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Úvod
Vysoká škola polytechnická Jihlava v roce 2008 úspěšně pokračovala čtvrtým rokem
v procesu rozvoje nové veřejné vysoké školy dle Dlouhodobého záměru VŠPJ na období
2006-2010.
V akademickém roce 2008/2009 zahájilo studium 2241 studentů ve čtyřech již
vyučovaných oborech studia (Finance a řízení a Cestovní ruch v rámci programu
Ekonomika a management, Počítačové systémy a Aplikovaná informatika v rámci
programu Elektrotechnika a informatika). V roce 2008 byla nově zahájena výuka
v akreditovaném oboru Porodní asistentka a Všeobecná sestra v rámci programu
Ošetřovatelství a výuka v kombinované formě studia na oborech Finance a řízení
a Počítačové systémy.
V návaznosti na značný nárůst počtu studentů dochází k navýšení počtu akademických
pracovníků a potřebě zajistit nové výukové prostory. V roce 2008 byla dokončena
investiční akce roku 2007 „Rekonstrukce zdravotně-technické instalace“ a „Vybudování
sborovny externích pracovníků“, které škola realizovala z prostředků ISPROFIN ve výši
10 mil. Kč. Dále byla zahájena 1. etapa tříletého investičního záměru „Výstavba
hygienických zařízení“. V souvislosti s přípravou výstavby hygienických zařízení dochází
k přemístění učeben do stávajících prostor kolejí. V letních měsících roku 2008 byla
odstraněna havárie podzemní kanalizace v hodnotě 2 mil. Kč a zrekonstruována učebna
pro 130 studentů v hodnotě 1,6 mil. Kč.
Kapacita ubytování studentů se snižuje s ohledem na malý zájem studentů o ubytování a
potřeby rozšiřování výukových prostor .Studenti dávají přednost nabízenému privátnímu
ubytování v Jihlavě.
Menza VŠPJ je využívána z 55 % celkové plánované kapacity 800 jídel/den. Je snaha
kapacitu navyšovat, avšak s ohledem na zastaralé technologie je to velmi složité. Výjimka
z hygienické normy pro menzu nadále platí.

Důležitým krokem v oblasti informační a komunikační bylo v roce 2008 podepsání
partnerské smlouvy s firmou Microsoft. Předplatný licenční program Campus Agreement
dává nové možnosti ve využívání softwaru. Možnost užívání produktů Office, Windows,
Server 2008, nástroje pro webovou tvorbu, zprostředkování softwaru našim studentům
a další výhody jsou nyní k dispozici na dobu tří let.
V roce 2008 byl realizován projekt FRVŠ „Vytvoření interaktivní elektronické služby
pro informační centrum odborných praxí“, jehož cílem bylo vytvořit modul pro informační
systém naší vysoké školy, který zajišťuje efektivní a flexibilní práci se systémem praxí.
Dalším důležitým krokem bylo úspěšné zrealizování rozvojového projektu pro rok 2008
s názvem „Rozšíření a obnova informačních technologií VŠPJ“, který navazuje
na předchozí rozvojové projekty s cílem posílení a inovace informační infrastruktury.
V rámci projektu byly počítačové učebny vybaveny kamerovým systémem pro
elektronický dozor a byla rozšířena kapacita pro ukládání dat, tj. stávajícího diskového
pole.
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Vysoká škola polytechnická Jihlava úzce spolupracuje nejen s podnikatelským sektorem,
ale hlavně s krajem Vysočina a Statutárním městem Jihlava, které finančně i organizačně
podporují rozvoj této mladé, dynamicky se rozvíjející školy.
Údaje použité ve Výroční zprávě o hospodaření jsou konzistentní se všemi zdroji
informací, tj. přílohy č. 1 a 2 Vyhlášky č. 504/2002 Sb. a zákona č. 563/1991 Sb.
o účetnictví, statistickým výkazem škol P1b-04 o zaměstnancích a mzdových prostředcích
za VŠ a účetnictvím Vysoké školy polytechnické Jihlava.
Vysoká škola polytechnická Jihlava nakládá s prostředky příspěvků a dotací v souladu
s pravidly SR i ES/EU tak, aby nedošlo k narušení ani k hrozbě narušení hospodářské
soutěže.
V průběhu roku 2008 nevzniklo podezření na možné korupční jednání.
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1. Roční účetní závěrka
1.1 Rozvaha (bilance) – sumář VVŠ
Viz tabulka 1.1
Vysoká škola polytechnická Jihlava realizovala v roce 2008 v rámci Rozvojových
programů MŠMT projekt „Rozšíření a obnova informačních technologií VŠPJ“, na který
získala kapitálové prostředky ve výši 1 387 tis. Kč. Z prostředků byl pořízen kamerový
zabezpečovací systém (526,23 tis. Kč) a bylo technicky zhodnoceno stávající diskové
pole (860,74 tis. Kč).
Z Fondu reprodukce investičního majetku VŠPJ byly pořízeny prorektorské řetězy,
samostatné movité věci, technické zhodnocení samostatných movitých věcí, technické
zhodnocení budov a byla zahájena 1. etapa výstavby hygienických zařízení. Fond byl
čerpán částkou 3 020,49 tis. Kč.
Do používání byl v průběhu roku zařazen nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
(investiční akce „Zdravotně technická instalace“ a „Sborovna externích pracovníků“)
celkem v hodnotě 9 998,94 tis. Kč.
V roce 2008 byl pro opotřebení, morální zaostalost či nepotřebnost vyřazen dlouhodobý
drobný nehmotný majetek (380,65 tis. Kč) a dlouhodobý drobný hmotný majetek
(4 178,57 tis. Kč). Dále byly vyřazeny samostatné movité věci v ceně 759,89 tis. Kč.
Jedná se převážně o majetek darovaný krajem Vysočina v roce 2004. Tento majetek byl
původně ve správě Vyšší odborné školy Jihlava, pořízen byl v rozmezí let 1996 – 2004.
Vlastní zdroje VŠPJ vykazují k 31. 12. 2008 oproti roku 2007 nárůst o 341,15 tis. Kč.

Přehled aktiv a pasiv
v tis. Kč
Položka

AKTIVA
Dlouhodobý majetek
z toho:
dlouhodobý nehmotný majetek
dlouhodobý hmotný majetek
oprávky k dlouhodobému majetku
Krátkodobý majetek
z toho:
zásoby
pohledávky
krátkodobý finanční majetek
jiná aktiva
AKTIVA CELKEM

Stav k 31. 12. 2008

142 939,16
9 100,44
162 255,22
- 28 416,50
21 805,99
154,07
1 296,04
20 129,50
226,38
164 745,15
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v tis. Kč
Položka

Stav k 31. 12. 2008

PASIVA
Vlastní zdroje celkem
z toho:
jmění celkem
výsledek hospodaření
Cizí zdroje celkem
z toho:
krátkodobé závazky
jiná pasiva
PASIVA CELKEM

146 785,49
146 712,74
72,75
17 959,66
13 476,34
4 483,32
164 745,15

1.2 Výkaz zisku a ztráty
Zahrnuje tabulky:
1.2 - Sumář VŠ
1.2.1 - Škola
1.2.2 - Koleje a menza
1.2 Výsledek hospodaření VŠPJ celkem
Druh činnosti

Výnosy

Hlavní činnost

101 056,84

101 737,96

- 681,12

2 940,44

2 186,57

753,87

103 997,28

103 924,53

72,75

Doplňková činnost
CELKEM

Náklady

v tis. Kč
Výsledek
hospodaření

1.3 Doplňující údaje pro veřejné vysoké školy
Tabulka 1.3 – Doplňující údaje pro veřejné vysoké školy obsahuje přehled o zdrojích,
dotacích a příspěvcích přijatých v roce 2008.
Vysoká škola polytechnická Jihlava obdržela v roce 2008 dotace:
• běžné dotace MŠMT celkem ve výši 3 467 tis. Kč
• dotaci 911,22 tis. Kč od Národní agentury Socrates
• dotaci 7 tis. € (183,07 tis. Kč) v rámci spolupráce s portugalským partnerem
na mezinárodním projektu „Innovation in the Traditional Commerce“, řešeného v rámci
programu Leonardo da Vinci „ Education and Culture“
• provozní dotaci 17,40 tis. Kč od VŠERS České Budějovice na dokončení projektu
„Inovace studijních předmětů VŠERS ke zlepšení zaměstnatelnosti absolventů
VŠERS“
• dary od právnických a fyzických osob ve výši 15 tis. Kč (14 tis. Kč na podporu
vzdělávací činnosti, 1 tis. Kč jako podporu na zajištění vysokoškolského plesu)
• kapitálovou dotaci ve výši 1 387 tis. Kč z kapitoly MŠMT na realizaci rozvojového
programu „Rozšíření a obnova informačních technologií VŠPJ“.
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Vysoká škola polytechnická Jihlava obdržela v roce 2008 příspěvky:
• běžné příspěvky MŠMT s určením na uskutečňování vzdělávacích programů,
na rozvoj VŠPJ, na ubytovací a sociální stipendia studentů v celkové výši 79 036 tis.
Kč
Strukturální fondy EU:
Do poloviny roku 2008 pokračovalo zapojení VŠPJ do projektů z Operačního programu
„Rozvoj lidských zdrojů“ (OPRLZ).
• Na dokončení projektu CZ.04.1.03/3.3.10.2/0020 „Příprava a proškolení lektorů
a konzultantů pro práci s lidskými zdroji“ byla poskytnuta částka 351,87 tis. Kč
• Na dokončení projektu CZ.04.1.03/3.3.10.3/0004 „Podpora cestovního ruchu
v podmínkách EU a ČR, spolupráce soukromého a veřejného sektoru, destinační
management a marketing, jak získat veřejné prostředky na rozvoj cestovního ruchu“
byla poskytnuta částka 249,78 tis. Kč
Stav fondů VŠPJ ke dni 31. 12. 2008
v tis. Kč

