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1. Úvod
Rok 2011 byl čtvrtým rokem existence Fakulty veřejných politik Slezské univerzity
v Opavě, která se dále člení na následující pedagogicko-vědecká pracoviště:
Ústav ošetřovatelství
Ústav pedagogických a psychologických věd
Ústav středoevropských studií (ústav vznikl ke dni 1. 11. 2011)
Ústav veřejné správy a regionální politiky
Výše uvedené ústavy realizovali bakalářské studijní programy a navazující
magisterské programy, v kombinované a prezenční formě.
Jednotlivé ústavy také poskytovali dvouleté kurzy celoživotního vzdělávání v Opavě
a na konzultačních střediscích v Táboře, Trutnově, Úpici a Praze:
Ústav veřejné správy a regionální politiky v rámci studijního oboru Veřejná správa
a regionální politika v Opavě, Táboře, Trutnově a Úpici.
Ústav pedagogických a psychologických věd v rámci studijního oboru Sociální
patologie a prevence v Opavě a Trutnově.
Ústav ošetřovatelství v rámci oboru Všeobecná sestra v Opavě a FN Motol v Praze.
Administrativní a servisní zázemí fakulty bylo zabezpečeno následujícími pracovišti:
Děkanát FVP
Oddělení pro vědu, výzkum a rozvoj (po rezignaci proděkanky k 31. 8. byla agenda
oddělení rozdělena mezi další proděkanky)

Oddělení pro studijní a sociální záležitosti (od 1. 9. agenda vědy a výzkumu)
Oddělení pro zahraniční styky a informace (od 1. 9. agenda rozvoje)
Centrum výpočetní techniky
Útvar tajemníka (sekretariát, ekonomické oddělení, provozní oddělení, doprava)
Oddělení celoživotního vzdělávání
Výsledek hospodaření v roce 2011 dopadl úspěšně, neboť Fakulta veřejných politik
dosáhla v hlavní činnosti kladného hospodářského výsledku ve výši 1 709 223,19 Kč, z toho
1 196 820,32 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 30 567,80 Kč a bylo jej dosaženo
pronájmem kotelny v budově na Bezručově náměstí 14 a tržbami za umístění automatu.
Během roku 2011 probíhaly přípravné práce spojené s rekonstrukcí budovy
na Bezručově náměstí 14.
Z důvodu efektivního využívání finančních prostředků byla některá servisní
a obslužná pracoviště nadále společná pro obě fakulty (FVP a FPF). Jednalo se o pracoviště
edice, KTV, podatelnu, částečně ekonomický úsek a společně využívané objekty. Fakulta se
také podílela na financování univerzitní knihovny.
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2. Roční účetní závěrka
2.1 Rozvaha FVP k 31. 12. 2011
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. 2011
a stavy konečné k 31. 12. 2011.
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. 2.1 – Rozvaha k 31. 12. 2011
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Tabulka č. 2.1 – Rozvaha k 31. 12. 2011
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Tabulka č. 2.1 – Rozvaha k 31. 12. 2011
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Tabulka č. 2.2 – Výkaz zisku a ztráty (Sumář VŠ)
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Tabulka č. 2.2 – Výkaz zisku a ztráty (Sumář VŠ)
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2.3 Přehled o peněžních tocích (výkaz cash flow)
Výkaz
cash
flow
zobrazuje
změny
peněžních
prostředků
fakulty
od 1. 1. 2011-31. 12. 2011. 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.
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Tabulka č. 2.3 – Přehled o peněžních tocích (výkaz cash flow)
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Tabulka č. 2.3 – Přehled o peněžních tocích (výkaz cash flow)
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Tabulka č. 2.3.1 – Doplňující údaje VVŠ
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Tabulka č. 2.4 – Hospodářský výsledek za rok 2011

2.4.1 Rekapitulace nerozděleného zisku
V rámci hlavní činnosti byl vytvořen v roce 2011 zisk ve výši 1 678 655,39 Kč.
Výše zisku je ovlivněna také příjmy z celoživotního vzdělávání.
V doplňkové činnosti činil zisk 30 567,80 Kč a bylo jej dosaženo díky pronájmu
kotelny na BN 14 (9 808,80 Kč) a tržbám za umístění automatu (32 000,- Kč), náklady
v doplňkové činnosti pak za revizi a servis tepelného zařízení činily 11 241,- Kč.

