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ÚVOD
Vysoká škola polytechnická Jihlava rokem 2005 absolvovala první celý kalendářní rok
činnosti po svém vzniku v červnu 2004. V lednu tohoto roku byli přijati akademičtí
i provozní pracovníci, v únoru nastoupilo ke studiu akreditovaného bakalářského
studijního programu Ekonomika a management, studijní obor Finance a řízení prvních
250 studentů.
Od nového akademického roku 2005/2006 studuje na vysoké škole 616 studentů
studijní program Ekonomika a management, studijní obor Finance a řízení a studijní
obor Cestovní ruch.
Závěrem roku 2005 byl akreditován další bakalářský studijní program Elektrotechnika
a informatika, obor Počítačové systémy.
V roce 2005 zahájil svoji činnost i Institut celoživotního vzdělávání. Univerzitu 3. věku
ve třech programech celoživotního vzdělávání navštěvuje téměř 100 zájemců
z veřejnosti kraje Vysočina.
K počátečnímu majetku VŠPJ, darovanému krajem Vysočina v průběhu roku 2004 byl
vysoké škole krajem Vysočina a městem Jihlava darován další nemovitý majetek,
pozemky a objekty občanské vybavenosti - areál „staré nemocnice“, oceněný
znaleckým posudkem na 42 103 tis. Kč.
Mimo resort školství získala vysoká škola v roce 2005 příspěvek od Města Jihlava
určený na neinvestiční (900 tis. Kč) a investiční potřeby (1 100 tis. Kč), dále finanční
dary od fyzických i právnických osob (25 tis. Kč).
Na základě žádosti a podrobného rozpočtu byla vysoké škole Rozhodnutím MŠMT
č. 52074 ze dne 14. února 2005 poskytnuta dotace 14 950 tis. Kč podle ukazatele F
na uskutečňování akreditovaného studijního programu a s ním spojenou tvůrčí činnost
a na ubytování a stravování studentů. Dotace byla určena na období do 30.9. 2005
s tím, že vysoká škola provede průběžnou finanční kontrolu použití dotace a upřesní
potřeby na čtvrté čtvrtletí roku 2005. Vysoká škola předložila MŠMT požadované
rozbory a rozpočet nákladů v říjnu 2005. Rozhodnutím MŠMT č. 52283 ze dne
7. prosince 2005 byla ze státního rozpočtu uvolněna další dotace 6 935 tis. Kč. Tato
dotace byla použita na uskutečňování akreditovaných studijních programů, na provozní
náklady nově získaného areálu, ale i na ubytovací stipendia za 4. čtvrtletí 2005.
Z ukazatele I - Rozvojové programy neinvestiční byla poskytnuta dotace 1 719 tis. Kč
Kromě dotací ze státního rozpočtu vysoká škola obdržela na základě o Smlouvy
o partnerství s Vysokou školou evropských a regionálních studií České Budějovice
dotaci 12,15 tis. Kč na zajištění a realizaci projektu „Blíže k zelenému stromu – Odborná
praxe a posílení kontaktu s budoucími zaměstnavateli jako nástroj lepšího uplatnění
absolventů vysokých škol na trhu práce“ a budování partnerství v rámci Operačního
programu Rozvoj lidských zdrojů.
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1. ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
1.1 Rozvaha
V roce 2005 podala vysoká škola dva rozvojové projekty „Vytvoření informačního
systému pro podporu řízení v oblasti ekonomických a správních činností“ a „Posílení
technické infrastruktury pro informační a komunikační technologie“. Získané kapitálové
prostředky byly použity zejména na softwarové vybavení, v rozvaze je patrný nárůst
dlouhodobého nehmotného majetku, darem získané nemovitosti a pozemky v rozvaze
povýšily dlouhodobý hmotný majetek.