Rezervní fond
Fond reprodukce investičního majetku
Stipendijní fond
Fond účelově určených prostředků
Fond sociální
Fond provozních prostředků
FONDY CELKEM

12,10
40,76
286,66
210,32
602,76
1 862,63
3 015,23

1.4 Hospodářský výsledek
Viz tabulka 1.4
v tis. Kč
Součásti VŠ

Škola
KaM (kolej + menza)
CELKEM

HV
z hlavní
činnosti

HV
z doplňkové
činnosti

HV celkem

812,89
- 1 494,01

595,73
158,14

1 408,62
- 1 335,87

- 681,12

753,87

72,75

a) Hlavní činnost
Celkové hospodaření VŠPJ v hlavní činnosti skončilo za rok 2008 záporným výsledkem
681,12 tis. Kč, přičemž výsledek hospodaření v hlavní činnosti za součást „škola“ byl
kladný částkou 812,89 tis. Kč, výsledek hospodaření v hlavní činnosti za součást
„kolej+menza“ skončil ztrátou 1 494,01 tis. Kč.
Hospodaření školy
Náklady

94 548,82

Výnosy

95 361,71

v tis. Kč
Výsledek hospodaření

812,89
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Hospodaření školy v hlavní činnosti za rok 2008 skončilo kladným výsledkem
812,89 tis. Kč. V souladu s organizační strukturou vysoké školy byla již od roku 2005
vytvořena samostatně hospodařící nákladová střediska pro jednotlivé katedry, provozní
úseky a kancelář rektora. Na základě dílčích rozpočtů byly jednotlivým útvarům potvrzeny
celkové náklady, výnosy do výše rozpočtovaných nákladů byly vedeny globálně
na ekonomickém odboru.
Přehled o nákladech hlavní činnosti školy
v tis. Kč
%
z celkových
nákladů

Popis nákladu

Provozní náklady celkem
z toho:
spotřeba materiálu a energie
služby
ostatní náklady
Osobní náklady
z toho:
mzdy
DPP a DPČ*
zákonné sociální pojištění
zákonné sociální náklady
ostatní sociální náklady
Náklady celkem

40 523,92

43

8 846,97
14 356,04
17 320,91
54 024,90

57

36 097,28
4 138,56
13 365,41
407,58
16,07
94 548,82

* dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
Celkové náklady z hlavní činnosti školy činily 94 548,82 tis. Kč, přičemž 57 % nákladů
tvořily vyplacené osobní náklady zaměstnanců a osob pracujících na základě dohod
o provedení práce či pracovní činnosti a 43 % provozní náklady.
Nejvyšší položky služeb:
• cestovné 1,36 mil. Kč
• nájemné 531 tis. Kč
• oprava a údržba 4,5 mil. Kč
Nejvyšší položky u ostatních provozních nákladů:
• ubytovací stipendia 6 640,40 tis. Kč
• sociální stipendia 1 007,64 tis. Kč
• prospěchová stipendia 504,20 tis. Kč
• finanční podpora mobilit studentů (ERASMUS) 1 540,72 tis. Kč
• účetní odpisy dlouhodobého majetku 3 627,04 tis. Kč
• pojištění majetku a povinné pojištění pracovních úrazů 405,38 tis. Kč
• nedočerpané příspěvky MŠMT, převedené do fondu provozních prostředků 1 862,63
tis. Kč
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Přehled o výnosech hlavní činnosti školy
v tis. Kč
% z celkových
výnosů

Popis výnosu

Vlastní výnosy
z toho:
tržby za vlastní výkony a služby
aktivace majetku
ostatní výnosy
Dotace, příspěvky, dary
Dotace a příspěvky MŠMT

12 454,37
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5 857,52
1 305,35
5 291,50
1 727,34
81 180,00

2
85

Výnosy celkem

95 361,71

Na výnosech hlavní činnosti školy se z 85 % podílely neinvestiční dotace a příspěvky
MŠMT.
Nejvyšší položky u tržeb za vlastní výkony a služby:
• poplatky za přijímací řízení 942,10 tis. Kč
• správní úkony spojené se zápisem do 1. ročníků 537,50 tis. Kč
• ostatní služby 1359.21 tis. Kč
• příjem od studentů na pobytové výlohy při sportovních kurzech 1 393,02 tis. Kč
• zápisné Univerzita třetího věku 184,06 tis. Kč
• úplatné služby (Mezinárodní konference CR, studie pro kraj Vysočina, dopravní
průzkum, studie Velké Dářko, průvodce CR....) 937,73 tis. Kč
Nejvyšší položky u ostatních vlastních výnosů:
• zúčtování odpisů dlouhodobého majetku pořízeného z dotací 2 201,31 tis. Kč
• zúčtování nedočerpaných příspěvků a dotací MŠMT z roku 2007 1 225,35 tis. Kč
• zúčtování stipendijního a sociálního fondu 846,93 tis. Kč
• pronájem prostor Technické univerzitě Liberec 451,20 tis. Kč
Dotace, příspěvky, dary:
• Národní agentura Sokrates 911,22 tis. Kč
• SF EU „Operační program lidských zdrojů“ 601,65 tis. Kč
• provozní dotaci 17,40 tis. Kč od VŠERS České Budějovice na dokončení projektu
„Inovace studijních předmětů VŠERS ke zlepšení zaměstnatelnosti absolventů
VŠERS“
• spolupráce s portugalským partnerem v rámci programu Leonardo da Vinci „Education
and Culture“ 183,07 tis. Kč,
• dary od právnických a fyzických osob ČR 14 tis. Kč
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Hospodaření KaM (koleje a menza)
V souladu s organizační strukturou VŠPJ hospodaří dle schválených rozpočtů samostatně
koleje a samostatně menza.
Hospodaření kolejí
Náklady

v tis. Kč
Výsledek
hospodaření

Výnosy

Kolej Tolstého

2 430,43

1 738,43

- 692,00

Kolej Brtnická

1 759,21

1 170,91

- 588,30

KOLEJE CELKEM

4 189,64

2 909,34

- 1 280,30

Kolej Tolstého
Měsíc
Ubytovaných

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

125

130

124

120

122

128

20

32

96

94

96

92

VŠPJ zajišťuje ubytování přímo v areálu školy. Kapacita koleje byla od ledna do června
2008 130 lůžek. V pololetí roku byla pro potřeby školy zabrána část kolejí, bylo zrušeno
11 pokojů a ubytovací kapacita se snížila na 96 lůžek v 10 dvoulůžkových, 24 třílůžkových
pokojích a jednom čtyřlůžkovém pokoji. Cena za ubytování byla stanovena na 2000
Kč/měsíc/lůžko vč. DPH
V měsících červenci a srpnu jsou na koleji ubytováni studenti, kteří vykonávají zkoušky
nebo absolvují povinnou praxi.

Přehled o hospodaření koleje Tolstého
v tis. Kč
%
z celkových
nákladů

Popis nákladu

Provozní náklady celkem
z toho:
spotřeba materiálu a energie
služby
ostatní náklady
Osobní náklady
z toho:
mzdy
zákonné sociální pojištění
zákonné sociální náklady
ostatní sociální náklady

761,33

31

702,67
53,24
5,42
1 669,10

69

1 211,94
424,18
31,87
1,11

NÁKLADY CELKEM

2 430,43

VÝNOSY CELKEM - tržby za ubytování

1 738,43
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Z důvodu snížení ubytovací kapacity koleje Tolstého pokryjí tržby za ubytování studentů
pouze 72 % vynaložených nákladů. Ztráta bude řešena snížením počtu provozních
pracovníků a tím osobních nákladů.

