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(Všechny nepojmenované finanční hodnoty, uvedené ve zprávě, jsou v tis. Kč) 
 
I. HLAVNÍ ČINNOST 

    Ve FIS komplexní položka KP 1. 
 

1. Úvod 
 

Informace a údaje použité a uvedené ve zprávě jsou zaznamenány ve FIS fakulty stavební, nebo 
jsou součástí vypracovaných a předaných výkazů a zpráv pro RČVUT, jeho prostřednictvím i dalším 
institucím. Pro srozumitelnost je v závěru textové části (str. 24) uveden seznam v textu použitých 
zkratek a symbolů. 

 
1.1. Podstatné změny ekonomických podmínek a pravidel hospodaření v r. 2005 
 

a) Aplikace vyhlášky 504/2002 Sb. v účetních postupech pro VŠ, tvorba FRIM pouze 
z investičního majetku pořízeného z vlastních zdrojů. V nákladech plné odpisy, 
neuplatnitelná část odpisů na účtu výnosů. 

 
b) Účinnost vyhl. 342/2005 Sb., možnost převodu nevyčerpaných finančních prostředků grantů 

a projektů do dalšího roku, prostřednictvím fondu účelově určených prostředků. 
 

c) Nové výzkumné záměry. MŠMT při posuzování návrhů vytvořilo 4 skupiny VZ, A - D, 
s rozdílným financováním. VZ skupiny A plně financované z dotace, VZ skupiny B 
s povinností příjemce dofinancování z vlastních zdrojů ve výši 10 % uznatelných nákladů. 
Podle písemného potvrzení MŠMT byly jako použitelné vlastní zdroje odsouhlaseny i 
prostředky dotace na vzdělávací činnost. Zbývající skupiny bez dotace MŠMT. Podmínkou 
přijetí návrhů nových záměrů bylo mimo jiné vytvoření řešitelských týmů s povinným, 
minimálně 50 % pracovním úvazkem jednotlivých členů týmu. 

 
d) Zahájení rozsáhlé stavební akce, požární zabezpečení budov, financované ze systémové 

dotace MŠMT. Po finanční stránce je rekonstrukce sledována a zabezpečena Útvarem 
výstavby a invest. činnosti RČVUT. Postup prací vyvolává potřebu použití vlastních, 
neinvestičních prostředků na opravy a údržbu, které nejsou v projektové dokumentaci. 
Stavební činnost se negativně projevila ve výši tržeb z pronájmů jinak velmi atraktivních 
prostor pro mezinárodní konference a různé propagační akce. 

 
 
1.2. Změny v metodice účtování a ve vnitroorganizačních finančních postupech v průběhu 

roku 2005 
 V účetní a administrativní agendě kateder a středisek došlo k těmto podstatným změnám: 
 

 Vytvoření řešitelských týmů nových VZ a stanovení minimálně 50 % pracovního úvazku pro 
jejich členy znamenalo radikální zásah do způsobu financování mezd i do personální agendy. 
Velmi četné a časté změny ve výši odměn (mezd) vyžadovaly od vedoucích kateder a 
středisek, i osobního oddělení, nezbytné související zásahy do pracovních náplní a pracovních 
smluv. Důsledkem vysoké administrativní náročnosti potom byly rozpory mezi mzdovými a 
osobními doklady. 

 U VZ skupiny B byla stanovena povinná finanční podpora z vlastních zdrojů fakulty, ve FIS její 
poskytnutí sledováno pod samostatnými čísly akce. Výše podpor NIV činila celkem 3 814,-, u 
investic celkem 2 215,-. 

 V červenci poskytnuta všem katedrám a NS účelová dotace na zlepšení vybavení pracovišť, 
za fakultu celkem ve výši 3 000,-, čerpání pod samostatnou „akcí“. 

 K použití na katedrách předána část režie VZ ve výši 2 795,-. Protože možnosti vynaložení 
těchto režií jsou omezeny výhradně na výdaje spojené s řešením daného záměru, byla na 
žádost vedoucích kateder část režie (998,-) převedena zpět na režii fakulty, výměnou za 
posílení dotačních limitů ve stejné výši. 

 V rámci interních grantů stanovena omezující podmínka použití prostředků, ne na režijní 
náklady, u projektů FRVŠ je povinností příjemce uhradit DPH, bez možnosti odpočtu. 
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 V závěru roku podle směrnice kvestora č. 69/2005 vytvořen fond účelově určených prostředků, 
umožňující převod nepoužitých prostředků grantů a projektů až do výše 5 % poskytnuté 
dotace projektu do dalšího roku řešení. 

