tabulka č. 4.1 – Fondy za rok 2010
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Tabulka č. 4.2
Rezervní fond za rok 2010
(tis. Kč)

Stav k 1.1.

Tvorba

Čerpání

0

ze zisku
z fondu reprodukce inv. majetku
z fondu odměn
z fondu provozních prostředků
Celkem
krytí ztrát minulých účetních
období
do fondu reprodukce inv. majetku
do fondu odměn
do fondu provozních prostředků
ostatní užití *)
Celkem

Stav k 31.12.

0

0
0

Tabulka č. 4.3
Fond reprodukce investičního majetku za rok 2010
(tis. Kč)

Stav k 1.1.

891
z odpisů
ze zisku
příjmy z prodeje nehm. a hmot. dlouhod.
majetku
ze zůstatku příspěvku
zůstat.cena nehm. a hmot. dlouhod.
majetku
ostatní příjmy celkem

Tvorba

902

0

v tom: *)

Převod z fondů celkem
v tom: z fondu odměn
z fondu provozních prostředků
z rezervního fondu
Celkem

0

902

30

Čerpání

Investiční

6

v tom : stavby
stroje a zařízení
nákupy nemovitostí
ostatní užití *)
TZ BN14 hasící přístroj
TZ BN 14 úprava zámku
Neinvestiční
v tom: ostatní užití *)

0

Převod do fondů celkem

0

v tom: do fondu odměn
do fondu provozních prostředků
do rezervního fondu
Celkem

6

Stav k 31.12.

2
4
0

1 787

Tabulka č. 4.4
Stipendijní fond za rok 2010
(tis. Kč)

Stav k 1.1.

Tvorba

Čerpání
Stav k 31.12.

509
daňově uznatelné výdaje podle zák.
586/1992 Sb. o daních z příjmů
poplatky za studium *)
ostatní příjmy **)
Celkem
Celkem

253
253
413
349

*) Poplatky za studium odst. 3 a 4 §58 zákona č. 111/1998 Sb. (nad rámec standardní doby studia + 1 rok,
studium absolventa v dalším stud. programu při souběhu studia nad rámec standardní doby studia), návaznost na
tab. 2.3.sloupec „stipendijní fond“
**) uveďte jaké
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Tabulka č. 4.5
Fond odměn za rok 2010
(tis. Kč)

Stav k 1.1.

Tvorba

Čerpání

Stav k 31.12.

ze zisku
z rezervního fondu
z fondu reprodukce inv. majetku
z fondu provozních prostředků
ostatní příjmy *)
Celkem
mzdové náklady
do rezervního fondu
do fondu reprodukce inv. majetku
do fondu provozních prostředků
ostatní užití *)
Celkem

261
2 635

2 635
264

264
2 632
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Tabulka č. 4.6
Fond účelově určených prostředků za rok 2010
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Tabulka č. 4.7
Fond sociální za rok 2010
Stav k 1.1.
Tvorba

Čerpání

636
287

Příděl podle § 18 odst. 12 zák. č. 111/1998 Sb.
užití *)
Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění a životní pojištění
zaměstnanců

526

Celkem

526
397

Stav k 31.12.

Tabulka č. 4.8
Fond provozních prostředků za rok 2010
(tis. Kč)

Stav k 1.1.

Tvorba

Čerpání

Stav k 31.12.

ze zůstatku příspěvku
ze zisku
z fondu reprodukce inv. majetku
z fondu odměn
z rezervního fondu
ostatní příjmy *)
Celkem
na provozní náklady dle vnitřního předpisu VŠ
do fondu reprodukce inv. majetku
do fondu odměn
do rezervního fondu
ostatní užití *) - 3. ročník kombinovaného studia CŽV
Celkem

6 811
9 500

9 500

211
211
16 100
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5. Vývoj stavu majetku a výsledky inventarizace
Tabulka č. 5a
tis. Kč

Přehled o majetku a jeho vývoji

Druhy majetku
1

Stav k 31.12.2010
Stav k
31.12.2009 pořizovací oprávky (zůstatková
pořizovací cena
cena
)
cena
2
3
4
5

Dlouhodobý nehmotný majetek
1 281
z toho: software
drobný dlouhodobý nehmotný majetek 1 281

1 262

-1 262

0

1 262

-1 262

0

Dlouhodobý hmotný majetek
1 761
v tom:
pozemky
umělecká díla
budovy,haly, stavby
samostatné movité věci a soubory
movitých věcí
pěstitelské celky trvalých porostů
základní stádo a tažná zvířata
drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 761
ostatní dlouhodobý hmotný majetek.
nedokončený dlouhodobý hmotný
majetek
poskytnuté zálohy na dlouhodobý
hmotný majetek

1 587

-1 587

0

1 587

-1 587

0

Tabulka č. 5b
tis. Kč

Finanční majetek
Stav k 31. 12. 2009 Stav k 31. 12. 2010
Dlouhodobý

Rozdíl oproti roku 2009

0

0

0

25 609
122
0
25 487

29 154
66
0
29 088

3 545
-56
0
3 601

v tom *)
Krátkodobý
v tom *) pokladna
ceniny
běžné účty
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Tabulka č. 5c
tis. Kč

