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Ú VOD
Vysoká š kola polytechnická Jihlava vznikla zákonem 375/2004 Sb. ze dne 3. června
2004.
Počátečním majetkem vysoké š koly byl dle § 2 citovaného zákona hmotný a nehmotný
majetek, který na ni darovacími smlouvami převedl kraj Vysočina.

Majetek darovaný smlouvou ze dne 30.9. 2004
pořizovací cena

dlouhodobý hmotný majetek bez
pozemků a staveb
dlouhodobý nehmotný majetek
drobný dlouhodobý hmotný majetek
drobný dlouhodobý nehmotný
majetek
drobný hmotný majetek (operativní
evidence)
knižní fond

oprávky

7 893 957,30 7 097 336,40
267 401,70
254 296,70
15 683 941,74
784 222,40

v Kč
zůstatková cena

796 620,90
13 105,00

1 713 237,45
1 164 188,06

Majetek darovaný smlouvou ze dne 9.11. 2004
darováno v ceně

Pozemky
Stavby
nedokončený dlouhodobý hmotný
majetek

v Kč
zařazeno do majetku v ceně

1 877 415,00
58 185 992,44

13 125 296,30
49 897 583,13

317 434,50

317 434,50

Nemovitosti byly krajem Vysočina darovány Vysoké š kole polytechnické darovací
smlouvou ze dne 9.11. 2004.
Tento majetek byl darován v ú četních cenách, v prosinci roku 2004 byl na náklady š koly
majetek oceně n podle zákona 151/1997 Sb. O oceňování majetku , dle vyhláš ky
540/2002 Sb. ve zně ní vyhláš ky 452/2003 Sb.
Rozhodnutím MŠ MT č. 42176 ze dne 26. října 2004 byla Vysoké š kole polytechnické
Jihlava poskytnuta dotace ze státního rozpočtu ve vý š i 3 100 tis. Kč na rok 2004 podle
ukazatele F na rozvoj nově zřízené vysoké š koly.
Rozhodnutím MŠ MT č. 42201 ze dne 15. listopadu 2004 byla Vysoké š kole
polytechnické Jihlava poskytnuta dotace ze státního rozpočtu ve vý š i 1 000 tis. Kč
podle ukazatele M na ú hradu nákladů potřebný ch k zajiš tě ní ekonomicko správních
a technologický ch činností š koly, souvisejících s uskutečňováním akreditovaný ch
studijních programů.
Mimo resort š kolství získala vysoká š kola v roce 2004 příspě vek od Mě sta Jihlavy
určený na neinvestiční (528 tis. Kč) a investiční potřeby š koly (472 tis. Kč).
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Vysoká š kola v roce 2004 nemě la s vý jimkou osoby pově řené vý konem působnosti
orgánů Vysoké š koly polytechnické Jihlava žádné zamě stnance. Práce ekonomicko
technického charakteru byly provádě ny na základě dohod o pracovní činnosti.
1. ROČ NÍÚ Č ETNÍZÁ VĚ RKA
1.1 Rozvaha (tabulka č. 1.1)
Vzhledem ke vzniku vysoké š koly v polovině roku, nelze srovnávat počáteční a konečné
stavy rozvažný ch ú čtů. Vě tš inu dlouhodobého majetku získala vysoká š kola darem od
kraje Vysočina v druhé polovině roku 2004.
Z příspě vku Mě sta Jihlavy na dlouhodobý majetek bylo pořízeno hardwarové vybavení
v celkové hodnotě v celkové hodnotě 472 tis. Kč.
Krátkodobý finanční majetek k 31.12. 2004, tvořený finančními prostředky v pokladně ,
na bě žném ú čtu v bance a hodnotou cenin ( poš tovní ceniny ) vykazuje zůstatek
706 158,73 Kč.
1.2 Vý kaz zisku a ztráty (tabulka č. 1.2)
Vý kaz zisku a ztráty je proveden pouze v sumáři, vysoká š kola v roce 2004 nemě la
žádné součásti.
Kolej i menza začaly provoz dne 1.1. 2005, první studenti nastoupili ke studiu v ú noru
2005.
1.3 Doplňujícíúdaje pro veřejné vysoké š koly (tabulka č. 1.3)
Doplňující ú daje k vý kazu zisku a ztráty obsahují předepsané ú daje, vypovídají
o investičních i neinvestičních dotacích. Kromě dotací ze státního rozpočtu je zahrnut
investiční i neinvestiční příspě vek Mě sta Jihlavy.
1.4 Rozbor hospodářské ho vý sledku (tabulka č. 1.4)
Tabulka č.1.4 dokládá hospodářský vý sledek VŠ PJ za rok 2004. Hospodaření skončilo
kladný m vý sledkem 111 tis. Kč, hlavní činnost vytvořila zisk 99 tis. a doplňková činnost
12 tis. Kč.
Nerozdě lený zisk k 31.12. 2004 dokládá tabulka č. 1.4a.
K roční uzávě rce za rok 2004 nebyl proveden audit.