 Pro granty GAČR a IG vytvořeny a řešitelům nabídnuty součtové sestavy pro roční vyúčtování 
grantů na určených formulářích. 

 
 

2. Finanční zdroje 
 

2.1. Základní dotace 
 

Podle výkonových kritérií a schválené metodiky rozpisu dotace získala fakulta na počátku roku  
základní dotaci ve výši 319 290. Úpravami v průběhu roku se tato základní dotace zvýšila o 30 809,-.  

 
dotace podle kritéria počet studentů 272 782 
dotace podle kritéria počet absolventů 8 520 
specifický výzkum 31 797 
stipendia DSP 1. čtvrtletí 6 191 
úpravy během roku 30 809 
         z toho:  
         podpora VČ - VZ 3 162  
         stipendia DSP 18 347  
         podpora VČ - nepoužití fondu VZ 9 300  
základní dotace celkem  350 099 

 
V konečném součtu tak byla roční dotace 2005 vyšší proti předchozímu období o 17 923 tis. Kč, 

index 05/04 105,40. 
 
Do vytvořeného fondu na podporu výzkumné činnosti přispěla fakulta celkem částkou 9 970,-, tj. 

3,2 % z dotace na vzdělávací činnost a 950,- z dotace na specif. výzkum. Jednalo se o fond na 
podporu výzk. záměrů skupiny C a D, vytvořený na úrovni školy, tedy jako nenormativní položka 
rozpočtu. Po zvýšení dotace MŠMT na další projekty došlo k rozpuštění nepotřebné části fondu 
v červnu 2005. Dotace fakulty na vzdělávací činnost posílena o 9 300,-, z toho 3 000,- bylo použito 
jako účelová dotace pro všechna nákladová střediska na jednorázové zlepšení vybavenosti pracovišť, 
částka 6 300,- převedena do mezd a pojištění z mezd, součást mimořádných odměn. 

 
 

2.2. Výnosy celkem 
 

Položka r. 2004 r. 2005 rozdíl index 
1.   základní dotace 332 176 350 099  17 923 105,40 
2.   účelová dotace 22 140 31 825 9 685 143,74 
         z toho: osob.přípl. prac. do 35 let 1 157 1 307   
                      zahr. studenti 1 482 1 569    
                      fond celoškol. aktivity 835 401   
                      NIV pro vědec. kolektivy 540 760   
                      osob. přípl. vědec. prac. 276 237   
                      fond rektora 1 119 2 002   
                      dotace z rezervy 1 823 1 435   
                      rozvoj. programy 5 573 9 904   
                      ubytovací stipendia x 5 433   
                      projekty FRVŠ 2 244 2 973   
                      podpora začínaj.prac. výzk. 1 454 1 150   
                      spolupráce ve vědě a výzk. x 1 241   
                      INGO x 25   
                      COST 1 655 141   
                      KONTAKT 760 455   
                      AKTION 100 224   
                      CEEPUS x 74   
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                      inter. granty 3 122 2 494   
3.   výzkumné záměry 44 228 83 432 39 204 188,64 
4.   výzkumná centra 150 34 888 34 738  
5.   GAČR 52 261 48 681 - 3 580 93,15 
6.   projekty MD ČR 2 816 6 452 3 636 229,12 
7.   projekty MZe ČR 674 1 150 476 170,62 
8.   projekty MŽP ČR 2 456 2 768 312 112,70 
9.   ostatní projekty vč. zahr.  16 002 17 451 1 449 109,06 
10. účet. odpisy - proúčt. vyhl. 504 x 12 971 12 971 x 
11. ostatní výnosy 14 717 16 990 2 273 115,44 
       z toho:   pronájmy 480 526   
                      telefony 247 106   
                      přij. řízení 1 407 1 519   
                      reprogr. služby 615 642   
                      reklama, propagace 320 488   
                      kurzy 1 706 1 308   
                      volit. TV 1 398 910   
                      výuka v terénu 1 550 1 683   
                      služby studentům 490 479   
                      konference 112 269   
                      porad. činnost 673 536   
                      tržby vědy a výzkumu 1 179 4 173   
                      rekreace 384 353   
                      prodané zboží a maj., služby 504 184   
                      úroky 1 623 2 744   
                      kurzovní zisky 210 416   
                      ostatní výnosy 1 819 654   
12. použití fondů 3 506 1 722 - 1 784 49,12 
Výnosy celkem 491 126 608 429 117 303 123,88 
 