12

3. ANALÝZA VÝNOSŮ A NÁKLADŮ
V následující části je provedena analýza výnosů a nákladů. V hlavní činnosti byly
dosaženy výnosy ve výši 55 181 tis. Kč a v doplňkové činnosti 42 tis. Kč. Náklady na hlavní
činnost činily 53 503 tis. Kč. Náklady za doplňkovou činnost činily 11 tis. Kč.

3.1 VÝNOSY
Vysoká škola
1)
Základní příspěvek a dotace z kapitoly školství byla Fakultě veřejných politik
na období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 poskytnuta ve výši 43 688 tis. Kč,
z toho na vzdělávací činnost včetně projektu Interní grantové soutěže (IGS) 43 454 tis. Kč
a na Rozvojové programy 234 tis. Kč.
2) Vlastní výnosy
Vlastní výnosy k základnímu příspěvku, které byly použity k úhradě nákladů činily
v roce 2011 částku 9 493 tis. Kč.
Vlastní výnosy
v tom: - poplatky spojené s přijímacím řízením
- kurzovné CŽV (DPH 20%)
- poplatky - kopírování
- tržby za služby – pronájem mov. majetku
- tržby ze služeb – poplatky spojené se studiem
- tržby za umístění automatu na BN 14
- tržby ze služeb – konferenční poplatky
- změna stavu zásob výrobků
- zúčtování fondu odměn
(3. ročník kombinovaného studia)
- zúčtování stipendijního fondu FVP
- zúčtování fondu provozních prostředků
(3. ročník kombinovaného studia)
- úroky z BÚ
- jiné ostatní výnosy (náhrady mank a škod) *
- poplatky za studium – CŽV (osvob. DPH)
- přijaté příspěvky - dary
Výnosy celkem

Hlavní
činnost
511
1 322
1

v tis. Kč
Doplňková
činnost

10
5
32
16
97
369
50
215
117
73
6 665
10
9 451

42

* Jedná se o příjmy z pojišťovny Kooperativa z pojistné události – oprava vozidla Škoda Superb
ve výši Kč 72 166,- a dále náhrada za ztrátu mobilního telefonu na oddělení VVR doc. Archalousové
ve výši Kč 461,-.
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DOPLŇKOVÁ ČINNOST
V doplňkové činnosti dosáhla Fakulta veřejných politik výnosy ve výši 30 567,80 Kč
z pronájmu a tržeb za umístění automatu.

3.2 NÁKLADY
Celkové náklady Fakulty veřejných politik za období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011
představují v hlavní činnosti 53 503 tis. Kč.
Skutečné čerpání nákladů dle jednotlivých skupin je následující (v tis. Kč):
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
2 577
1 137
171
967
127
7 065
11
30 798
9 329
688
22
8
614
53 503
11

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

Spotřeba materiálu

2 577 tis. Kč

Účtovaly se zde veškeré náklady na pořízení materiálu, pohonné hmoty, drobný
hmotný majetek, knihy, noviny, časopisy, nákup kancelářských potřeb, náplní do tiskáren
a kopírek, čistící hygienické prostředky, počítače a díly, výukový nábytek a ostatní
následovně:
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Položka nákladů
Spotřeba PHM
Nákup drobného hmotného majetku
v tom:
- skartovače (3 ks) a vazače (3 ks), řezačka
- kamera (5 ks)
- sestava digitálních přístrojů
- dataprojektor
- interaktivní tabule
- diktafony (3 ks)
- vitrína
- fotoaparát (2 ks)
- kartotéka (2 ks)
- telefon Nokia 1800
- ostatní DMH (Tripod plátno, stojan)
Nákup knih, novin, časopisů
Nákup kancelářských potřeb
Spotřeba materiálu – kancelářský papír
Nákup náplní do tiskáren a kopírek
Nákup čistících a hygienických prostředků
Nákup drobného hmotného majetku (počítače a díly)
Nákup tiskáren a kopírek
Spotřeba materiálu – DHM – nábytek výukový
(PC stoly, židle)
Spotřeba materiálu – ostatní
v tom:
- klávesnice, kabely, vypínače, baterie, zásuvky, žárovky,
benzín do sekačky, DVD, CD, HDD,USB disky varné
konvice, sklenic, hrnky a ostatní provozní materiál
- diplomy, desky, dodatky k diplomu
- vysavače, prodlužovačky
- reklamní předměty s potiskem
- fotoválec
- termosky (10 ks)
- zdravotnický materiál (roušky, fixační límce a ostatní
zdrav. materiál) - ÚO
Náklady celkem