Zásoby

Stav k 31. 12. 2009 Stav k 31. 12. 2010 Rozdíl oproti roku 2009
Zásoby celkem
v tom: materiál
nedokončená výroba
výrobky
zvířata
zboží
ostatní

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0

Tabulka č. 5d
Pohledávky, závazky, bankovní výpomoci a půjčky

tis. Kč

Stav k 31. 12. 2009 Stav k 31. 12. 2010 Rozdíl oproti roku 2009
Pohledávky celkem:
odběratelé
v tom poskytnuté provozní zálohy
daň z přidané hodnoty
za zaměstnanci
nároky na dotace a ostatní zúčt.
se st. rozpočtem
dohadné účty aktivní
ostatní
Závazky celkem:
dodavatelé
v tom přijaté zálohy
k zaměstnancům
k institucím soc. zabezpečení a
zdravotní pojišťovny
daňové závazky
ostatní
závazky ve vztahu ke státnímu
rozpočtu
dohadné účty pasivní
Bankovní výpomoci a půjčky
z toho: úvěry

299
9
291
1
-4

296
0
264
5
-5

-3
-9
-27
4
-1

0

0

0

0
2
16 980
205
0
212

30
2
16 361
12 996
0
174

30
0
-622
12 791
0
-38

1 356

1 045

-311

581
14 626

385
1 760

-196
-12 866

2

0

-2

0
0
0

0
0
0

0
0
0
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Tabulka č. 5e
Rekapitulace inventur majetku včetně SW+peněžních prostředků a cenin k 31. 10. 2010
Poř. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Inventurní úsek
Děkanát
Studijní oddělení
Věda, výzkum a rozvoj
Zahraniční styky a informace
Útvar tajemníka
Technický provoz
Učebna Bezručova 14
Doprava
Ústav ošetřovatelství
Ústav pedag. a psych. věd
Ústav veř. správy a reg. politiky
Celkem

Fyzický stav
163 078,67
670 447,60
27 342,03
897 417,70
1 132 286,83
55 848 384,06
830 906,32
1 058 494,50
8 406 518,60
3 281 052,37
4 859 377,72
77 176 688,40

Účetní stav
163 078,67
670 447,60
28 724,03
897 417,70
1 132 286,83
55 848 384,06
830 906,32
1 058 494,50
8 406 518,60
3 281 052,37
4 859 377,72
77 175 306,40

Rozdíl
0,00
0,00
1 382,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 382,00
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Zpráva
o výsledku periodické inventarizace majetku FVP SU v Opavě ke dni 31. 12. 2010
V souladu s „Příkazem rektora“ č. 4/2010 proběhla v době od 8.11.2010 - 26.11.2010
inventarizace majetku za účasti všech členů dílčích inventarizačních komisí. Předsedové
jednotlivých komisí obdrželi před zahájením inventur inventurní soupisy, které obsahovaly
seznamy majetku podléhající inventarizaci. Komise provedly porovnání fyzického stavu
majetku jednotlivých ústavů s účetním stavem ke dni 31. 10. 2010 ve správě majetku. Za
jednotlivé útvary byly odevzdány vyhodnocující „Zprávy o výsledku inventarizace“. Byl
zjištěn rozdíl Kč 1 382,00. Částka představuje hodnotu mobilu zn. NOKIA 2610, který nebyl
při inventarizaci nalezen na Oddělení věda, výzkum a rozvoj. Hlášení o škodě bylo
postoupeno škodní komisi SU Opava.
Byly podány návrhy na vyřazení majetku opotřebovaného a neopravitelného.
Technický stav posoudí likvidační komise.
Rekapitulace majetku SU v pořizovací ceně
Celkem účetní stav
k 31. 10. 2010
Celkem fyzický stav k 31. 12. 2010
Rozdíl

Kč 77 176 688,40
Kč 77 175 306,40
Kč
1 382,00

Dále byla provedena inventarizace k 31. 12. 2010 peněžních prostředků a cenin:
Pokladna
bez rozdílu
Koleje-stravenky
bez rozdílu
Sklad skript
bez rozdílu
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6. Rekapitulace finančního vypořádání se státním rozpočtem FVP SU
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7. Stipendia a služby poskytované studentům
7.1 Stipendia
V roce 2010 byla studentům Fakulty veřejných politik vyplacena fakultou stipendia v rámci projektu Studentské grantové soutěže
v celkovém objemu 22 tis. Kč.
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7.2 Stravování studentů
Stravování studentů
přírodovědeckou fakultou.