 
     Na výrazném meziročním zvýšení výnosů hlavní činnosti se podílely především: 
 základní dotace  -  + 17 923,- 
 nové výzk. záměry  - + 39 204,- 
 výzkumná centra  - + 34 738,- 
 proúčtování odpisů  - + 12 971,- 
 účel. dotace MŠMT - + 9 685,- 
 
 Nárůst znamenal pronikavé zlepšení stavu financování činnosti a provozu fakulty. V kterých 
oblastech se tak stalo, je zřejmé z dále uvedených údajů o nákladech hlavní činnosti. 
 
 
2.3. Vnitroorganizační výnosy 
 

Ve vnitropodnikovém účetnictví byly zaznamenány v účtové třídě 8 výnosy, představující „prodej 
výkonů, služeb a zboží“ ostatním součástem školy, celkem ve výši 5 973,-. Jednalo se o 
vnitroorganizační fakturaci za: 

  mzdy  - 4 766,- 
 pojištění z mezd - 1 106,- 
 nájemné - 130,- 
 tržby za služby  - 60,- 
 saldo přesunů dotace - - 89,- 
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3. Náklady 

   
Při respektování podmínky vyrovnaného rozpočtu byla výše nákladů hlavní činnosti limitována výší 

finančních zdrojů, výnosů. S výjimkou částky 4 483,- převedené do fondu účelově určených 
prostředků a znamenající zdroj krytí budoucích nákladů projektů a grantů v r. 2006. S ohledem na 
vícezdrojové financování jsou nákladové položky dále sledovány ve skupinách „celkem“ a z toho 
„granty“, „výzkumné záměry“, výzkumná centra“ a „základní dotace“. V samostatném odstavci jsou 
potom podrobněji komentovány mzdové náklady a náklady na energii. V zájmu možnosti sledovat 
nejen absolutní výši, ale i vývoj nákladů, jsou vždy uvedeny i hodnoty r. 2004. 

 
Vývoj jednotlivých nákladových položek podle finančních zdrojů samozřejmě odráží různou 

intenzitu zvyšování zdrojů. Plně to platí u výzkumných center, v podstatné míře u výzkumných 
záměrů, viz část. I této zprávy. 
 
 
3.1. Provozní náklady podle syntetických účtů 
  

 
účet 

 
r. 2004 

% podíl na 
celkových 
nákladech 

 
r. 2005 

% podíl na 
celkových 
nákladech 

index 
05/04 

501 –  materiál 29 151 5,87 40 284 6,62 138,19 
 z toho: granty 11 880  18 681   
              VZ 4 673  8 080   
              VC x  1 516   
              zákl. dotace 12 598  12 007   

 
Zvýšená potřeba materiálových nákladů pokryta z grantů a VZ, meziroční nárůst o 10 208,-. 
 

 
účet 

 
r. 2004 

% podíl na 
celkových 
nákladech 

 
r. 2005 

% podíl na 
celkových 
nákladech 

index 
05/04 

502 - energie 10 437 2,10 9 713 1,59 93,06 
z toho: granty 3 467  2 762   
             VZ 3 471  2 796   
             VC x  14   
             základní dotace 3 499  4 141   

 
 Podrobná informace o nákladech na energie uvedena dále, odst. 3.3. 
 

 
účet 

 
r. 2004 

% podíl na 
celkových 

nákl. 

 
r. 2005 

% podíl na 
celkových 

nákl. 
index  
05/04 

511 – opravy, údržba 6 008 1,21 10 247 1,68 170,56 
z toho:  granty 965  909   
              VZ 1 467  771   
              VC x  22   
              zákl. dotace 3 576  8 545   

 
 Násobné navýšení oprav a údržby ze základní dotace má příčinu ve stavebních akcích, požární 
zabezpečení a elektroinstalace. Jedná se o vyvolané náklady na nezbytné práce, které nebyly 
v projektové dokumentaci a které odmítl útvar ÚVIČ rektorátu uplatnit na MŠMT jako odůvodněnou 
úpravu systémové dotace, tedy i zvýšení ceny ve smlouvě o dílo s dodavatelem. 
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účet 

 
r. 2004 

% podíl na 
celkových 

nákl. 

 
r. 2005 

% podíl na 
celkových 

nákl. 
index 
05/04 

512 – cestovné 10 931 2,20 12 815 2,10 117,24 
z toho: granty 6 716  7 023   
             VZ 1 686  3 232   
             VC x  579   
             zákl. dotace 2 529  1 981   

 
 Na cestovné vynaložili zaměstnanci ve větší míře účelově určené a použitelné prostředky grantů a 
VZ. Finance základní dotace tak mohly být převedeny a využity na jiné účely. 
 