Spotřeba energií

v tis. Kč
168
233
23
15
79
35
35
5
9
9
8
1
14
413
133
55
168
63
701
248
73
322
136

73
3
90
7
7
6
2 577

1 137 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

v tis. Kč
240
89
808
1 137
15

Opravy a udržování

171 tis. Kč

Účtovaly se zde veškeré náklady na opravy následovně:
Položka nákladů
Opravy a udržování – vozidel FVP
Opravy a udržování – stroje a přístroje
Opravy a udržování - ostatní
Náklady celkem

Cestovné

v tis. Kč
109
59
3
171

967 tis. Kč

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

Náklady na reprezentaci

v tis. Kč
397
433
137
967

127 tis. Kč

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

Ostatní služby

7 076 tis. Kč

Účtovaly se zde veškeré náklady na telefony, poštovné, nájem, inzerce, nákup DNM,
tiskařské a knihařské práce, náklady na kurzy a semináře, režie pracovišť a ostatní služby
viz. následující tabulka:
Položka nákladů
Ostatní služby - telefony
- poštovné
- nájem a ubytování
- nákup nehmotného majetku (software, licence)
- inzerce
- tiskařské a knihařské práce - ostatní
- kurzy a semináře
- tiskařské a knihařské práce – výukové
- tiskařské a knihařské práce – propagační (vizitky,
letáky)

v tis. Kč
108
143
229
135
235
151
306
592
4
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- režie pracoviště
v tom: - úhrada FVP za servis a podíl na nákladech
objektů FPF
- režie FVP
- provoz budovy Olbrichova
- platba za režii rektorátu – projekty ESF
- režie kurzu První pomoci
- režie FVP na projektech ESF
- výuka anglického jazyka - projekt
- odborná konzultace a analýza dat
- korektura textu
- zpracování analýzy a stanovení metodologie
- konzultace - minimální standard vzděl. v soc. práci
- čistírna
- jazyková výuka - CŽV
- zhotovení studijních materiálů
- náklady na právní služby
- kopírování a vazba, tisk posterů
- organizace konference a workshopu
- příkazní smlouvy (Beres, Klobucký, Búzik)
- údržba IBM
- zhotovení razítek
- přeprava osob
- gravírování cedule 50x30
- zpracování prezentace školy
- konzultace k supervizím
- vysílání rozhlasové reklamy
- odvoz TDO Bezručovo nám. 14
- drobné služby spojené s objektem BN 14 (čišt. kanal.,
kontrola systému EZS, praní prádla, revize hromosvodu,
revize a servis tepelného zařízení, revize has. přístrojů
aj.)
- cizojazyčné překlady, překlad odborného textu,
překlady sylabů, zpracování výsledků Nár.
- webová prezentace projektu
- poplatek za vízum - Rusko
Náklady celkem

Mzdové náklady

4 506
4 251
67
172
96
-26
-54
182
7
6
80
10
8
48
62
5
3
50
9
5
1
2
12
16
6
4
51
40

48
6
6
7 076

30 798 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
25 265
5 475
58
30 798
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Z položky Mzdy a platy z částky 25 265 tis. Kč bylo 1 137 tis. Kč vyplaceno za výuku
v CŽV za úplatu. Ostatní osobní náklady činily z částky 5 475 tis. Kč
za výuku v CŽV 613 tis. Kč.
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Tabulka č. 8 Pracovníci a mzdové prostředky za rok 2011
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Náklady na sociální a zdravotní pojištění

9 329 tis. Kč

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

Zákonné sociální náklady

688 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
451
3
5
229
688

Ostatní daně a poplatky

22 tis. Kč

Účtovaly se zde poplatky za rozhlas a televizi ve výši 16 tis. Kč, notářský, správní
a ostatní poplatky 1 tis. Kč, dálniční známky ve výši 4 tis. Kč a cestovní pojištění
ve výši 1 tis. Kč..