1.2 , 1.2a, 1.2b Výkaz zisku a ztráty
Výkazy zisku a ztráty : sumář za veřejnou vysokou školu
výkaz za školu
společný výkaz za kolej a menzu

1.3 Doplňující údaje pro veřejné vysoké školy
Doplňující údaje k výkazu zisku a ztráty obsahují předepsané údaje, vypovídají
o investičních i neinvestičních dotacích. Kromě dotací ze státního rozpočtu ve výši
23 604 tis. Kč vysoká škola obdržela na základě o Smlouvy o partnerství s Vysokou
školou evropských a regionálních studií České Budějovice dotaci 12,15 tis. Kč na
zajištění a realizaci projektu „Blíže k zelenému stromu – Odborná praxe a posílení
kontaktu s budoucími zaměstnavateli jako nástroj lepšího uplatnění absolventů
vysokých škol na trhu práce“ a budování partnerství v rámci Operačního programu
Rozvoj lidských zdrojů.
K 31.12. 2005 došlo k navýšení fondů celkem o 443,99 tis. Kč, z toho Fond rezervní o
12,1 tis. Kč, FRIM o 263,26 tis. Kč, stipendijní fond o 76,04 tis. Kč a fond sociální o
92,59 tis. Kč.

1.4 Rozbor hospodářského výsledku
Hlavní činnost
Hospodaření vysoké školy jako celku v hlavní činnosti za rok 2005 skončilo kladným
hospodářským výsledkem ve výši 157,22 tis. Kč při celkových nákladech 29 304,15 tis.
Kč a výnosech 29 461,37 tis. Kč.
56,33 % nákladů tvořily vyplacené osobní náklady zaměstnanců a osob pracujících
na základě dohod o provedení práce či pracovní činnosti, 20,08% náklady na materiál
a energie, 16,56% služby včetně oprav, 4,15% odpisy dlouhodobého majetku, 2,88%
ostatní náklady. Z ostatních nákladů největší položku tvořila 357 studentům vyplacená
ubytovací stipendia (535,5 tis. Kč) za poslední čtvrtletí roku 2005. Rozhodnutím rektora
byla stanovena měsíční výše ubytovacího stipendia na Kč 500/student.
Na výnosech hlavní činnosti se z 80,16% podílely neinvestiční dotace MŠMT, 3,14%
příspěvek města Jihlavy a dary od právnických a fyzických osob, 16,7% vlastní příjmy.
Z vlastních příjmů nejvíce tvořily tržby z prodeje služeb.
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Dotace MŠMT na uskutečňování bakalářských studijních programů a na ubytování
a stravování studentů byla použita na krytí rozpočtovaných potřeb školy – koleje menzy.
Škola
Hospodaření školy za rok 2005 skončilo kladným výsledkem 155 tis. Kč. V souladu
s organizační strukturou vysoké školy byla v roce 2005 vytvořena samostatně
hospodařící nákladová střediska pro katedry a provozní úseky. Na základě dílčích
rozpočtů byly jednotlivým útvarům schváleny celkové výše nákladů s výjimkou nákladů
osobních, které byly vedeny na nákladovém středisku PaM. Výnosy byly vedeny
globálně na ekonomickém odboru.
Samostatně byly účetně vedeny neinvestiční náklady rozvojových programů bez
nákladů osobních.
Přehled o nákladech dílčích středisek a projektů
tis. Kč

Kancelář rektora
Centrum vědeckých a pedagogických informací
Institut celoživotního vzdělávání
Odbor informačních a komunikačních technologií
Katedra ekonomie a managementu
Katedra elektrotechniky a informatiky
katedra přírodních a humanitních věd
Katedra jazyků
Ekonomický odbor
Provozně technický odbor
z toho: areál staré nemocnice

Pedagogické a studijní oddělení
Personální a mzdový odbor
z toho: osobní náklady

Katedra cestovního ruchu
Projekt č. 633 Vytvoření IS pro podporu řízení v oblasti ek. a správ. činností
Projekt č. 773 Posílení tech. infrastruktury pro inform. a komun. technologie
Projekt Univerzity 3. věku
ŠKOLA Náklady celkem

% z nákladů

2 158
651
83
1 814
161
233
298
111
238
4 751

8,07
2,44
0,31
6,79
0,60
0,87
1,11
0,42
0,89
17,77

787

2,94

104
15 100

0,39
56,48

15 041

56,27

48

0,18

245
737
26 732

0,92
2,76
100

Výnosy
tis. Kč

Poplatky za přijímací řízení
Služby pro studenty
Dary
Úroky z BÚ u peněžního ústavu
Přijaté pojistné náhrady
Tržby z prodeje materiálu a majetku
Zápisné a služby U3V
Služby pro organizace (sociologický výzkum pro město Tábor)
Projekt „Blíže k zelenému stromu“, OPRLZ
Aktivace
Prodej zboží
Zúčtování odpisů majetku pořízeného z dotací
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527
624
25
4
13
5
99
45
12
83
77
248