Kolej Brtnická
Měsíc
Ubytovaných

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

66

81

73

75

66

60

0

0

95

95

95

95

Vysoká škola polytechnická Jihlava má v pronájmu objekt na Brtnické 13 v Jihlavě
s kapacitou 107 lůžek. Jako kolej studentů slouží hlavní budova. Pro ubytování
akademických pracovníků a cizích zájemců (doplňková činnost) slouží druhý objekt, tzv.
vila s kapacitou 6 dvoulůžkových pokojů.
Hlavní budova má kapacitu 95 lůžek v 16 dvoulůžkových, ve 13 třílůžkových,
v 1 čtyřlůžkovém a 4 pětilůžkových pokojích. Cena za měsíc/lůžko činila v roce 2008
ve dvou a třílůžkových pokojích 2000 Kč, ve čtyř- a pětilůžkových pokojích 1900 Kč
vč. DPH.
Koleje mají jednoduché zařízení pokojů se společným sociálním zařízením na chodbách.
Na každém patře jsou kuchyňky s mikrovlnou troubou, rychlovarnou konvicí a plynovým
sporákem nebo elektrickým vařičem. Na obou kolejích je studentům k dispozici
automatická pračka. Koleje mají televizní místnost a studovnu s možností bezplatného
připojení na internet.
V měsících červenci a srpnu není kolej Brtnická provozována. Část provozního personálu
má pracovní smlouvy na dobu určitou vždy do konce měsíce června běžného roku, část
jich je v tomto období přesunuta do nepřetržitého provozu na kolej Tolstého.
Přehled o hospodaření koleje Brtnická
v tis. Kč
%
z celkových
nákladů

Popis nákladu

Provozní náklady celkem
z toho:
spotřeba materiálu a energie
služby
ostatní náklady
Osobní náklady
z toho:
mzdy
zákonné sociální pojištění
zákonné sociální náklady
ostatní sociální náklady

735,97

42

502,98
229,88
3,11
1 023,24

58

737,85
258,25
26,35
0,79

NÁKLADY CELKEM

1 759,21

VÝNOSY CELKEM - tržby za ubytování

1 170,91

Tržby za ubytování pokryly necelých 67 % vynaložených nákladů.
Ztráta koleje Brtnická je způsobena nevyužitím plné kapacity 107 lůžek. Společným
problémem nevyužívání kapacity obou kolejí je společné sociální zařízení na poschodí.
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Studenti proto dávají přednost ubytování na privátech. Odstranění ztráty bude řešeno
plným využíváním kapacity a ponížením počtu provozních pracovníků.
Dle údajů z centrální matriky studentů VŠ ke dni 31. 10. 2008 (SIMS) studovalo na VŠPJ
1 408 studentů, kteří mají trvalé bydliště mimo okres Jihlava (studenti s nárokem
na ubytovací stipendia). Žádost o ubytování na kolejích VŠPJ podalo v tomto roce
502 studentů.
Nepokryté požadavky jsou řešeny trvalou nabídkou ubytování na privátech v Jihlavě okolí.
Nabídka privátního sektoru je pravidelně aktualizována na webových stránkách školy.
Hospodaření menzy

Náklady

Výnosy

2 999,50

2 785,79

v tis. Kč
Výsledek
hospodaření

- 213,71

Hospodaření menzy v hlavní činnosti skončilo v roce 2008 ztrátou ve výši 213,71 tis. Kč.
Menza se nachází v prostorách VŠPJ, zařízení a vybavení menzy je zastaralé
a opotřebované, energeticky náročné.
Menza má cílovou kapacitu 800 jídel denně. Celkem v hlavní a doplňkové činnosti vydáno
91 650 porcí. Kapacita menzy byla v roce 2008 využita z 55 %, tj. 438 strávníků
v průměru denně, což je navýšení kapacity proti roku 2007 cca o 35 %. Studenti přijali
49 725 obědů, tj. 54%využité kapacity a denně průměrně 238 jídel. Zaměstnanci 14 572
obědů, tj. 16%využité kapacity a denně průměrně 70 jídel. Cizí strávníci odčerpali 27 353
obědů, tj. 30%využité kapacity a denně průměrně 130 porcí.
Menza vařila pouze obědy, večeře pro studenty jsou podmíněny zájmem nejméně
50 studentů. Žádný měsíc v roce 2008 se k odběru večeří nepřihlásil požadovaný počet
studentů.
V měsících červenci a srpnu roku menza nevaří s výjimkou nárazových akcí doplňkové
činnosti (stravování cizích osob).
O kolísavém zájmu o stravování z řad studentů vypovídá následující tabulka. V průměru
se denně stravovalo 238 studentů.
Obědy uvařené v hlavní činnosti v roce 2008
studenti
zaměstnanci
Celkem
leden

3 908

1 560

5 468

únor

3 699

1 487

5 186

březen

6 053

1 475

7 528

duben

6 893

1 609

8 502

květen

4 467

1 377

5 844

červen

1 081

1 349

2 430

září

761

1 308

2 069

říjen

8 758

1 669

10 427

listopad

7 762

1 471

9 233

prosinec

6 343

1 267

7 610

CELKEM

49 725

14 572

64 297
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typ strávníka
student
student
zaměstnanec
cizí strávník

Ceník stravovacích služeb
cena
typ stravy
bez DPH
DPH
oběd
22,70
4,30
večeře
17,60
3,40
oběd
22,76
2,24
oběd
46,20
8,80

Cena celkem
27 Kč
21 Kč
25 Kč
55 Kč

Na stravování studentů (23 Kč na jedno hlavní jídlo) obdržela VŠPJ od MŠMT dotaci
ve výši 1 323 tis. Kč. Dotace nebyla plně vyčerpána, 179,74 tis. Kč bylo převedeno
do fondu účelově určených prostředků a bude na stejný účel použito v roce 2009.
Na stravování zaměstnanců přispíval sociální fond VŠPJ částkou 11 Kč/oběd.
Dle Statutu VŠPJ – Pravidla hospodaření VŠPJ, čl. 3 je škola oprávněna hradit provoz
vlastního zařízení závodního stravování kromě hodnoty potravin, tj. přispívat na
stravování zaměstnanců a studentů až do výše skutečných nákladů jídla. Z toho vyplývá,
že škola může dokrýt ztrátu 213,71 tis. Kč z vlastních výnosů.
V příštím období bude řešeno snižování ztráty dalším využitím kapacity menzy.
Přehled o hospodaření menzy
v tis. Kč
%
z celkových
nákladů

Popis nákladu

Provozní náklady celkem
z toho:
spotřeba materiálu, potravin, energie
služby
ostatní náklady *
Osobní náklady
z toho:
mzdy
DPP a DPČ
zákonné sociální pojištění
zákonné sociální náklady
ostatní sociální náklady

1 928,50

64

1 689,37
32,12
207,01
1 071,00

36

758,42
29,66
266,35
9,85
6,72

NÁKLADY CELKEM
2 999,50
* z toho 179,74 tis. Kč tvoří nedočerpaná dotace MŠMT na stravování
studentů.
v tis. Kč
% z celkových
výnosů

Popis výnosu

Tržby od studentů
Tržby od zaměstnanců
Příspěvek sociálního fondu
na stravování zaměstnanců
Ostatní příjmy
Dotace MŠMT na strav. studentů

1 125,79
171,43

40
6

160,29
5,28
1 323,00

6

VÝNOSY CELKEM

2 785,79

48
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b) Doplňková činnost
Doplňková činnost VŠPJ skončila za rok 2008 kladným hospodářským výsledkem ve výši
753,87 tis. Kč.
V doplňkové činnosti v roce 2008 byly pořádány vzdělávací kurzy, přípravný kurz
z matematiky k přijímacímu řízení na VŠPJ, výuka matematiky a fyziky k prohloubení
znalostí zaměstnanců firmy Bosch.
Dále byly pronajímány byty v objektu Legionářů a nebytové prostory v objektech Tolstého
i Legionářů.
Volných kapacit bylo využito ke stravování cizích osob. V doplňkové činnosti menzy bylo
vydáno 27 353 hlavních jídel, což představuje 30 % vyrobených porcí za rok 2008.
V doplňkové činnosti kolejí byli dle poptávky ubytováni akademičtí pracovníci VŠPJ a cizí
osoby.
V lednu roku 2008 zahájila činnost Cestovní kancelář VŠPJ.
Pro studenty VŠPJ a jejich rodinné příslušníky připravila CK:
• 11 jednodenních poznávacích zájezdů v ČR i v zahraničí (Rakousko, Německo)
• jako týdenní praxe studentů bylo uskutečněno 7 zájezdů (z toho 5 do zahraničí)
• CK se dále podílela v rámci svého provizního prodeje na zabezpečení kurzu aerobiku
pro katedru sportů (cca 90 účastníků)
• v rámci provizního prodeje byly zájemcům prodány destinace Řecko, Turecko, Černá
Hora, Tunis, Itálie a Chorvatsko
• zájezdů organizovaných pro studenty oboru cestovní ruch se zúčastnili i studenti
z jiných oborů a klienti, kteří nebyli z řad rodinných příslušníků nebo známých
studentů VŠPJ
• v rámci své činnosti se CK také podílí na zabezpečování dopravy akademických
pracovníků VŠPJ při jejich zahraničních stážích, bylo vyřízeno velké množství
požadavků na zabezpečení letenek, vyhledání spojů či ubytování
• na praxi se v CK při jejím každodenním provozu vystřídalo 10 studentů
Přehled o hospodaření v doplňkové činnosti
v tis. Kč
Druh činnosti

vzdělávací kurzy
vysokoškolský ples
kurzy matematiky a fyziky
pronájmy
tržby z prodeje majetku
cestovní kancelář
Škola celkem
ubytování
stravování
K+M celkem
VŠPJ CELKEM

Náklady

240,94
84,17
72,40
2,94
410,10
810,55
187,11
1 188,91
1 376,02
2 186,57

Výnosy

325,35
116,54
126,47
309,84
54,67
473,41
1 406,28
242,86
1 291,30
1 534,16
2 940,44

Výsledek

84,41
32,37
54,07
306,90
54,67
63,31
595,73
55,75
102,39
158,14
753,87
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1.4.1 Nerozdělený zisk
Účet 932 nemá k 31. 12. 2008 zůstatek.
K roční uzávěrce za rok 2008 nebyl proveden účetní audit.
Hospodářský výsledek za rok 2008 ve výši 72,75 tis. Kč je navrženo přidělit v plné výši
do Fondu reprodukce investičního majetku (FRIM).
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2. Přehled rozsahu příjmů a výnosů v členění podle zdrojů
Výnosy
2.1 Výnosy z transferů z kapitoly MŠMT, z ostatních kapitol SR a další zdroje
Viz tabulka 2.1
Výnosy z transferů z kapitoly MŠMT
v tis. Kč
Dotace

běžné

kapitálové

Ukazatel D Mezinárodní spolupráce
z toho:

986,00

986,00

Erasmus -mobility studentů

827,00

827,00

Zahraniční studenti - rozvojová pomoc

159,00

159,00

Ukazatel G Fond rozvoje vysokých škol
z toho:
Vytvoření interaktivní elektronické služby pro
informační centrum odborných praxí

617,00

617,00

100,00

100,00

Vytvoření nového předmětu Výpočetní statistika
Inovace laboratoří předmětu Programovatelné
automaty

180,00

180,00

337,00

337,00

Ukazatel I Rozvojové programy MŠMT
z toho:

541,00

Rozvoj a podpora Univerzit třetího věku
Národní registr VŠKP a systém na odhalování
plagiátů
Rozšíření a obnova informačních technologií
VŠPJ

500,00

500,00

41,00

41,00

1 387,00

1 387,00

Dotace na stravování studentů

1 323,00

DOTACE CELKEM

3 467,00

celkem

1 928,00

1 387,00
1 323,00

1 387,00

4 854,00

Dotace byly čerpány na uvedené účely, nedočerpané investiční prostředky ve výši 31 Kč
byly v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem vráceny na účet MŠMT.
Ostatní dotace byly v souladu s pravidly pro tvorbu fondu účelově určených prostředků
do tohoto fondu převedeny k využití v roce 2009.
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Dotace převedené do Fondu účelově určených prostředků VŠPJ
v tis. Kč

Ukazatel D – zahraniční studenti (dotace na stravování)
Dotace na stravování studentů

16,58
179 74

PŘEVOD CELKEM

196,32
v tis. Kč

Příspěvky

běžné

kapitálové

celkem

Ukazatel A+B Vzdělávací činnost

56 795,00

56 795,00

Ukazatel F Fond vzdělávací politiky

14 000,00

14 000,00

Ukazatel S Sociální stipendia

1 377,00

1 377,00

Ukazatel U Ubytovací stipendia

6 864,00

6 864,00

PŘÍSPĚVKY CELKEM

79 036,00

0,00

79 036,00

Příspěvky byly čerpány na uvedené účely, nedočerpané prostředky byly převedeny
do Fondu provozních prostředků VŠPJ k použití v roce 2009.
Příspěvky převedené do Fondu provozních prostředků VŠPJ
v tis. Kč

Ukazatel A+B
Ukazatel S
Ukazatel U
PŘEVOD CELKEM

782,12
463,46
617,05
1 862,63

Kromě příspěvků a dotací ze státního rozpočtu prostřednictvím MŠMT obdržela Vysoká
škola polytechnická Jihlava běžné prostředky z jiných veřejných zdrojů a Strukturálních
fondů EU:
v tis. Kč

Národní agentura Socrates
VŠERS České Budějovice
Dary právnických a fyzických osob
z toho:
na vzdělávací činnost
na uspořádání vysokoškolského plesu
SF EU „Operační program lidských zdrojů“ 619,05 tis. Kč
z toho
projekt CZ.04.1.03/3.3.10.2/0020 „Příprava a proškolení
lektorů a konzultantů pro práci s lidskými zdroji“
projekt CZ.04.1.03/3.3.10.3/0004 „Podpora cestovního
ruchu v podmínkách EU a ČR, spolupráce soukromého a
veřejného sektoru, destinační management a marketing...“

911,22
17,40
15,00
14,00
1,00

351,87

249,78
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Národní agentura Socrates
Příspěvek na zahraniční mobility studentů v rámci programu Socrates – Erasmus ve výši
911,22 tis. Kč.
VŠERS České Budějovice
Dotace na dokončení projektu „Inovace studijních předmětů VŠERS ke zlepšení
zaměstnatelnosti absolventů VŠERS“ 17,40 tis. Kč
Dary právnických a fyzických osob
V roce 2008 VŠPJ obdržela dary na rozvoj od právnických osob Stormware Jihlava
(10 tis. Kč) a Leinveber Jihlava (4 tis. Kč).
Na uspořádání vysokoškolského plesu věnovala fyzická osoba (ing. Tyráček) 1 tis. Kč.
Strukturální fondy EU
VŠPJ dokončila v roce 2008 víceleté projekty z Operačního programu EU „Rozvoj
lidských zdrojů“ (OPRLZ).
Na projekt CZ.04.1.03/3.3.10.2/0020 „Příprava a proškolení lektorů a konzultantů
pro práci s lidskými zdroji“ byla poskytnuta částka 351,87 tis. Kč.
Na projekt CZ.04.1.03/3.3.10.3/0004 „Podpora cestovního ruchu v podmínkách EU a ČR,
spolupráce soukromého a veřejného sektoru, destinační management a marketing,
jak získat veřejné prostředky na rozvoj cestovního ruchu“ byla poskytnuta částka
249,78 tis. Kč.

2.2 Přehled vybraných vlastních výnosů
Viz tabulka 2.2
Poplatky spojené se studiem jiné než podle § 58 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých
školách zahrnují poplatky studentů za služby knihovny a PC haly, za služby spojené
se sportovními aktivitami, za druhopisy a duplikáty dokladů. Poplatky dosáhly výše
544,85 tis. Kč.
Poplatky za celoživotní vzdělávání, zápisné „Univerzita třetího věku“ činily za rok 2008
184,06 tis. Kč.
Výnosy z pronájmů dosáhly výše 295,93 tis. Kč. Z toho pronájmy bytů a nebytových
prostor 292,64 tis. Kč, výnos z pronájmu sportovního vybavení 3,29 tis. Kč.
Tržby z prodeje skript vlastní výroby činily 107,02 tis. Kč, odprodej neupotřebitelného
majetku (převážně pracovní nástroje a nářadí) 56,10 tis. Kč.
VŠPJ obdržela v roce 2008 dary od právnických a fyzických osob ve výši 15 tis. Kč (viz
bod 2.1).
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2.3 Poplatky spojené se studiem
viz tabulka 2.3
Poplatky za přijímací řízení zúčtované do výnosů dosáhly výše 942,10 tis. Kč. Poplatky
za nadstandardní dobu studia 137 tis. Kč, poplatky za studium v dalším studijním
programu 6 tis. Kč. Ostatní poplatky za služby studentům (služby knihovny, počítačové
haly, druhopisy, duplikáty, sportovní aktivity) činily 545 tis. Kč. V souladu se zákonem a
Statutem VŠPJ jsou poplatky s výjimkou poplatků za přijímací řízení příjmem stipendijního
fondu.
Náklady
2.4 Přehled vybraných neinvestičních nákladů
viz tabulka 2.4
v tis. Kč
Hlavní
činnost

Položka

Osobní náklady
z toho:

mzdy
OPPP(OON)

Cestovné
z toho:

tuzemsko
zahraniční

Nájem
Pojištění dlouhodobého majetku

57 788,25
38 805,00
4 168,00
1 042,21
378,76
663,45
532,13
209,31

Doplňková
činnost

1 113,91
599,00
234,00
0,53
0,53

Celkem

58 902,16
39 404,00
4 402,00
1 042,74
379,29
663,45
532,13
209,31

Osobní náklady kromě nákladů mzdových zahrnují i povinné odvody na sociální
a zdravotní zabezpečení, tvorbu sociálního fondu a další sociální náklady (příspěvek
na stravování zaměstnanců, ochranné pracovní pomůcky a předměty).
2.5. Pracovníci a mzdové prostředky
V roce 2008 zaměstnávala VŠPJ 133 osob (přepočtený průměrný evidenční stav).
Součást „Škola“ vykazuje 118 zaměstnanců, z toho 67 akademických a 51 ostatních
pracovníků.
Součást „Kolej a menza“ 15 zaměstnanců.
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Vyplacené mzdové prostředky v hlavní činnosti dle zdrojů
mzdy

MŠMT – stravování studentů
MŠMT – ukazatel A+B
MŠMT – Fond rozvoje vysokých škol
MŠMT – Rozvojové programy

DPP, DPČ

v tis. Kč
Celkem

561,22

29,66

590,88

35 588,80

3 132,85

38 721,65

31,35
107,15

31,35
78,00

185,15

17,40

17,40

4,75

110,77

OPRLZ – příprava lektorů

287,15

287,15

OPRLZ – podpora cestovního ruchu

150,50

150,50

VŠERS České Budějovice
Ministerstvo pro místní rozvoj – průvodce CR

Kraj Vysočina (zdroje z roku 2007)
Vlastní zdroje
CELKEM

106,02

15,00

15,00

2 395,96

467,91

2 863,87

38 805,50

4 168,22

42 973,72

Vyplacené mzdové prostředky v doplňkové činnosti
mzdy

Institut CŽV, vzdělávací kurzy, cest. kancelář

177,32

DPP, DPČ

225,70

v tis. Kč
Celkem

403,02

Koleje

75,10

75,10

Menza

346,66

8,35

355,01

CELKEM

599,08

234,05

833,13
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3. Přehled o příjmech a výdajích
3.1 Peněžní tok
Viz tabulka 3.1

Ukazatel

Minulé
období

Běžné
období

Rozdíl

v tis. Kč
Vliv na
finanční tok

peněžní tok z provozní činnosti
peněžní tok z investiční činnosti
peněžní tok z finanční činnosti