Kurzové ztráty
Účtovaly se zde především
ze zahraničních služebních cest.

8 tis. Kč
poplatky

za

Jiné ostatní náklady

konverzi

valutových

prostředků

614 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
120
112
10
31
5
319
17
614
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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 2011
V rámci těchto projektů fakulta v roce 2011 obdržela neinvestiční dotaci
ve výši 234 tis. Kč.

Číslo
Název projektu
projektu
C/39
Meziuniverzitní síť
technických a metodických
opatření na ochranu
plagiátorství.
Celkem

Řešitel
M. Chmelařová

tis. Kč
Neinvestiční dotace
Přiděleno
Vyčerpáno
234
234

234

234

2) Čerpání finančních prostředků v rámci projektů FRVŠ
Tém.
Číslo
Název
okruh projektu
projektu
F3 a
254
Inovace
předmětu
Ošetřovatelská
péče o duševně
nemocné.
Ab
659
Pracoviště
s digitálními
technologiemi
pro
nácvik
praktických
dovedností.
Celkem

Řešitel
J.
Hosáková

Neinvestiční dotace
Přiděl. Čerpáno
73
73

M.
Chmelařová

73

73

v tis. Kč
Investiční dotace
Přiděl.
Čerpáno

1 292

1 292

1 292

1 292

V rámci projektu Fondu rozvoje VŠ obdržela naše fakulta celkovou dotaci
1 365 tis. Kč, z toho na investice 1 292 tis. Kč a na neinvestice 73 tis. Kč
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3) Čerpání finančních prostředků v rámci GAČR
Z rozpočtu GAČR obdržela naše fakulta, jako řešitel projektu, v roce 2011
neinvestiční prostředky ve výši 756 tis., z toho 319 tis. Kč bylo převedeno na spoluřešitele
projektu, kterým je Slezské zemské muzeum – Slezský ústav.
tis. Kč
Číslo
projektu

Název projektu

Řešitel

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

Neinvestiční dotace
Přiděleno Vyčerpáno
Převedeno
FÚUP
756
756
0

Celkem

756

756

0

4) Čerpání finančních prostředků v rámci Interní grantové soutěže SU v Opavě

Číslo
projektu
12/2011

13/2011

Název projektu

Řešitel

Vystoupení na mezinárodní
konferenci
s příspěvkem
„Teorie sociální inkluze
po výkonu trestu odnětí
svobody“ a jeho recenzovaná
publikace.
Způsoby trávení času osob
v seniorském věku.

I.
Hendrych

K. Janiš,
ml.

v Kč
Neinvestiční prostředky
Přiděle
Čerpané
Vrácené
né
8 200
6 764,25
1 435,75

30 000

27 559,18

2 440,82

14/2011

Aktivní
účast
na A. Kožaný
konferencích,
cestovné
a konferenční poplatky.

15 000

0

15 000

15/2011

Sociální myšlení, struktura a D. Janák,
transformace zemí střední ml.
Evropy – výzkumný pobyt
na Sociologickém ústavu
Slovenské akademie věd.

30 000

30 000

0

22

17/2011

Hodnocení kvality života J.
pacientů s psychózou.
Hosáková

30 000

20 550

9 450

20/2011

Profesní
poradenství L.
(klinická
ošetřovatelská Špirudová
supervize) – potřeby a
možnosti implementace do
praxe
ve
smluvních
zdravotnických
zařízeních
ÚO FVP.

30 000

29 886,30

113,70

143 200

114 759,73

28 440,27

Celkem

Nedočerpané finanční prostředky v celkové výši 28 440,27 Kč byly vráceny zpět
na rektorátní účet.