% z výnosů

1,96
2,32
0,09
0,01
0,05
0,02
0,37
0,17
0,04
0,31
0,29
0,92

Zúčtování fondů
Ostatní služby
Dotace MŠMT
Příspěvek města Jihlavy
ŠKOLA Výnosy celkem
ŠKOLA Výsledek hospodaření

76
1 815
22 334
900
26 887
155

0,28
6,75
83,07
3,35
100

Kolej a menza
V rámci VŠPJ hospodaří dle schválených vyrovnaných rozpočtů samostatně kolej
a samostatně menza. Hospodaření koleje skončilo kladným výsledkem 1,6 tis. Kč,
hospodaření menzy kladným výsledkem 0,4 tis. Kč.
Přehled o nákladech a výnosech koleje a menzy
tis. Kč

Náklady
Spotřeba materiálu

Kolej

Menza
372

Celkem K+M
429

363

363

418
47

162
20

580
67

19

12

31

869
4
1
1 396

596
1
25
1 176

1 465
5
26
2 572

57

z toho: potraviny

Spotřeba energií
Služby
z toho: opravy a údržba

Osobní náklady
Ostatní náklady
Odpisy dlouhodob. majetku
Náklady celkem

tis. Kč

Výnosy
Tržby za služby -ubytování
Tržby za služby - stravování
Tržby za služby – internet
Ostatní výnosy
Dotace MŠMT
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření

Kolej

Menza
933
361
9
1
455
1 398
2

0
815
1 176
0

Celkem K+M
933
361
9
1
1 270
2 574
2

Kolej
VŠPJ disponuje jedinou kolejí s kapacitou 180 lůžek. Budova koleje je třípatrová bez
výtahu se 47 pokoji. Pokoje jsou vybaveny velice jednoduše starším nábytkem,
umyvadlem se studenou a teplou vodou, sociální zařízení je společné na chodbách.
Společné jsou také kuchyňky, televizní místnost a studovna.
Na koleji byli do června 2005 do volných kapacit v rámci doplňkové činnosti ubytováni
žáci vyšší odborné školy.
Ceník ubytovacích služeb
student / noc
student / měsíc
Ceny od 1.1. – 30.9. 2005
100
800
Ceny od 1.10. 2005
100
*1400, 1500
* Cena 1 400 za studenta a měsíc je za lůžko na 4 a vícelůžkovém pokoji,
cena 1 500 za studenta a měsíc je za lůžko na 2 – 3 lůžkovém pokoji
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Menza
VŠPJ provozuje menzu s cílovou kapacitou 800 jídel. Kapacita byla v roce 2005
naplněna pouze z části, v rámci doplňkové činnosti se v menze stravovali žáci
a zaměstnanci vyšší odborné školy a nahodilí cizí strávníci.
Zařízení a vybavení menzy je velice zastaralé a energeticky náročné, nesplňuje
hygienické a další normy. V současné době je menza provozována na základě výjimky
udělené krajským hygienikem. Výjimka platí do konce roku 2007.
Ke dni 1.6. 2005 se VŠPJ stala plátcem DPH, byly upraveny ceny za stravování
u všech kategorií (viz tabulka 7c).

Doplňková činnost
V rámci doplňkové činnost v roce 2005 vysoká škola pořádala na základě
živnostenských oprávnění rekvalifikační a vzdělávací kurzy, nárazově pronajímala
nebytové prostory a do volných kapacit ubytovávala a stravovala cizí osoby. Doplňková
činnost vytvořila v roce 2005 zisk 183,6 tis. Kč při nákladech 2 597,5 tis. Kč
a výnosech 2 781,1 tis. Kč.
Kladným výsledkem skončila doplňková činnost v oblasti vzdělávání a rekvalifikací
a doplňková činnost v oblasti ubytovacích služeb.
Ztrátu menzy způsobil nestálý, velice kolísající počet strávníků. Vedení školy se
pravidelně zabývalo záporným vývojem v hospodaření menzy, neúměrnými náklady (viz
vybavení a zařízení komentované v hlavní činnosti menzy) v porovnání k tržbám. V říjnu
2005 byly nainstalovány vlastní měřiče spotřeby energií, pro nadbytečnost byla
propuštěna jedna pracovnice .
Menza nezaměstnává zvlášť pro doplňkovou činnost žádné pracovníky. Pracovníci jsou
vykazováni v hlavní činnosti a měsíčně se osobní i další náklady mimo energií
přeúčtovávaly mezi hlavní a doplňkovou činností poměrem k uvařeným porcím
v HČ/DČ.