19 966,09 19 733,24
142 234,42 142 939,16
146 444,34 146 712,74

- 232,85
704,74
268,40

3 740,15
- 4 356,04
268,40

celkem

308 644,85 309 385,14

740,29

- 347,49

- 347,49

347,49

PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY CELKEM

20 452,65

20 105,16

Stav peněžních prostředků na počátku roku činil na bankovních účtech a v hotovosti
celkem 20 452,65 tis. Kč.
Hospodářský výsledek k 31. 12. 2008 činí + 72,75 tis. Kč.
Peněžní tok z provozní činnosti vykazuje částku 3 740,15 tis. Kč.
Nepeněžní operace zahrnují odpisy 3 651,3 tis. Kč, změnu stavu výnosů příštích období
179,8 tis. Kč, kurzové rozdíly -105,41 tis. Kč, dohadné účty pasivní 109,10 tis. Kč, náklady
příštích období -0,13 tis. Kč, dohadné účty aktivní 248,99 tis. Kč.
Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu obsahují změnu stavu pohledávek
22,5 tis. Kč, změnu stavu krátkodobých závazků -418,85 tis. Kč, ceniny -8,93 tis. Kč
a změnu stavu zásob -11,23 tis. Kč.
Čistý peněžní tok z investiční činnosti ve výši - 4 356,04 tis. Kč představuje nabytí
nehmotného dlouhodobého majetku ve výši 380,65 tis. Kč, hmotného dlouhodobého
majetku 530,99 tis. Kč včetně oprávek -1616,38 a korekce vyloučením odpisu 3 651,3 tis.
Kč.
Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti ve výši + 268,40 tis. Kč je tvořen
navýšením vlastního jmění ve výši 479,8 tis. Kč, zvýšením fondů 464,31 tis. Kč,
hospodářským výsledkem ve schvalovacím řízení -602,44 tis. Kč včetně korekce
snížením disponibilního zisku běžného roku -72,75 tis. Kč
Čisté snížení peněžních prostředků k 31. 12. 2008 činí 347,49 tis. Kč.
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4. Vývoj fondů veřejné vysoké školy
4.1 Fondy
viz tabulky 4.1 až 4.8
Stav fondů k 1. 1. 2008 činil celkem 2 550,92 tis. Kč. O tvorbě, čerpání a zůstatku
jednotlivých fondů vypovídá následující tabulka.
Přehled o vývoji fondů v roce 2008
v tis. Kč
Stav
1. 1. 2008

Rezervní fond
Fond reprodukce
investičního majetku
Stipendijní fond
Fond odměn
Fond účelově určených
prostředků
Fond sociální
Fond provozních
prostředků
FONDY CELKEM

Tvorba
2008

Čerpání
2008

Stav
31.12.2008

12,10

0,00

0,00

12,10

659,18
103,01
0,00

2 402,07
687,85
0,00

3 020,49
504,20
0,00

40,76
286,66
0,00

6,56
551,28

210,32
394,03

6,56
342,55

210,32
602,76

1 218,79

1 862,63

1 218,79

1 862,63

2 550,92

5 556,90

5 092,51

3 015,23

4.2 Rezervní fond
Rezervní fond nemá pohyb. Částkou 12,10 tis. Kč byl vytvořen z hospodářského výsledku
za rok 2004, od té doby tvořen není.
4.3 Fond reprodukce investičního majetku
Tvorba Fondu reprodukce investičního majetku v roce 2008: 2 402,07 tis. Kč
• z odpisů dlouhodobého majetku 1 501,41 tis. Kč
• z hospodářského výsledku za rok 2007 675,19 tis. Kč
• přídělem zůstatku investičního příspěvku MŠMT, ukazatel „F“ 225,47 tis. Kč
Čerpání fondu reprodukce investičního majetku v roce 2008 : 3 020,49 tis. Kč
• Stavby: 2 251,02 tis. Kč
 dodatek k akci „Rekonstrukce rozvodů vody a zdravotně technické instalace“
386 tis. Kč
 dodatek k akci „Vybudování sborovny pro externí učitele“ 238.565 tis. Kč
 projektová dokumentace k akci „Výstavba hygienických zařízení – 1. etapa“
447,08 tis. Kč
 výstavba hygienických zařízení 1 146,71 tis. Kč
instalace elektronické zabezpečovací služby ve sborovně, projektová dokumentace
změny trasy rozvodu plynu areál Legionářů 32,66 tis. Kč
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•

Ostatní dlouhodobý majetek: 769,47 tis. Kč
 výukové ošetřovatelské modely 97,27 tis. Kč
 interaktivní tabule do učebny P3 112,02 tis. Kč
 prorektorské řetězy 225,00 tis. Kč
 technické zhodnocení hardware, klimatizační jednotka 335,18 tis. Kč

4.4 Stipendijní fond
Stipendijní fond byl v roce 2008 tvořen z poplatků za studium dle odst. 3 a 4 § 58 zákona
č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a z poplatků za služby studentům dle Statutu VŠPJ.
Vytvořen byl částkou 687,85 tis. Kč.
Tvorba z poplatků dle zákona o vysokých školách: 143 tis. Kč
• poplatek dle odst. 3 § 58 zákona 111/1998 Sb. za překročení standardní doby studia
o více než jeden rok (za každých dalších započatých šest měsíců studia) 137 tis. Kč
• poplatek za studium v dalším bakalářském studijním programu (za každý započatý
jeden rok studia) 6 tis. Kč
Tvorba z poplatků za služby dle Statutu VŠPJ: 544,85 tis. Kč
• služby knihovny a počítačové haly 397,40 tis. Kč
• sportovní aktivity (semestrální sporty, 50% kalkulovaných nákladů na dopravu
při sportovních kurzech) 139,88 tis. Kč
• duplikáty a druhopisy indexů, ISIC karet 7,57 tis. Kč
Stipendijní fond byl čerpán částkou 504,20 tis. Kč v souladu s vnitřními předpisy VŠPJ
na výplatu prospěchových stipendií.
4.5 Fond odměn
Fond odměn není tvořen.
4.6 Fond účelově určených prostředků
Fond účelově určených prostředků měl k 1. 1. 2008 zůstatek 6,56 tis. Kč. Zůstatek tvořila
nedočerpaná dotace MŠMT ukazatel „D“ Mezinárodní spolupráce (Erasmus). V průběhu
roku 2008 byly tyto prostředky vyčerpány na výše uvedený účel.
V závěru roku byly do fondu převedeny nedočerpané účelově určené prostředky:
• dotace MŠMT na stravování studentů 179,74 tis. Kč
• dotace MŠMT ukazatel „D“ Zahraniční studenti - rozvojová pomoc (stravování)
16,58 tis. Kč
• dary od právnických a fyzických osob na rozvoj školy 14,00 tis. Kč
4.7 Fond sociální
Do roku 2008 vstupoval sociální fond se zůstatkem 551,28 tis. Kč. Během roku byl tvořen
měsíčními příděly ve výši 1 % z vyplacených mezd pracovníků VŠPJ. Tvorba dosáhla
částky 394,03 tis. Kč.
Čerpání sociálního fondu
Dle vnitřní směrnice VŠPJ byl sociální fond čerpán částkou 342,55 tis. Kč:
• příspěvek na stravování zaměstnanců 195,34 tis. Kč
• kultura, sport, občerstvení při sportovních akcích 125,21 tis. Kč
• peněžní a nepeněžní dary při jubileích zaměstnanců 22 tis. Kč
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4.8 Fond provozních prostředků
Počáteční stav fondu provozních prostředků činil 1 218,79 tis. Kč.
Zůstatek se skládal z nedočerpaných příspěvků MŠMT:
• příspěvek dle ukazatele „A+B“ vzdělávací činnost 731,24 tis. Kč
• příspěvek dle ukazatele „S“ sociální stipendia 94,10 tis. Kč
• příspěvek dle ukazatele „U“ ubytovací stipendia 393,45 tis Kč
Uvedené prostředky byly na určený účel použity v roce 2008.
V závěru roku byly do fondu převedeny nedočerpané příspěvky MŠMT ve výši 1 862,63
tis. Kč:
• příspěvek dle ukazatele „A+B“ vzdělávací činnost 782,12 tis. Kč
• příspěvek dle ukazatele „S“ sociální stipendia 463,46 tis. Kč
• příspěvek dle ukazatele „U“ ubytovací stipendia 617,05 tis. Kč
Návrh na příděl
Kladný hospodářský výsledek za rok 2008 ve výši 72,75 tis. Kč je navrženo přidělit v plné
výši do Fondu reprodukce investičního majetku.
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5. Financování programů reprodukce majetku
Tabulka 5.1
V roce 2008 neobdržela VŠPJ žádnou dotaci ze státního rozpočtu z kapitoly
programového financování (ISPROFIN).
Počátkem roku 2008 byly dokončeny investiční akce „Rekonstrukce rozvodů vody a ZTI“
a „Vybudování sborovny pro externí učitele“, na které byla z programového financování
poskytnuta v roce 2007 částka 10 mil. Kč.
Rekonstrukce rozvodů vody a ZTI byla v roce 2008 dokryta z FRIM ve výši 386 tis. Kč
a sborovna částkou 238,565 tis. Kč.
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6. Vypořádání se státním rozpočtem – dotace a příspěvek
6.1 Finanční vypořádání se SR z kapitoly 333 MŠMT mimo programové financování
(dotace a příspěvek)
Viz tabulka 6.1
Použití dotací
V roce 2008 obdržela VŠPJ celkové dotace ve výši 4 854 tis. Kč. Z toho běžné dotace
3 467 tis. Kč, kapitálovou dotaci 1 387 tis. Kč.
Dotace byly čerpány na uvedené účely, nedočerpané neinvestiční prostředky byly
převedeny do fondu účelově určených prostředků (FÚUP) k použití na stejný účel v roce
následujícím, investiční prostředky ve výši 31 Kč byly v rámci finančního vypořádání
se státním rozpočtem vráceny na účet MŠMT.
v tis. Kč