2. ANALÝ ZA VÝ NOSŮ A NÁ KLADŮ
2.1 Vý nosy (tabulky č. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3)
Tabulka č. 2.1.1 je negativní, VŠ PJ neobdržela v roce 2004 dotaci z kapitoly MŠ MT
na financování programů reprodukce majetku.
Tabulka č. 2.1.2 zahrnuje dotace z kapitoly MŠ MT, ukazatel F 3 100 tis. , ukazatel M
1 000 tis. Kč a příspě vek Mě sta Jihlavy ve vý š i 528 tis. Kč.
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Vlastní příjmy v hlavní činnosti v roce 2004 dosáhly vý š e 132 tis., z toho poplatky
za přijímací řízení 110 tis. Kč, dar firmy Bosch Jihlava 15 tis. Kč, zú čtování odpisů
z majetku pořízeného z příspě vku mě sta Jihlavy 7 tis. Kč.
Příjmem činnosti doplňkové byl v roce 2004 pouze příležitostný pronájem nebytový ch
prostor, příjem 12 tis. Kč.
2.2. Náklady (tabulky č. 2.2.1, 2.2.1a)
2.2.1 Neinvestiční náklady
Tabulka č. 2.2.1 vypovídá o skutečnosti, že náklady mě la v roce 2004 pouze činnost
hlavní. Nejvě tš í položku tvořilo pořízení drobného majetku a programového vybavení.
Dále byly prostředky vynaloženy na opravy a ú držbu budov, na služby konzultační
a právní.
Tabulka 2.2.1a přináš í přehled o pracovnících a mzdový ch prostředcích. Mzdové
náklady dosáhly vý š e 676 tis., z toho OPPP 474 tis. Kč. při průmě rném evidenčním
počtu 5,88 pracovníků přepočtený ch na celý rok 2004.
2.2.2 Vý daje na financování programů reprodukce majetku
Tabulky č. 2.2.2a a 2.2.2b předkládáme negativní, VŠ PJ se v roce 2004 netý kalo.
3. PŘ EHLED O PENĚ ŽNÍCH PŘ ÍJMECH A VÝ DAJÍCH
O peně žních tocích v roce 2004 vypovídá Přehled o peně žních tocích, zjednoduš ený
cash flow, tabulka č. 3.
4. VÝ VOJ FONDŮ VEŘ EJNÉ VYSOKÉ Š KOLY
Tabulka 4 sumář vypovídá o skutečnosti, že VŠ PJ v roce 2004 vytvořila pouze FRIM
(149 tis. Kč).
Fond nebyl v roce 2004 použit.
Zlepš ený vý sledek hospodaření za rok 2004 ve vý š i 111 tis. Kč navrhujeme rozdě lit
do fondu rezervního (12 tis.) a do FRIM (99 tis. Kč).
Tabulka č. 4a je negativní.
Tabulka č. 4b, fond rozvoje investičního majetku vypovídá o skutečnosti, že z odpisů
vytvořený fond nebyl v roce 2004 čerpán a částka 149 tis. Kč je převádě na do roku
2005.