Sumární přehled o doplňkové činnosti
tis. Kč

Náklady
Škola
Kolej
Menza
Spotřeba materiálu
28
27
736
Spotřeba energií
3
383
259
Služby
20
53
28
Osobní náklady
261
*27
770
Ostatní náklady
0
0
2
Náklady celkem
312
490
1 795
* osobní náklady byly do srpna 2005 refundovány vyšší odbornou školou

Celkem
791
645
101
1 058
2
2 597

Výnosy
Tržby z prodeje služeb
Tržby z pronájmů
Tržby za stravování
Tržby za ubytování
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření

Celkem
304
202
1 571
704
2 781
184

tis. Kč

Škola

Kolej

Menza

304
202
1 571
506
194
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704
704
214

1 571
- 224

1.4a Nerozdělený zisk k 31.12. 2005
Účet 932 nemá zůstatek.
K roční uzávěrce za rok 2005 nebyl proveden audit.

2. ANALÝZA VÝNOSŮ A NÁKLADŮ
2.1 Výnosy
2.1.2. Dotace z kapitoly MŠMT, dotace z ostatních kapitol SR a další zdroje
2.1.1a Zdroje financování programů reprodukce majetku – dotace kapitoly 333
Z kapitoly MŠMT byly programem č. 233 340, podprogramem Podpora materiálně
technické základny VVŠ, poskytnuty investiční prostředky ve výši 1 700 tis. Kč .

2.1.1b Zdroje fin. programů reprodukce majetku – zdroje mimo kapitolu 333
Negativní, VŠPJ neobdržela v roce 2005 žádné prostředky na financování programů
reprodukce majetku ze zdrojů mimo kapitoly MŠMT.

2.1.2 Dotace z kapitoly MŠMT, dotace z ostatních kapitol SR a další zdroje
Dotace z kapitoly MŠMT:
ukazatel F- Fond vzdělávací politiky
ukazatel I – Rozvojové programy neinvestiční
Rozvojové programy kapitálová dotace
z toho: Informační systém pro podporu řízení v oblasti ekonom. a správních činností
Posílení technické infrastruktury

21 885 tis. Kč
1 719 tis. Kč
11 225 tis. Kč
6 625 tis. Kč
4 600 tis. Kč

Kapitálové dotace na rozvojové programy nebyly plně dočerpány, do státního rozpočtu
bylo vráceno 10 259 Kč (z programu Informační systém pro podporu řízení 176 Kč,
z programu Posílení technické infrastruktury 10 083 Kč).
Další zdroje:
Neinvestiční příspěvek od města Jihlava ve výši 900 tis. Kč určený na zaměření
skutečného stavu objektu Tolstého 16, na zaměření skutečného stavu vedlejších
objektů Tolstého 16, na pasportizaci a digitalizaci objektu Tolstého 16, včetně
software, na doplňky k insigniím (taláry, čepice, přenosné pouzdro na rektorský řetěz)
byl účelově vyčerpán v plné výši.
Investiční příspěvek od města Jihlava ve výši 1 100 tis. Kč určený na insignie (rektorský
řetěz, rektorské žezlo) a na harmonizaci topných systému v nově získaném objektu
„staré nemocnice“ byl také plně vyčerpán.
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2.1.3 Vlastní výnosy
Vlastní výnosy, rozdělené na školu a kolej+menza jsou podrobně vyčísleny v rozboru
hospodářského výsledku ( kapitola 1.4).

2.2. Náklady
2.2.1 Výdaje na financování programů reprodukce majetku
2.2.1a Financování programů reprodukce majetku z kapitoly MŠMT
Z programu 233 340 Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných
vysokých škol pro rok 2005 škola obdržela prostředky na akce:,
ISPROFIN 23334Z 7201 VŠPJ Pořízení osobního automobilu
600 tis.Kč
ISPROFIN 23334Z 7202 VŠPJ Inovace hardware
1 100 tis.Kč
Prostředky byly plně vyčerpány.