Dotace

poskytnuto

použito

Ukazatel D Mezinárodní spolupráce
z toho:

986,00

969,42

Erasmus -mobility studentů

827,00

827,00

Zahraniční studenti - rozvojová pomoc

159,00

142,42

Ukazatel G Fond rozvoje vysokých škol
z toho:
Vytvoření interaktivní elektronické služby pro
informační centrum odborných praxí
Vytvoření nového předmětu Výpočetní
statistika
Inovace laboratoří předmětu
Programovatelné automaty

617,00

617,00

100,00

100,00

180,00

180,00

337,00

337,00

1 928,00

1 927,97

500,00

500,00

Ukazatel I Rozvojové programy MŠMT
z toho:

převod
do FÚUP

vrat
MŠMT

16,58

16,58

0,03

Rozvoj a podpora Univerzit třetího věku
Národní registr VŠKP a systém
na odhalování plagiátů
Rozšíření a obnova informačních technologií
VŠPJ

41,00

41,00

1 387,00

1 386,97

Dotace na stravování studentů

1 323,00

1 143,26

179,74

DOTACE CELKEM

4 854,00

4 657,65

196,32

0,03

0,03
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Použití příspěvků
Vysoká škola polytechnická Jihlava obdržela v roce 2008 z kapitoly 333 MŠMT
neinvestiční příspěvky v celkové výši 79 036 tis. Kč.
Příspěvky byly čerpány na uvedené účely, nedočerpané prostředky byly převedeny
do fondů VŠPJ. Do fondu provozních prostředků (FPP) byly převedeny nedočerpané
příspěvky z ukazatele A+B 782,12 tis. Kč, z ukazatel S 463,46 tis. Kč a z ukazatele U
617,05 tis. Kč.

Běžné příspěvky

poskytnuto

v tis. Kč
příděl do
FPP

použito

Ukazatel A+B
Ukazatel F
Ukazatel S
Ukazatel U

56 795,00
14 000,00
1 377,00
6 864,00

56 012,88
14 000,00
913,54
6 246,95

782,12

BĚŽNÉ PŘÍSPĚVKY CELKEM

79 036,00

77 173,37

1 862,63

463,46
617,05

6.2 Finanční vypořádání strukturálních fondů EU
Viz tabulka 6.2
Ke dni 30. 6. 2008 byly dokončeny víceleté projekty z Operačního programu „Rozvoj
lidských zdrojů“ (OPRLZ).
Na projekt CZ.04.1.03/3.3.10.2/0020 „Příprava a proškolení lektorů a konzultantů
pro práci s lidskými zdroji“ bylo v roce 2008 poskytnuto 388,85 tis. Kč. Závěrečnou
administrativní kontrolou monitorovací zprávy nebyly poskytovatelem uznány náklady
spoluřešitele ve výši 36,98 tis. Kč. Prostředky byly vráceny poskytovateli.
VŠPJ uplatňuje neuznané náklady 36,98 tis. Kč na spoluřešiteli Asociaci pro poradenství
v podnikání Praha.
Na projekt CZ.04.1.03/3.3.10.3/0004 „Podpora cestovního ruchu v podmínkách EU a ČR,
spolupráce soukromého a veřejného sektoru, destinační management a marketing, jak
získat veřejné prostředky na rozvoj cestovního ruchu“ byla v roce 2008 poskytnuta částka
249,78 tis. Kč. Závěrečnou administrativní kontrolou monitorovací zprávy byly
poskytovatelem uznány veškeré náklady.
v tis. Kč
Dotační položky a ukazatele

Poskytnuto

Použito

Schváleno
poskytovatelem

Vratka
dotace

CZ.04.1.03/3.3.10.2/0020
CZ.04.1.03/3.3.10.3/0004

388,85
249,78

388,85
249,78

351,87
249,78

36,98

DOTACE OPRLZ CELKEM

638,63

638,63

601,65

36,98
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7. Stipendia a služby poskytované studentům
7.1 Počty studentů ke dni 31. 10. 2008
Viz tabulka 7.1
Počet studentů
v tom: rozpočtoví studenti
studenti zvláštní

2 241
2 219
22

Studenti zvláštní jsou studenti, kteří překročili standardní dobu studia o více než jeden
rok. Poplatek za studium při překročení standardní doby studia dle zákona o vysokých
školách a dle vnitřních předpisů VŠPJ byl pro akademický rok 2007/2008 stanoven na
4,50 tis. Kč, pro akademický rok 2008/2009 činil 5,50 tis. Kč.
7.2 Stipendia
Viz tabulka 7.2
V roce 2008 byla vyplácena stipendia za vynikající studijní výsledky (500 a 800 Kč
měsíčně), stipendia v případě tíživé sociální situace studenta (1 620 Kč měsíčně),
stipendia ubytovací (650 Kč měsíčně) a stipendia zahraničním studentům (9 000 Kč
měsíčně).
Prospěchové, sociální a ubytovací stipendium bylo vypláceno v období leden – červen
a září – prosinec. Stipendium zahraničním studentům (vládní stipendisté) bylo vyplaceno
v období říjen – prosinec 2008.
Stipendia a zdroje krytí
tis. Kč

Stipendium

MŠMT

za vynikající studijní
výsledky (prospěchové
stipendium)
v případě tíživé sociální
situace
ubytovací stipendia
zahraniční studenti
FRVŠ

1 377,00
6 864,00
108,00
16,00

ZDROJE CELKEM

8 365,00

Stipendijní
fond VŠPJ

Fond
provozních
prostředků
VŠPJ

Vyplaceno
celkem

Zůstatek

504,20

286,66

94,10
393,45

1 007,64
6 640,40
108,00
16,00

463,46
617,05

487,55

8 276,24

1367,17

790.86

790.86

Na výplaty stipendií za vynikající studijní výsledky byl použit stipendijní fond VŠPJ.
Na výplaty ubytovacích stipendií byl použit zůstatek příspěvku MŠMT na ubytovací
stipendia z roku 2007 ve výši 393,45 tis. Kč a 6 246,95 tis. Kč z příspěvku MŠMT
na ubytovací stipendia na rok 2008. Zůstatek příspěvku na ubytovací stipendia za rok
2008 ve výši 617,05 tis. Kč byl převeden do fondu provozních prostředků k použití v roce
2009.

28

Na výplaty stipendií v případě tíživé sociální situace studenta byl použit zůstatek
příspěvku MŠMT na sociální stipendia z roku 2007 ve výši 94,10 tis. Kč a 913,54 tis. Kč
z příspěvku MŠMT poskytnutého na uvedený účel v roce 2008. Zůstatek příspěvku
na sociální stipendia za rok 2008 ve výši 463,46 tis. Kč byl převeden do fondu provozních
prostředků k použití v roce 2009.
Dotace na stipendium zahraničních studentů ve výši 108 tis. Kč byla v roce 2008 plně
vyplacena.
Rozpočtovaná stipendia z prostředků FRVŠ na rozvojový projekt „Inovace laboratoří
předmětu Programovatelné automaty“ byla vyplacena v plné výši 16 tis. Kč.
7.3. Stravování
Viz tabulka 7.3.
Komentář ke stravování viz bod 1.4. Hospodářský výsledek, část a) hlavní činnost,
kapitola „Hospodaření menzy“ a bod 1.4. Hospodářský výsledek, část b) doplňková
činnost.
V roce 2008 bylo vydáno celkem 91 650 hlavních jídel, z toho 49 725 studentům, 14 572
zaměstnancům a 27 353 v rámci doplňkové činnosti cizím strávníkům.
VŠPJ provozuje menzu s cílovou kapacitou 800 jídel denně. Kapacita menzy nebyla
v roce 2008 plně využita. Menza vaří pouze obědy s možností výběru ze dvou hlavních
jídel. Večeře se pro malý počet zájemců nevaří. Ve volné kapacitě je prováděna
doplňková činnost, stravování cizích strávníků. Z celkového počtu uvařených jídel v roce
2008 bylo 70 % pro hlavní a 30 % pro doplňkovou činnost.
Cena oběda pro studenty v roce 2008 činila 27 Kč, pro zaměstnance školy 25 Kč.
Hlavní jídlo studenta je dotováno částkou 23 Kč z prostředků MŠMT. Na stravné
zaměstnanců přispíval sociální fond VŠPJ částkou 11 Kč/jídlo.
Cizí strávníci platili v roce 2008 za oběd 55 Kč.
Celkové neinvestiční náklady na provoz menzy činily v roce 2008 částku 4 188,41 tis. Kč,
výnosy dosáhly výše 4 077,09 tis. Kč.
Celkové hospodaření menzy za rok 2008 skončilo schodkem 111,32 tis. Kč, který bude
odstraněn v dalším období větším využíváním kapacity menzy.
v tis. Kč
Výsledek
hospodaření

Náklady

Výnosy

Hlavní činnost
Doplňková činnost

2 999,50
1 188,91

2 785,79
1 291,30

- 213,71
102,39

CELKEM

4 188,41

4 077,09

- 111,32

7.4 Ubytování
Viz tabulka 7.4
Komentář k ubytování viz bod 1.4 Hospodářský výsledek, část a) hlavní činnost, kapitola
„Hospodaření kolejí“ a bod 1.4 Hospodářský výsledek, část b) doplňková činnost.
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VŠPJ zajišťuje ubytování přímo v areálu vysoké školy na koleji Tolstého a v pronajatém
objektu Brtnická. Kapacita kolejí byla k 30. 6. 2008 celkem 237 lůžek. V průběhu roku
2008 byla ve prospěch školy snížena kapacita koleje Tolstého, k 31. 12. 2008 má VŠPJ
ubytovací kapacitu pro studenty 191 lůžko a 12 lůžek pro využití akademickými
pracovníky školy, tj. celkem 203 lůžek.
Koleje jsou studenty využívány 10 měsíců, v období prázdnin je využívána pouze kolej
Tolstého v rámci doplňkové činnosti a pro studenty, kteří vykonávají zkoušky nebo
absolvují praxi.
Celkové neinvestiční náklady na provoz kolejí činily v roce 2008 částku 4 376,75 tis. Kč,
výnosy dosáhly výše 3 152,20 tis. Kč.
Celkové hospodaření kolejí za rok 2008 skončilo schodkem 1 224,55 tis. Kč, který je
způsoben nevyužíváním kapacity..