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

Řešitel

Analýza sociální reality H.
česko-polského
Kolibová
příhraničí po vstupu
do Unie.
Celkem

Neinvestiční dotace
Čerpáno Vráceno
Dotace SpoluCelkem
MZV
účast
přiděleno
ÚVSRP
52,5
119,8
172,3
172,3
0

52,5

119,8

172,3

172,3

0
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6) Čerpání účelové podpory z veřejných prostředků Ministerstva práce
a sociálních věcí
v Kč
Název projektu

Řešitel

Mikropodnikání v oblasti sociálních služeb a D.
dalších modelů zajištění péče o osoby Janák
závislé na pomoci jiných osob ve smyslu
zákona o sociálních službách (asistent
sociální péče).
Celkem

Neinvestiční
dotace
Čerpáno Vráceno
325 000 324 999
1

325 000

324 999

1

7) Čerpání paušální částky poskytnuté z Grantu Visegrádských univerzitních
studií
Na Fakultě veřejných politik v Opavě došlo v roce 2011 k řešení projektu
Mezinárodního Visegrádského fondu s názvem „Visegrad: Sociální myšlení, struktura
a transformace“, č. 60900007, jehož řešitelem je PhDr. Dušan Janák, Ph.D.
Celková paušální částka byla poskytnuta již v roce 2010 a to ve výši 15 000 EUR
(cca 372 300,- Kč) k pokrytí nákladů na rozvoj a zavedení kurzu/programu s výše uvedeným
názvem. V roce 2011 byly vyčerpány finanční prostředky ve výši Kč 69 198,-. Zbývající část
prostředků ve výši Kč 258 225,- Kč byla převedena na účet výnosy příštích období
a bude použita k úhradě nákladů v roce 2012.

8) Dotace poskytnutá z příspěvku Moravskoslezského kraje
Fakultě byla v roce 2011 poskytnuta neinvestiční dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje ve výši 23 220,- Kč za účelem spolufinancování nákladů
prokazatelně
souvisejících
s poskytováním
stipendií/příplatků
ke
mzdě
studentům/absolventům doktorského studia. Spoluúčast FVP k této dotaci byla ve výši
2 580,- Kč.
V tomto roce bylo vyčerpáno 7 779,- Kč z dotace a 864,- Kč ze spoluúčasti
na částečnou úhradu mzdových nákladů řešitelky projektu za FVP.
Zbývající finanční prostředky ve výši 17 157,- Kč byly převedeny na účet výnosy
příštích období a budou použity k úhradě nákladů v roce 2012.
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9) Čerpání finanční podpory z ESF
Vzdělávání pro konkurenceschopnost

–

z

Operačního

programu

Na Fakultě veřejných politik se v roce 2011 řešily v rámci Evropského sociálního
fondu níže uvedené projekty:
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 2011 bylo profinancováno 761 649,74 Kč. Řešení projektu probíhá od 21. 5. 2009
a bude trvat do 30. 4. 2012. Ústav pedagogické a psychologické vědy zde vystupuje
jako hlavní řešitel projektu.
b) FVP SU byla 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 byla Vysoká škola
podnikání, a.s.. Tento projekt byl na ÚVSRP zahájen 11. 5. 2009 a ukončen 30. 4. 2011.
Financování projektu bylo postupné na základě schválených monitorovacích zpráv.
V roce 2011 bylo profinancováno 213 753,85,- 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 2011 bylo profinancováno 2 041 440,95 Kč.
Řešení projektu probíhá od 1. 5. 2010 a bude trvat do 30. 4. 2013. Ústav ošetřovatelství
je hlavním řešitelem 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 2011 bylo profinancováno 4 268 947,39 Kč. Řešení projektu
probíhá od 1. 7. 2010 a bude trvat do 30. 9. 2012. Ústav veřejné správy a regionální politiky
zde vystupuje jako hlavní řešitel projektu.
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Financování programů strukturálních fondů v roce 2011
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10) Finanční dary poskytnuté Fakultě veřejných politik v roce 2011
Od společnosti IVAX Pharmaceuticals s.r.o. obdržela již v roce 2008 fakulta finanční
dar ve výši 15 tis. Kč na pracovní seminář se zaměřením na problematiku sexuální výchovy
v prostředí základní školy a odpovídajících školských zařízeních a na vydání sborníku
z tohoto semináře. V roce 2011 byla vyčerpána zbývající částka daru, a to ve výši 10 164,- Kč
na tisk sborníku.
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Financování výzkumu a vývoje v roce 2011
(bez prostředků poskytovaných na operační programy EU)
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Financování vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti v roce 2011
(bez prostředků poskytovaných na programové financování,na operační programy a VaV)
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4. Vývoj a konečný stav fondů FVP SU v roce 2011
Tabulka č. 4.1 – Fondy za rok 2011
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Tabulka č. 4.2
Rezervní fond za rok 2011
(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
Stipendijní fond za rok 2011
(tis.&Kč)&