 
účet 

 
r. 2004 

% podíl na 
celkových 

nákl. 

 
r. 2005 

% podíl na 
celkových 

nákl. 

index  
05/04 

 513 – náklady na 
reprezentaci 660 0,13 804 0,13 121,81 

z toho:  granty              306  179   
               VZ 4  27   
               VC x  5   
               zákl. dotace 350  593   
  

Podíl nákladů na reprezentaci se nezměnil. Zvýšená absolutní částka je tedy v relaci s růstem 
výnosů fakulty a vyplývá z dalších tuzemských i zahraničních aktivit. 

 
 

účet 
 

r. 2004 
% podíl na 
celkových 

nákl. 

 
r. 2005 

% podíl na 
celkových 

nákl. 
index  
05/04 

518 – služby 37 133 7,48 56 245 9,22 151,47 
z toho: granty 24 809  21 246   
             VZ 1 620  2 620   
             VC x  16 517   
             zákl. dotace 10 704  15 862   

 
 Účetní metodika školy určila, že finanční prostředky převedené na spoluzakladatele výzkumného 
centra CIDEAS podle dotační smlouvy s MŠMT jsou součástí výnosů i nákladů, služeb. Částka 
16 129,-. 
 

účet r. 2004 
% podíl na 
celkových 

nákl. 
r. 2005 

% podíl na 
celkových 

nákl. 
index  
05/04 

521 - mzdy 241 775 48,71 296 308 48,61 122,56 
z toho: granty 20 750  28 391   
             VZ 21 343  45 900   
             VC x  11 611   
             zákl. dotace 199 682  210 406   

 
 Mzdové náklady jsou uvedeny samostatně, viz odst. 3.4. 
 

 
účet 

 
r. 2004 

% podíl na 
celkových 

nákl. 

 
r. 2005 

% podíl na 
celkových 

nákl. 
index  
05/04 

524 – pojištění z mezd 82 921 16,71 101 791 16,69 122,75 
z toho: granty 6 979  9 358   
              VZ 7 770  15 758   
              VC x  4 062   
              zákl. dotace 68 172  72 613   
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 Procento odvedeného zdravotního a sociálního pojištění z mezd činí 34,35 a proti r. 2004 vzrostlo 
o 0,06 %. 
 
 

 
účet 

 
r. 2004 

% podíl na 
celkových 

nákl. 

 
r. 2005 

% podíl na 
celkových 

nákl. 
index 
 05/04 

 527 – sociální náklady  1 788 0,36 3 902 0,64 218,23 
     z toho: stravné zaměst. 661  2 506   
                   ochr.pomůcky 58  159   
                   hyg. potřeby 99  87   
                   úraz.pojištění 970  1 150   

 
 V souladu s růstem mzdových nákladů se zvyšuje i pojištění úrazové. Nabídkou stravovacích 
poukázek zaměstnancům i možností jejich použití při úhradě stravy v menzách ČVUT se znásobil 
zájem o „závodní stravování“. Došlo tím k podstatnému zlepšení sociálních podmínek zaměstnanců. 
Celkové roční náklady na stravování činily 3 630,-, tj. včetně odběru jídel na zaměst. průkazy, který je 
předmětem VOF.  
  

účet r. 2004 
% podíl na 
celkových 

nákl. 
r. 2005 

% podíl na 
celkových 

nákl. 
index 
05/04 

528 – ostat.sociál.náklady 171 0,03 1  x 
 
 

účet r. 2004 
% podíl na 
 celkových 

nákl. 
r. 2005 

% podíl    
na celkový

ch nákl. 
index  
05/04 

543 – nákl. za ostat. služby 198 0,04 80 0,01 40,4 
 
 

účet r. 2004 
% podíl na 
 celkových 

nákl. 
r. 2005 

% podíl    
na celkový

ch nákl. 
index  
05/04 

545 – kurzové ztráty 1 808 0,36 1 181 0,19 65,32 
 
 Na účtech 528 - 545 nebyly čerpány žádné náklady z grantů, VZ, VC. 
 