HČ
Tolstého

DČ
Tolstého

v tis. Kč
Kolej
Tolstého
celkem

HČ
Brtnická

DČ
Brtnická

v tis. Kč
Kolej
Brtnická
celkem

Náklady
Výnosy

2 430,43
1 738,43

76,88
97,19

2 507,31
1 835,62

Náklady
Výnosy

1 759,21
1 170,91

110,23
145,67

1 869,44
1 316,58

Výsledek

- 692,00

20,31

- 671,69

Výsledek

- 588,30

35,47

- 552,83

Hospodaření kolejí celkem
v tis.Kč

Náklady
Výnosy
Výsledek

4 376,75
3 152,20
- 1 224,55
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8. Institucionální podpora specifického výzkumu
VŠPJ se v roce 2008 netýkalo.

9. Stav a pohyb majetku a závazků
Přehled aktiv v porovnání s rokem 2007
Položka

Dlouhodobý majetek
z toho:
dlouhodobý nehmotný majetek
dlouhodobý hmotný majetek
oprávky k dlouhodobému
majetku
Krátkodobý majetek
z toho:
zásoby
pohledávky
krátkodobý finanční majetek
jiná aktiva
AKTIVA CELKEM

31. 12. 2007

31. 12. 2008

v tis. Kč
Rozdíl
2007/2008

142 234,42

142 939,16

704,74

9 481,09
162 786,21

9 100,44
162 255,22

- 380,65
- 530,99

- 30 032,88

- 28 416,50

1 616,38

22 314,33

21 805,99

- 508,34

142,84
1 567,53
20 468,06
135,90

154, 07
1 296,04
20 129,50
226,38

11,23
- 271,49
- 338,56
90,48

164 548,75

164 745,15

196,40

Dlouhodobý nehmotný majetek vykazuje k 31. 12. 2008 úbytek. V roce 2008 byl
pro opotřebení, morální zaostalost či nepotřebnost vyřazen dlouhodobý drobný nehmotný
majetek (380,65 tis. Kč)
Úbytek vykazuje i dlouhodobý hmotný majetek ve výši 530,99 tis. Kč.
Do užívání bylo zařazeno technické zhodnocení budovy školy (zdravotně technická
instalace a sborovna) ve výši 10 mil. Kč, technické zhodnocení hardware, byly pořízeny
samostatné movité věci a umělecká díla (prorektorské řetězy). Vyřazen byl dlouhodobý
drobný hmotný majetek a samostatné movité věci. Vyřazen byl majetek darovaný krajem
Vysočina v roce 2004. Tento majetek byl původně ve správě Vyšší odborné školy Jihlava,
pořízen byl v rozmezí let 1996 – 2004 (viz bod 1.1. Rozvaha).
Vyřazení majetku přináší i pokles oprávek dlouhodobého majetku o 1 616,38 tis. Kč.
Krátkodobý majetek vykazuje pokles o 508,34 tis. Kč. Oproti roku 2007 se o 11,23 tis. Kč
zvedly zásoby, které zahrnují materiál provozně technického odboru o 2,41 tis. Kč
a skripta v knihovně VŠPJ o 8,82 tis. Kč.
Pohledávky činí 1 296,04 tis.Kč, položka odběratelé je ve výši 112,10 tis. Kč (neuhrazené
faktury za nájemné, stravování se splatností v r. 2009), poskytnuté provozní zálohy
ve výši 1 087 tis. Kč zahrnují zálohy na plyn a elektrickou energii na rok 2009.
Dohadné účty aktivní 58,70 tis. Kč obsahují dohadné výnosy za vodu, el. energii a plyn
nájemců bytových a nebytových prostor v areálu Legionářů (byty, zubní ordinace).
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Krátkodobý finanční majetek, jehož zůstatek k 31. 12. 2008 činí 20 129,50 tis. Kč,
se skládá z pokladní hotovosti, cenin (poštovní a revalidační známky) a zůstatků běžných
účtů u peněžních ústavů.
Jiná aktiva ve výši 226,38 tis. Kč představují náklady příštích období - zůstatek leasingu
osobního automobilu a kurzové rozdíly aktivní.

Přehled pasiv v porovnání s rokem 2007
Položka

31. 12. 2007

31. 12. 2008

146 785,49

v tis. Kč
Rozdíl
2007/2008

Vlastní zdroje celkem

146 444,34

341,15

z toho:
jmění celkem
výsledek hospodaření

145 769,15
675,19

146 712,74
72,75

943,59
- 602,44

Cizí zdroje celkem

18 104,41

17 959,66

- 144,75

z toho
krátkodobé závazky
jiná pasiva

13 786,09
4 318,32

13 476,34
4 483,32

- 309,75
165,00

PASIVA CELKEM

164 548,75

164 745,15

196,40

Vlastní zdroje VŠPJ vykazují k 31. 12. 2008 oproti roku 2007 nárůst o 341,15 tis. Kč,
přičemž jmění vzrostlo o 479,28 tis. Kč, výsledek hospodaření činí o 602,44 tis. Kč méně.
Krátkodobé závazky ve výši 13 476,34 tis. Kč zahrnují
• závazky z obchodního styku 1 874,22 tis. Kč se splatností v roce 2009 (po splatnosti
30 dnů není evidován žádný závazek)
• 5 931,98 tis. Kč vůči zaměstnancům, k institucím sociálního a zdravotního pojištění,
finančnímu úřadu v souvislosti se mzdami za prosinec 2008 vyplacenými v lednu
2009, daň z přidané hodnoty a daň silniční splatné v lednu 2009
• jiné závazky ve výši 3 768,24 tis. Kč obsahují ubytovací a sociální stipendia za období
září – prosinec 2008 a prospěchové stipendium za prosinec 2008. Stipendia byla
vyplacena v lednu 2009.
• 988,13 tis. Kč přijaté zálohy (798,23 tis. Kč Socrates-Erasmus, 189,90 tis. Kč zálohy
na stravování v roce 2009)
• 913,77 tis. Kč dohadné účty pasivní (dohadné náklady na vodu, plyn a el. energii,
vztahující se k roku 2008)
Jiná pasiva ve výši 4 483,32 tis. Kč představují výnosy příštích období – nedočerpaná
dotace kraje Vysočina na přípravu projektu „Rozšíření výukových kapacit VŠPJ“ a zálohy
od studentů VŠPJ na sportovní kurzy realizované počátkem roku 2009.
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Výsledky inventarizace majetku a závazků
Rozhodnutím kvestorky VŠPJ byla ke dni 31. 12. 2008 provedena řádná fyzická
i dokladová inventarizace veškerého majetku Vysoké školy polytechnické Jihlava. Při
fyzické inventarizaci byly dořešeny veškeré zjištěné rozdíly.
Hospodářský výsledek VŠPJ za rok 2008 a základ daně z příjmů právnických osob
S účinností od 1. 1. 2008 vstoupila v platnost novela Zákona o daních z příjmů. Nově
zavedený odstavec ch) § 27 zákona se velice negativně dotýká hospodaření Vysoké školy
polytechnické Jihlava.
Úplné znění odstavce ch) § 27 zákona 586/1992 Sb.:
„Hmotným majetkem vyloučeným z odpisování je hmotný majetek, jehož bezúplatné
nabytí bylo předmětem daně darovací a bylo v době nabytí od daně darovací
osvobozeno.“
Majetek VŠPJ je téměř plně tvořen právě darovaným majetkem od kraje Vysočina.
Dle výše uvedeného § zákona jsou náklady na odpisy tohoto majetku daňově neúčinné.
I přes využití §20 (snížení základu daně) a uplatnění odečtu ztrát z roku 2004 a 2005 platí
VŠPJ za rok 2008 daň z příjmů právnických osob ve výši 337 776 Kč.
Výpočet daně z příjmů právnických osob za rok 2008
v Kč

Výsledek hospodaření ke dni 31. 12. 2008
Výdaje neuznávané
Rozdíl, o které účetní odpisy převyšují odpisy daňové
Příjmy, které nejsou předmětem daně z příjmů
Základ daně
Odečet daňové ztráty 2004 a 2005
Snížení základu daně dle § 20 odst. 7 zákona
Základ daně
Základ daně zaokrouhlený na celé tisícikoruny dolů
Daň
Slevy na dani (4,148 zdravotně postižených pracovníků)