Stav&k&1.1.&

Tvorba&

Čerpání&
Stav&k&31.12.&

&&

350&

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

338&

Celkem&&

197&

&&

491&

0&&

338&

&
*) 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)
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Tabulka č. 4.4
Fond reprodukce investičního majetku za rok 2011
&

&

Stav&k&1.1.&

Tvorba&

Čerpání&

Stav&k&31.12.&

(tis.&Kč)&
1&787,00&

z&odpisů+&ZC&
ze&&zisku&
příjmy&z&prodeje&nehm.&a&hmot.dlouhod.majetku&
ze&zůstatku&příspěvku&&
zůstat.cena&nehm.&a&hmot.dlouhod.&majektu&&
ostatní&příjmy&celkem&&
Převod'z'fondů'celkem'
v&tom:&z&fondu&odměn&
&&&&&&&&&&&&z&fondu&provozních&prostředků&
&&&&&&&&&&&&z&rezervního&fondu&

878&
&&
&&
&&
&&
&&
0'
&&
&&
&&

Celkem&

878&

Investiční'celkem'
v&tom:&stavby&
&&&&&&&&&&&&stroje&a&zařízení&
&&&&&&&&&&&&nákupy&nemovitostí&
&&&&&&&&&&&&ostatní&inv.&užití&&
TZ&BN14&žaluzie&
Nákup&notebooku&
Videokonferenční&technika&(spoluúčast^rozvoj.&projekt)&
Nákup&služ.&automobilu&Škoda&Superb&
Neinvestiční'celkem&'
Převod'do'fondů'celkem'
v&tom:&do&fondu&odměn&
&&&&&&&&&&&&do&fondu&provozních&prostředků&
&&&&&&&&&&&&do&rezervního&fondu&
Celkem&&

850'
&&
&&
&&
&&
4&
53&
40&
753&
''
0'
&&
&&
&&
850&
1&815&
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Tabulka č. 4.5
Fond odměn za rok 2011
'
Stav&k&1.1.&

Tvorba&

Čerpání&

Stav&k&31.12.&

&

(tis.&Kč)&

&&

2&633&

ze&zisku&
z&rezervního&fondu&
z&fondu&reprodukce&inv.&majetku&
z&fondu&provozních&prostředků&
ostatní&příjmy&&
Celkem&&

2&209&

&&
&&
&&
&&

mzdové&náklady&
do&rezervního&fondu&
&&
do&fondu&reprodukce&inv.&majetku& &&
do&fondu&provozních&prostředků&
&&
3.&ročník&kombinovaného&studia&
(navazujícího&CŽV)&
Spoluúčast&na&projektu&SGS/2/2011&
Formální&schválení&projektu&GAČR&
Celkem&&
&&

2&209&

&

347&

&
15&
7&
369&
4&473&
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Tabulka č. 4.6
Fond účelově určených prostředků za rok 2011
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Tabulka č. 4.7
Fond sociální za rok 2011
!!
Příděl!podle!§!18!odst.!12!zák.!č.!111/1998!Sb.!
užití!!!
Příspěvek!zaměstnavatele!na!penzijní!připojištění!a!životní!pojištění!
zaměstnanců,!příspěvek!na!stravné!zaměstnanců!(1!stravenka=10,M!Kč)!
Čerpání! !!
!!
Celkem!!
Stav!k!31.12.! !!