2.2.1b Financování reprodukce majetku – ostatní zdroje
VŠPJ neobdržela z jiných kapitol SR ani z ostatních zdrojů žádné finanční prostředky.

2.2.2 Neinvestiční náklady
Neinvestiční náklady, čerpané za jednotlivá nákladová střediska jsou podrobně
vyčísleny v kapitole 1.4 Rozbor hospodářského výsledku , dále jsou doloženy v tabulce
č. 2.2.2.
2.2.2a Pracovníci a mzdové prostředky
Vzhledem ke skutečnosti, že v roce 2004 neměla vysoká škola kromě pověřeného
rektora žádné zaměstnance, nelze vyčíslit procentní nárůst mezd v roce 2005
v porovnání s rokem 2004 (ř.22) .
K průměrným mzdám u nepedagogických pracovníků uvádíme, že se jedná o cca 70%
průměrné mzdy. Zbylých 30% bylo refundováno za práci pro VOŠ Jihlava.
Vykazovaná průměrná mzda u zaměstnanců koleje a menzy neodpovídá skutečnosti –
pracovnice menzy jsou zařazeny v hlavní činnosti, ale jejich mzdy jsou účtovány
částečně, dle poměru uvařených porcí v hlavní a doplňkové činnosti, do činnosti
doplňkové. Průměrná mzda těchto pracovnic činí cca 10 tis. Kč.
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3. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH VÝNOSECH A NÁKLADECH
( PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH )

P.
Z.
A.1
A.1.1

A.1.2
A.1.5
A*
A.2
A.2.1
A.2.2
A.2.3
A**
A.4
A***
B***
C.2

C.2.1
C***
F
R

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního
období
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)
Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním
Úpravy o nepeněžní operace
Odpisy stálých aktiv s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv,
odpis pohledávek, a dále umořování opravné položky k nabytému majetku
Změna stavu opravných položek, rezerv a změna zůstatků přechodných účtů
aktiv a pasiv, tj. časové rozlišení nákladů a výnosů a kurz.rozdílů s výjimkou
čas. Rozlišení úroků a kursových rozdílů aktivních a pasivních vztahujících se
k závazkům v cizí měně z titulu pořízení investičního majetku
Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků a vyúčtované
výnosové úroky
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami
pracovního kapitálu a mimořádnými položkami
Změna potřeby pracovního kapitálu
Změna stavu pohledávek z provozní činnosti
Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti
Změna stavu zásob
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými
položkami
Přijaté úroky s výjimkou podniků, jejichž předmětem činnosti je investiční
činnost
Čistý peněžní tok z provozní činnosti
Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti
Peněžní toky z finanční činnosti
Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky
Zvýšení peněžních prostředků a peněž. Ekvivalentů z titulu zvýšení
základního jmění, event. Rezervního fondu včetně složených záloh na toto
zvýšení
Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti
Čisté zvýšení, resp. Snížení peněžní prostředků
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního
období

706,50
340,78
1 586,71
1 203,93

386,60
-3,82
1 927,49
2 100,20
-732,48
2 935,93
-103,25
4 027,69
3,82
4 031,51
-54 381,19
53 422,77