Fakulty veřejných

politik

je

zajišťováno

Filozoficko-

Škola nemá vlastní menzu, proto je stravování studentů zajištěno smluvně ve
stravovacích zařízeních jiných organizací.
Přehled stravovacích zařízení v roce 2010:
Název stravovacího zařízení
Mendelovo gymnázium Opava
Zařízení školního stravování, Matiční dům, Opava
Pouba Koruna, Opava – stravovací poukázky
MENU SERVICE – stravovací poukázky

7.3 Ubytování studentů
Ubytování studentů
přírodovědeckou fakultou.

Fakulty

veřejných

politik

je

zajišťováno

Filozoficko-

Přehled ubytovacích zařízení v roce 2010:
Ubytovací zařízení
Hradecká 10a
Hradecká 10b
Hradecká 10b/Dvůr
Hradecká 12
Hradecká 17
Komárovská 25
Nám. Republiky 17
Vávrovická 44
Sadová 22
Sadová 23
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8. Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum
8.1 Poskytnutá dotace na specifický vysokoškolský výzkum
Tab. 8. 1

Čerpání finančních prostředků v rámci Studentské grantové soutěže SU v Opavě
tis. Kč
Číslo projektu

Název projektu

Řešitel
Dotace

SGS/14/2010

Péče o zaměstnance
jako součást
vnitropodnikové
sociální politiky
v Moravskoslezské
m kraji.

H.
Kolibová

Celkem

Neinvestiční prostředky
Přidělené
Čerpané
Spoluúčast
Celkem
ÚVSRP

Vrácené

45

219

264

264

0

45

219

264

264

0

8.2. Přehled o využití dotace na úhradu
a) způsobilých nákladů studentských projektů vybraných ve studentské grantové soutěži
Celkem
v tom způsobilé osobní náklady
z toho osobní náklady studentů (včetně stipendií)

....................... tis. Kč
....................... tis. Kč
........................tis. Kč

Komentář.:
Pozn.: v komentáři uveďte počet podpořených projektů a počet studentů členů řešitelských týmů
projektu, kteří čerpali mzdové prostředky včetně stipendií ze způsobilých nákladů projektů.
b) způsobilých nákladů spojených s organizací studentských vědeckých konferencí
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Celkem
v tom osobní
věcné

....................... tis. Kč
....................... tis. Kč
....................... tis. Kč

Komentář
Pozn.: v komentáři specifikujte studentské vědecké konference, jejichž náklady byly hrazeny
z podpory na specifický vysokoškolský výzkum.
c) způsobilých nákladů spojených s organizací studentské grantové soutěže, a to včetně nákladů na
hodnocení a kontrolu studentských projektů a zhodnocení dosažených výsledků
Celkem
v tom osobní
věcné

....................... tis. Kč
....................... tis. Kč
....................... tis. Kč

Komentář:
Pozn.: v komentáři specifikujte aktivity, jejichž náklady byly hrazeny z podpory na specifický
vysokoškolský výzkum.
d) zůstatek z poskytnuté dotace na specifický vysokoškolský výzkum
Celkem
v tom převedeno do fondu účelově určených prostředků
vráceno na účet MŠMT

....................... tis. Kč
....................... tis. Kč
....................... tis. Kč

Komentář:
Pozn.: v komentáři odůvodněte provedenou účetní operaci.

8.3 Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné
organizace na základě zhodnocení jí dosažených výsledků.
Fakultě veřejných politik SU v Opavě byla v roce 2010 v rámci této kapitoly
poskytnuta dotace ve výši 51 tis. Kč, která byla v plné výši vyčerpána na nákup knih, nákup
softwaru IBM SPSS Base a částečnou úhradu nákladů spojených s vydáním anglického
překladu publikace „Transporty do Niska nad Sanem. První deportace evropských židů“.
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9. Závěr a návrh opatření pro rok 2011
Výsledek hospodaření FVP pro rok 2010 byl zásadním způsobem ovlivněn výší dotace
na vzdělávací činnost, realizovaným CŽV a účelovými finančními prostředky, poskytnutými
na jednotlivé projekty.
V roce 2010 byl dosažený hospodářský výsledek ve výši 2 209 tis. Kč.
Pro efektivní čerpání prostředků v roce 2011 je potřeba přijmout následující opatření:
-

Rozšířit motivační faktory, vedoucí k dosažení kladného hospodářského výsledku
(maximálně úsporné čerpání nákladů, posílení vědecko-výzkumné činnosti, získání
více prostředků z kvalitativních ukazatelů).

-

Realizovat a případně ještě upřesnit pravidla pro dělení společných nákladů s FPF.

-

Stanovit podobná pravidla pro oboustranný výukový servis s FPF.

-

Zajistit optimální parametry pro Celoživotní vzdělávání na pobočkách jako zdroj
finančních prostředků a dle možností rozšířit tuto činnost na Ústavu pedagogických a
psychologických věd.

-

V souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti se
zaměřit na internacionalizaci výuky a rozšiřování zahraničních mobilit
s odpovídajícím zvýšením čerpání prostředků z fondů (Erasmus, Ceepus, Erasmus
Mundus).

Vypracovala: Ing. Eva Theuerová

Schválil: Doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D.
děkan FVP SU

V Opavě dne 4. 3. 2011
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