397!
229!

Stav!k!1.1.!
Tvorba!

!!
532!
!!
!!
532!
94!

!

Tabulka č. 4.8
Fond provozních prostředků za rok 2011
!

!

(tis.!Kč)!

Stav!k!1.1.!

!!

16!100!

Tvorba!

Čerpání!

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!!M!3.!ročník!kombinovaného!studia!
(navazujícího!na!CŽV)!
spoluúčast!na!projektu!SGS/2/2011!
Celkem!!

Stav!k!31.12.! !!

!!
!!
!!
!!
!!

7!000!

7!000!
!!
!!
!!
!!
186!
29!
215!
22!885!
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5. Vývoj stavu majetku a závazků, výsledky inventarizace
Tabulka č. 5a
Přehled o majetku a jeho vývoji

tis. Kč
Stav k 31.12.2011
Stav
k 31. 12. 2010 pořizovací
zůstatková
oprávky (-)
pořizovací cena
cena
cena
2
3
4
5

Druhy majetku
1

Dlouhodobý nehmotný majetek
1 262
software
z toho:
drobný dlouhodobý nehmotný majetek 1 262

1 262

-1 262

0

1 262

-1 262

0

Dlouhodobý hmotný majetek
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
ostatní dlouhodobý hmotný majetek.
nedokončený dlouhodobý hmotný
majetek
poskytnuté zálohy na dlouhodobý
hmotný majetek

1 587

1 414

-1 414

0

1 587

1 414

-1 414

0

Tabulka č. 5b
tis. Kč

Finanční majetek
Stav k 31. 12. 2010
Dlouhodobý

Stav k 31. 12. 2011

Rozdíl oproti roku 2010

0

0

0

29 154
66
0
29 088

20 933
80
0
20 852

-8 221
14
0
- 8 236

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

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

Stav k 31. 12. 2011

Rozdíl oproti roku 2010

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. 2010 Stav k 31. 12. 2011 Rozdíl oproti roku 2010
Pohledávky celkem:
odběratelé
v tom poskytnuté provozní zálohy
daň z přidané hodnoty
za zaměstnanci
nároky na dotace a ostatní zúčt.
se státním rozpočtem
dohadné účty aktivní
ostatní
Závazky celkem:
dodavatelé
v tom přijaté zálohy
zaměstnanci
ostatní
závazky
vůči
zaměstnancům
k institucím soc. zabezpečení
a zdravotní pojišťovny
daňové závazky
ostatní
daň z přidané hodnoty
závazky ve vztahu ke státnímu
rozpočtu
jiné závazky
dohadné účty pasivní
Bankovní výpomoci a půjčky
z toho: úvěry

296
0
264
5
-5

1 535
1 530
0
0
2

1 239
1 530
-264
-5
7

0

0

0

30
2
16 610
12 996
0
174

0
3
15 340
11 447
0
176

-30
1
-1 270
-1 549
0
2

1

12

11

1 045

1 124

79

385
1 760
0

422
1 897
257

37
137
257

0

0

0

0
249
0
0

1
4
0
0

1
-245
0
0

37

Tabulka č. 5e
Rekapitulace inventur majetku včetně SW + peněžních prostředků a cenin k 31. 10. 2011
Poř. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

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

Fyzický stav
252 072,27
697 090,63
24 480,00
2 440 590,52
179 697,53
56 917 267,48
1 151 424,50
9 254 235,50
3 190 446,83
5 527 510,06
2 605 694,37
82 240 509,69

Účetní stav
252 072,27
697 090,63
24 480,00
2 440 590,52
179 697,53
56 917 267,48
1 151 424,50
9254 235,50
3 190 446,83
5 527 510,06
2 605 694,37
82 240 509,69

Rozdíl
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Zpráva
o výsledku periodické inventarizace majetku FVP SU v Opavě ke dni 31. 12. 2011
V souladu
s
„Příkazem
rektora“
č.
5/2011
proběhla
v době
od 8. 11. 2011 - 25. 11. 2011 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. 2011 ve správě majetku. Za jednotlivé útvary byly odevzdány vyhodnocující
„Zprávy o výsledku inventarizace“. Na FVP nebyl zjištěn rozdíl
Byly podány návrhy na vyřazení majetku opotřebovaného a neopravitelného.
Technický stav posoudí likvidační komise.
Rekapitulace majetku v pořizovací ceně
Celkem účetní stav k 31. 10. 2011
Celkem fyzický stav k 31. 12. 2011
Rozdíl