53 422,77
53 422,77
3 073,09
3 779,59

Finanční toky
P – stav peněžních prostředků na počátku roku na bankovních účtech i v hotovosti
ve výši 706,5 tis. Kč
Z – hospodářský výsledek k 31.12.2005 činí 340,78 tis. Kč
A.1.1 – zahrnuje náklady na odpisy HIM a NIM ve výši 1 203,93 tis. Kč
A.1.2 – uvádí v částce 386,6 tis. Kč souhrn výnosů příštích období ve výši 139,52 tis. Kč
a dohadných účtů pasivních ve výši 247,08 tis. Kč
A.1.5 - vyúčtované nákladové úroky ve výši 3,82 tis. Kč
A.2 – změna potřeby pracovního kapitálu činí celkem 2100,20 tis. Kč a je tvořena
změnou pohledávek proti stavu k 31.12. 2004 ve výši 732,48 tis. Kč, změnou stavu
krátkodobých závazků ve výši 2 935,93 tis. Kč a změnou stavu zásob ve výši 103,25 tis.
Kč. Všechny změny představují zvýšení proti předchozímu období.
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B*** - čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti v celkové částce 54 381,19 tis.
Kč zahrnuje nabytí nehmotného dlouhodobého majetku ve výši 5 544,46 tis. Kč,
hmotného dlouhodobého majetku ve výši 47 294,53 tis. Kč včetně oprávek 338,27 tis.
Kč a odpisů 1 203,93 tis. Kč
C*** - čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti ve výši 53 422,77 tis. Kč je
tvořen navýšením vlastního jmění ve výši 53 090,45 tis. Kč, fondů 443,87 tis.Kč,
a hospodářským výsledkem ve schvalovacím řízení včetně korekce snížením
disponibilního zisku běžného roku.
F – čisté zvýšení peněžních prostředků činí 3 073,09 tis. Kč.

4. VÝVOJ FONDŮ VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY
Tabulka č.4 sumář vypovídá o skutečnosti, že VŠPJ vstupovala do roku 2005 pouze
s fondem reprodukce investičního majetku ( FRIM) ve výši 149 tis. Kč.
Hospodářský výsledek za rok 2005 z hlavní i doplňkové činnosti ve výši celkem
340 782,78 Kč navrhujeme přidělit do FRIM.
4a Stipendijní fond
Za rok 2005 byl Stipendijní fond vytvořen částkou 76 tis. Kč z dalších poplatků
spojených se studiem. Nejedná se o poplatky dle §58 zákona 111/1998 Sb. Jedná se
o poplatky a tvorbu fondu v souladu se Statutem VŠPJ.
4b FRIM
FRIM byl v roce 2005 tvořen z odpisů IM a přídělem ze zlepšeného hospodářského
výsledku z roku 2004. Vyčerpán byl částkou 890 tis., do r. 2006 převádíme fond ve výši
412 tis. Kč.
4c Fond účelově určených prostředků
Fond účelově určených prostředků nebyl v roce 2005 vytvořen.
4d Fond sociální
Fond sociální byl vytvořen z mezd, náhrad mezd a odměn za pracovní pohotovost,
vyplacených za období říjen – prosinec roku 2005. Nebyl čerpán.

5. VÝVOJ STAVU MAJETKU A VÝSLEDKY INVENTARIZACE
5a Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
V roce 2005 byl podstatně navýšen dlouhodobý majetek. Nehmotný dlouhodobý
majetek byl pořízen převážně z rozvojových programů financovaných MŠMT, hmotný
dlouhodobý majetek byl pořízen bezúplatně, darem od kraje Vysočina a z příspěvku
města Jihlava.
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5b Finanční majetek
Vysoká škola polytechnická disponuje pouze krátkodobým finančním majetkem.
Ke konci roku 2005 činil tento majetek 3 779 tis. Kč, z toho peněžní prostředky
v hotovosti v pokladně školy 222 tis. Kč, poštovní ceniny v hodnotě 1 tis. Kč a finanční
prostředky na běžném účtu u peněžního ústavu 3 556 tis. Kč, určené ke krytí závazků
roku 2005, splatných začátkem roku 2006.
5c Zásoby
Ke konci účetního období 2005 měla vysoká škola
32 tis. Kč a zásoby výrobků 1 tis. Kč.

materiálové zásoby v hodnotě

5d Pohledávky, závazky
Ke dni 31.12. 2005 evidujeme celkové krátkodobé pohledávky ve výši 740 tis. Kč,
z toho z obchodního styku v celkové výši 368 tis. Kč, zálohy 278 tis. Kč a jiné
pohledávky 94 tis. Kč.
Závazky ke dni 31.12. 2005 činily 3 672 tis. Kč, z toho dodavatelé 301 tis. Kč, přijaté
zálohy na stravování 138 tis. Kč, závazky vztahující se ke mzdám za prosinec 2005
(zaměstnanci, instituce soc. a zdrav. pojištění, daň z příjmů FO) činily 2 420 tis. Kč,
ostatní závazky 813 tis. Kč, z toho 535,5 tis. Kč závazky ke studentům (ubytovací
stipendia za 4. čtvrtletí roku).