Upravená daň

72 750
635 506
3 542 564
- 309 962
3 940 858
- 976 454
- 1 000 000
1 964 404
1 964 000
412 440
74 664

337 776
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Závěr
Vyhodnocení opatření přijatých pro rok 2008
Na základě auditu z roku 2007 byla v roce 2008 průběžně naplňována opatření v systému
vnitřní kontroly aktualizací stávajících a vytvářením nových směrnic potřebných pro
zajištění kvalitního chodu školy i účelových zařízení.
Pro další rozvoj školy je nezbytné k realizaci investičních záměrů využít dotace z fondů
EU (např. projekt „Rozšíření kapacity VŠPJ“ bude předložen v rámci operačního
programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI, osa č. 4) a za podpory MŠMT
(ISPROFIN, rozvojové projekty), FRVŠ a spolupráce s krajem Vysočina a statutárním
městem Jihlava
Opatření přijatá pro rok 2009
V roce 2008 byl proveden interní audit zaměřený na stav plnění povinností vyplývajících
ze zákona č. 320/2001 Sb., konkrétné na vnitřní kontrolní systém a jeho úpravu vnitřními
předpisy v oblasti ekonomiky, personalistiky, financí VŠPJ, studijních plánů a jejich
aplikací s výrokem – audit bez výhrad.
Součástí závěru auditu jsou následující doporučení:
- aktualizovat podpisové vzory, zkvalitnit komunikaci mezi příkazcem
a ekonomickým odborem ohledně jednotlivých rozhodnutí a tím i správného
zaúčtování investice či nákladu,
- rozdělit tvorbu rozvrhu na etapy, zmírnit tvrdost podmínek stanovených garanty
předmětů pro studenty, zajistit neustálý přístup k aktuálním informacím pro
informační zabezpečení stávajících i nově akreditovaných studijních programů…
Doporučení uvedená ve zprávě interního auditu za roku 2008 byla projednána na kolegiu
rektora VŠPJ a jsou průběžně naplňována.
Stručná analýza financování Vysoké školy polytechnické Jihlava
Vysoká škola polytechnické Jihlava pokrývala náklady v roce 2008 příspěvky a dotacemi
poskytnutými ze státního rozpočtu, z vlastních zdrojů hlavní činnosti a doplňkové činnosti.
Rozvoj studijních programů a s nimi spojená tvůrčí činnost je zčásti kryta stále větším
zapojením VŠPJ do rozvojových programů a projektů FRVŠ, v roce 2008 byla zapojena
i do projektů financovaných ze strukturálních fondů EU.
V roce 2008 VŠPJ realizovala v souladu s Aktualizací dlouhodobého záměru rozvoje
VŠPJ rozvojový projekt v rámci určeného finančního limitu 1 387 tis. Kč pro VŠPJ
ve vyhlášeném podprogramu na rozvoj přístrojového vybavení a informačních technologií.
V roce 2008 byly realizovány dva projekty z programu FRVŠ v celkové výši 617 tis. Kč,
v dubnu 2008 bylo předloženo sedm nových projektů pro rok 2009, z nichž pět bylo
Výborem Fondu rozvoje vysokých škol a příslušným odborem MŠMT koncem roku 2008
schváleno, což je nadprůměrná úspěšnost VŠPJ v tomto rozvojovém programu
ve srovnání s ostatními veřejnými vysokými školami, kde je dosahována průměrná
úspěšnost pouze 43 %.
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Schválené projekty na rok 2009 v celkové částce 3 742 tis. Kč jsou zaměřeny především
do oblasti tematického okruhu A, který financuje zřízení, rozvoj a inovace laboratoří,
počítačových a jiných odborných učeben a dalších pracovišť pro praktickou výuku. Dále
směřují do skupiny tematických okruhů F a jsou zaměřeny na inovace technických
a ekonomických studijních předmětů.
V rámci OP Rozvoj lidských zdrojů byly v roce 2008 ukončeny projekty „Příprava
a proškolení lektorů a konzultantů pro práci s lidskými zdroji“ a projekt „Podpora
cestovního ruchu v podmínkách EU a ČR, spolupráce soukromého a veřejného sektoru“.
Na oba projekty byla poskytnuta z OP RLZ a ze státního rozpočtu 100% dotace ve výši
2 687 tis. Kč, v roce 2008 bylo dočerpáno na dokončení obou projektů 602 tis. Kč.
VŠPJ během roku 2008 připravila pět projektů v Programovacím období EU 2007-2013,
a to v rámci prvních výzev OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost v Prioritní ose 2,
oblast podpory 2.2 Vysoké školy a oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji,
z nichž byly dva podané projekty schváleny a jejich realizace bude zahájena v květnu
2009. Jedná se o projekt „Zavedení e-learningového systému do výuky a vytvoření elearningových opor na VŠPJ“ ve schválené výši 12 995 tis. Kč a o projekt „Komplexní
inovace oboru cestovní ruch na VŠPJ“ s příspěvkem 4 784 tis. Kč.
Rozvoj Vysoké školy polytechnické Jihlava je podporován i díky zájmu a finanční podpoře
města Jihlavy a kraje Vysočina, se kterými úzce spolupracuje a které darovaly škole
v letech 2004-2006 nemovitý majetek, pozemky a objekty občanské vybavenosti.
V souvislosti s odpisováním darovaného majetku souvisí nový problém, který vyvstal
škole v souvislosti s novelou Zákona o dani z příjmu s platností od 1. 1. 2008. Nově
zavedený odstavec ch) § 27 zákona se velice negativně dotýká hospodaření Vysoké školy
polytechnické Jihlava („Hmotným majetkem vyloučeným z odpisování je hmotný majetek,
jehož bezúplatné nabytí bylo předmětem daně darovací a bylo v době nabytí od daně
darovací osvobozeno.“).
Majetek VŠPJ je téměř plně tvořen právě darovaných majetkem a jelikož dle výše
uvedeného § zákona jsou náklady na odpisy tohoto majetku daňově neúčinné, bude škola
nucena počítat ve svém rozpočtu do budoucna navíc ještě s pokrytím daně z příjmů
právnických osob.
Vysoká škola polytechnická Jihlava se i nadále potýká s nedostatkem finančních
prostředků, neboť zatím nedosáhla počtu studentů, z jejichž normativního příspěvku by
plně uhradila náklady školy. Stále musí být pečlivě přehodnocováno, které náklady budou
prioritou daného roku.
Základním problémem jsou minimální investiční prostředky, které má VŠPJ každoročně
k dispozici. Přesto se v roce 2008 podařilo pořídit z fondu reprodukce investičního
majetku školy prorektorské řetězy, samostatné movité věci, technické zhodnocení
samostatných movitých věcí, technické zhodnocení budov a byla zahájena 1. etapa
výstavby hygienických zařízení. Fond byl čerpán částkou 3 020,49 tis. Kč, zůstatek FRIM
k 31. 12. 2008 činí pouze 40,76 tis. Kč. Tvorba z odpisů je ročně cca 1,5 mil. Kč.
Do používání byl v průběhu roku zařazen nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
(investiční akce „Zdravotně technická instalace“ a „Sborovna externích pracovníků“
celkem v hodnotě 9 998,94 tis. Kč pořízené z prostředků ISPROFIN).
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Rychlý rozvoj vysoké školy vyvolává potřebu zajistit nové výukové prostory, odborné
učebny a laboratoře, což je průběžně řešeno postupným zabíráním prostor kolejí
a v připravované objemové a urbanistické studii pro projekt „Rozšiřování kapacit VŠPJ“
z operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Navzdory uvedeným problémům se
Vysoká škola polytechnická Jihlava rozvíjí velmi dynamicky tak, jak je předpokládáno
v Dlouhodobém záměru VŠPJ pro období 2006-2010.

Jihlava, květen 2009

Zpracovaly: ing. Vlastimila Navrkalová, kvestorka
Anna Řeháková, vedoucí ekonomického odboru

PaedDr. Ladislav Jirků
rektor VŠPJ

Příloha – tabulková část výroční zprávy o hospodaření za rok 2008
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2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
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4.1
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4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
5.1
6.1
6.2
7.1
7.2
7.3
7.4
8.1

Rozvaha (bilance)
Výkaz zisku a ztráty sumář VVŠ
Výkaz zisku a ztráty škola
Výkaz zisku a ztráty kolej a menza
Doplňující údaje pro veřejné vysoké školy sumář VVŠ
Hospodářský výsledek
Nerozdělený zisk – neuhrazená ztráta
Výnosy z transferů z kapitoly MŠMT, z ostatních kapitol SR a další zdroje
Přehled vybraných vlastních výnosů
Poplatky spojené se studiem
Přehled vybraných neinvestičních nákladů
Pracovníci a mzdové prostředky
Peněžní tok
Fondy
Rezervní fond
Fond reprodukce investičního majetku
Stipendijní fond
Fond odměn
Fond účelově určených prostředků
Fond sociální
Fond provozních prostředků
Financování programů reprodukce majetku včetně vypořádání se SR
Finanční vypořádání se SR z kapitoly 333 MŠMT – dotace a příspěvek
Finanční vypořádání ze strukturálních fondů EU
Počty studentů ke dni 31. 10. 2008
Stipendia
Stravování
Ubytování
Poskytnutá dotace na specifický výzkum vysokých škol
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