Kč 82 240 509,69
Kč 82 240 509,69
Kč
0,00

Dále byla provedena inventarizace k 31. 12. 2011 peněžních prostředků a cenin:
Pokladna
bez rozdílu
Koleje-stravenky
bez rozdílu
Sklad skript
bez rozdílu
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6. Stipendia a služby poskytované studentům
6.1 Stipendia
V roce 2011 bylo studentům Fakulty veřejných politik vyplaceno ze stipendijního fondu 50 200,- Kč. V rámci projektu Studentské
grantové soutěže byla dále vyplácena stipendia v celkovém objemu 100 000,- Kč, přičemž 30 000,- Kč činila spoluúčast a 70 000,- Kč bylo
vyplaceno z dotace SGS.
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6.2 Stravování studentů
Stravování
studentů
Fakulty
Filozoficko-přírodovědeckou fakultou.

veřejných

politik

je

zajišťováno

Škola nemá vlastní menzu, proto je stravování studentů zajištěno smluvně
ve stravovacích zařízeních jiných organizací.
Přehled stravovacích zařízení v roce 2011:
Název stravovacího zařízení
Mendelovo gymnázium Opava
Zařízení školního stravování, Matiční dům, Opava
Pouba Koruna, Opava – stravovací poukázky
MENU SERVICE – stravovací poukázky

6.3 Ubytování studentů
Ubytování
studentů
Fakulty
Filozoficko-přírodovědeckou fakultou.

veřejných

politik

je

zajišťováno

Přehled ubytovacích zařízení v roce 2011:
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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7. Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum
7.1 Poskytnutá dotace na specifický vysokoškolský výzkum
Čerpání finančních prostředků v rámci Studentské grantové soutěže SU
v Opavě.
tis. Kč
Číslo
projektu

Název projektu

SGS/2/2011

Zastupitelé
v obcích
Moravskoslezského
kraje. Analýza
postojů, názorů a
cílů zastupitelů
v obcích do tří tisíc
obyvatel

Celkem

Řešitel
Dotac
e
R. Sztwiertnia

Neinvestiční prostředky
Přidělené
Čerpané
Spoluúčast
Celkem
ÚVSRP

Vrácené

171

74

245

245

0

171

74

245

245

0

7.2 Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné
organizace na základě zhodnocení jí dosažených výsledků.
Fakultě veřejných politik SU v Opavě byla v roce 2011 v rámci této kapitoly
poskytnuta dotace ve výši 73 113,- Kč, která byla v plné výši vyčerpána na osobní náklady
za vědecko-výzkumnou činnost a dále na částečnou úhradu zahraničního cestovného.
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8. Závěr a návrh opatření pro rok 2012
Výsledek hospodaření FVP pro rok 2011 byl zásadním způsobem ovlivněn výší dotace
na vzdělávací činnost, realizovaným CŽV a účelovými finančními prostředky, poskytnutými
na řešení jednotlivých projektů.
V roce 2011 byl dosažený hospodářský výsledek ve výši 1 709 tis. Kč.
Pro efektivní čerpání prostředků v roce 2012 je potřeba dodržovat 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).

-

Dodržovat a případně ještě upravit pravidla pro dělení společných nákladů s FPF,
včetně nákladů na oboustranný výukový servis s FPF.

-

Rozvíjet optimální podmínky pro celoživotní vzdělávání v Opavě a na konzultačních
střediscích jako zdroj finančních prostředků a dle možností tuto činnost rozšířit.

-

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
Ing. Josef Vícha

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

V Opavě dne 30. 3. 2012
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Výroční zpráva o hospodaření Fakulty veřejných politik v Opavě za
rok 2011 byla schválena na řádném zasedání Akademického senátu
Fakulty veřejných politik v Opavě dne 16. 4. 2012.
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