Výsledky inventarizace majetku a závazků
Rozhodnutím kvestorky VŠPJ byla ke dni 31.12. 2005 provedena fyzická i dokladová
inventarizace veškerého majetku školy.
Fyzickou inventarizací nebyly zjištěny žádné inventurní rozdíly.

6. REKAPITULACE FINANČ. VYPOŘÁDÁNÍ SE STÁTNÍM ROZPOČTEM
6 Finanční vypořádání VVŠ se SR za rok 2005 mimo programové financování
Vysoká škola polytechnická Jihlava obdržela v roce 2005 z kapitoly MŠMT neinvestiční
dotaci 23 604 tis. Kč, kapitálovou dotaci na rozvojové programy ve výši 11 225 tis. Kč.
Kapitálová dotace nebyla dočerpána částkou 10 259 Kč, prostředky byly v termínu
vráceny do SR na účet MŠMT.
6a Vypořádání se SR – programy reprodukce majetku
V roce 2005 VŠPJ obdržela v rámci programů reprodukce majetku dotaci ve výši
1 700 tis. Kč. Prostředky byly plně účelově vyčerpány.
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7. STIPENDIA A SLUŽBY POSKYTOVANÉ STUDENTŮM
7a Počty studentů
Ke dni 31.10. 2005 studovalo 616 tzv. rozpočtových studentů.
7b Stipendia
V roce 2005 VŠPJ neobdržela účelově určenou dotaci na stipendia. Vyplacená
ubytovací stipendia byla řešena z dotace MŠMT , přidělené podle ukazatel F.

8. INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA SPECIFICKÉHO VÝZKUMU
VŠPJ se v roce 2005 netýkalo.

ZÁVĚR
K hodnocení roku 2005 nebyla přijata žádná nápravná opatření.
Opatření přijatá pro rok 2006
• Nadále sledovat doplňkovou činnost menzy a průběžně přijímat opatření k dosažení
kladných výsledků hospodaření
• Zahájit rutinní provoz ekonomicko- správního systému IFIS.

Příloha: Tabulková část

PaedDr. Ladislav Jirků
pověřený výkonem působnosti orgánů VŠPJ

13

Tabulková část výroční zprávy o hospodaření
Tabulka č. 1.1
Tabulka č. 1.2
Tabulka č. 1.2a
Tabulka č. 1.2b
Tabulka č.1.3
Tabulka č.1.4
Tabulka č. 1.4a
Tabulka č. 2.1.1a
Tabulka č. 2.1.1b
Tabulka č. 2.1.2
Tabulka č. 2.1.3
Tabulka č. 2.2.1a
Tabulka č. 2.2.1b
Tabulka č. 2.2.2
Tabulka č. 2.2.2a
Tabulka č. 4
Tabulka č. 4a
Tabulka č. 4b
Tabulka č. 4c
Tabulka č. 4d
Tabulka č. 5a
Tabulka č. 5b
Tabulka č. 5c
Tabulka č. 5d
Tabulka č. 6
Tabulka č. 6a
Tabulka č. 7a
Tabulka č. 7b
Tabulka č. 7c
Tabulka č. 7d

Rozvaha
Výkaz zisku a ztráty - sumář za VVŠ
Výkaz zisku a ztráty - škola
Výkaz zisku a ztráty – kolej a menza
Doplňující údaje
Hospodářský výsledek
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta
Zdroje financování programů reprodukce majetku – dotace kapitoly 333
Zdroje financování programů reprodukce majetku – zdroje mimo kapitolu 333
Dotace z kapitoly MŠMT, dotace z ostatních kapitol SR a další zdroje
Vlastní výnos
Financování programů reprodukce majetku – kapitola 333
Financování programů reprodukce majetku – ostatní zdroje
Neinvestiční náklady
Pracovníci a mzdové prostředky , sumář za VVŠ – školu – kolej a menzu
Fondy
Stipendijní fond
Fond reprodukce investičního majetku
Fond účelově určených prostředků
Fond sociální
Přehled o majetku a jeho vývoj
Finanční majetek
Zásoby
Pohledávky a závazky
Finanční vypořádání VVŠ se státním rozpočtem za rok 2005
Vypořádání se SR – programy reprodukce majetku
Počty studentů
Stipendia
Stravování
Ubytování
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