5. VÝ VOJ STAVU MAJETKU A VÝ SLEDKY INVENTARIZACE
Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek (tabulka č. 5a)
O skutečnostech a vý voji dlouhodobého nehmotného i hmotného majetku, o jeho
pořízení až v průbě hu roku 2004, vypovídá tabulka č. 5a.
Finančnímajetek (tabulka č. 5b)
Vysoká š kola polytechnická mě la ke dni 31.12. 2004 pouze krátkodobý finanční
majetek, peníze v pokladně , na bankovním ú čtu a poš tovní ceniny.
Zásoby (tabulka č. 5c)
Ke konci ú četního období 2004 mě la vysoká š kola zásoby v hodnotě 29 tis. Kč, z toho
provozní materiál 27 tis., PHM 2 tis. Kč.
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Pohledávky a závazky (tabulka 5d)
Ke dni 31.12. 2004 evidujeme 2 pohledávky v celkové vý š i 8 tis. Kč. Jedná se
o ú hrady za příležitostný pronájem nebytový ch prostor.
Závazky ke dni 31.12. 2004 činily 489 tis., z toho dodavatelé 70 tis. , přijaté zálohy
na stravování zamě stnanců a studentů vyš š í odborné š koly ve vý š i 75 tis. Kč(v roce
2005 doplňková činnost menzy VŠ PJ), závazky vztahující se ke mzdám za prosinec
2004 (zamě stnanci, instituce soc. a zdrav. pojiš tě ní, daň z příjmů FO) činily 341 tis. Kč,
ostatní závazky (zákonné pojiš tě ní odpově dnosti zamě stnavatele, vyhláš ka 125/1993
Sb.) činily 3 tis. Kč.
Inventarizace majetku a závazků
Rozhodnutím osoby pově řené vý konem působnosti orgánů VŠ PJ byla ke dni 31.12.
2004 provedena fyzická i dokladová inventarizace veš kerého majetku š koly.
Fyzickou inventarizací nebyly zjiš tě ny žádné inventurní rozdíly.
6. REKAPITULACE FINANČ NÍHO VYPOŘ Á DÁ NÍSE STÁ TNÍM ROZPOČ TEM
Tabulka č. 6
Vysoká š kola polytechnická Jihlava obdržela v roce 2004 z kapitoly MŠ MT státní dotaci
ve vý š i 4 100 tis. Kč. Dotace byla plně ú čelově vyčerpána.
Tabulka č. 6a
V roce 2004 VŠ PJ neobdržela žádnou dotaci ze státního rozpočtu mimo kapitolu
MŠ MT.
Mě sto Jihlava poskytlo š kole příspě vek ve vý š i 1 000 tis. Kč, z toho 528 tis.
neinvestičních prostředků a 472 tis. prostředků investičních. Oba dva zdroje byly
ú čelově vyčerpány.

7. STIPENDIA A SLUŽBY POSKYTOVANÉ STUDENTŮ M
V roce 2004 nemě la š kola žádné studenty, přiložené tabulky č. 7a,7b, 7c a 7d jsou
negativní.

8. INSTITUCIONÁ LNÍPODPORA SPECIFICKÉ HO VÝ ZKUMU
VŠ PJ se v roce 2004 netý kalo.

ZÁ VĚ R
Vysoká š kola polytechnická Jihlava vznikla koncem první poloviny roku 2004. Pozornost
byla zamě řeno předevš ím na přípravu a zajiš tě ní
ekonomicko správních
a technologický ch činností. Svoje hlavní poslání, vzdě lávací činnost, začíná š kola plnit
až v roce 2005.
K hodnocenému roku 2004 nebyla přijata žádná opatření.

PaedDr. Ladislav Jirků v.r.
pově řený vý konem působnosti orgánů VŠ PJ
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