účet r. 2004 
% podíl na 
 celkových 

nákl. 
r. 2005 

% podíl    
na celkový

ch nákl. 
index  
05/04 

548 – škody 4  621 0,10  
 
 Komentář ke škodám uveden v kap. III. 
 
 
 

účet 
 

r. 2004 
% podíl 

na celkový
ch nákl. 

 
r. 2005 

% podíl 
na celkový

ch nákl. 
index  
05/04 

549 – ostatní výplaty fyz. 
osobám,  ostatní 
náklady

39 468 7,95 43 336 7,11 109,80 

z toho: granty 7 024  3 868   
              VZ 296  730   
              VC x  189   
              zákl. dotace 32 148  38 549   

 
 Účet zahrnuje členské poplatky, vložné na konference, pojištění majetku, stipendia, poplatky 
banky. 
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Stipendia 
 Částka stipendií, vyplacených studentům v průběhu roku činila 39 716,-. Z toho samostatně 
účtovatelné účelové dotace MŠMT se týkaly stipendií: 
 
 - doktorské  -  25 179,- 
 - zahr. studenti DZS - 861,- 
 - ubytov. stipendia - 5 433,-  poprvé za období IV. 05 
 
 Všechny tyto účelové dotace fakulta vyčerpala. Ostatní druhy stipendií v částce 8 243,- byly 
financovány z dotace a ostatních příjmů (6 521,-) i ze stipendijního fondu (1 722,-). Ve snížení 
stipendií za účast na grantu se promítlo opatření GAČR, nahrazení vyplácených stipendií z grantů 
dohodami o provedení práce, nebo o pracovní činnosti (rozdíl proti r. 2004 činí 3 650,-). 
 
 

účet 
 

r. 2004 
% podíl na 
celkových 

nákl. 

 
r. 2005 

% podíl na 
celkových 

nákl. 
index  
05/04 

551 – odpisy 30 497 6,14 31 814 5,22 104,32 
           granty 2 917  1 881   
           VZ 3 200  2 269   
           VC x  6   
           zákl. dotace 24 380  27 658   

 
 Do nákladů zaúčtovány odpisy podle odpisových sazeb jednotlivých skupin majetku (budovy, 
dopr,. prostředky, přístroje, …). Účinnost vyhl. 504/2001 Sb.; vyloučení odpisů majetku, pořízeného 
z dotace, potom bylo účetně provedeno ve výnosech. Skutečné odpisy fakulty, vytvářející FRIM, tak 
za r. 2005 činily pouze 19 861,-. 
 
 

účet 
 

r. 2004 
% podíl na 
celkových 

nákl. 

 
r. 2005 

% podíl na 
celkových 

nákl. 
index 
05/04 

552 - zůstat. cena prod. 
majetku 70 0,02 337 0,06 481,42 

 
 
 

účet 
 

r. 2004 
% podíl na 
celkových 

nákl. 

 
r. 2005 

% podíl na 
celkových 

nákl. 
index 
05/04 

581 - poskytnuté příspěvky, 170 00,3 170 0,03 100,00 
 
Jedná se o příspěvek na vydávání odborného časopisu Stavební obzor. 
 
 

účet 
 

r. 2004 
% podíl na 
celkových 

nákl. 

 
r. 2005 

% podíl na 
celkových 

nákl. 
index 
05/04 

        ostatní - soudní popl., 
penále 3 142 0,63 76 0,01 x 

 
Náklady účtů 552 - 581 a ostatní se u grantů, VZ a VC nevyskytly. 
 
 

 
 

r. 2004 
% podíl na 
celkových 

nákl. 

 
r. 2005 

% podíl na 
celkových 

nákl. 
index 
05/04 

náklady celkem 496 328 100,00 609 826 100,00 122,58 
z toho: granty 85 665  95 498   
              VZ 45 554  83 194   
              VC x  34 485   

 
Celkové náklady jsou včetně salda VOF. 
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3.2. Provozní náklady - vybrané analytické účty 
 
      

 
 

 
r. 2004 

 
r. 2005 

index 
05/04 

5010501   DDHM - nad 1 rok 18 092 27 866 154,02 
                 z toho:  granty 7 516 12 772  
                               VZ 3 209 6 094  
                               VC x 1 207  
                               zákl. dotace 7 367 7 793  

 
 

 
 

r. 2004 
 

r. 2005 
index 
05/04 

5014000   knihy, časopisy 2 408 2 336 97,00 
                 z toho:  granty 1 170 1 314  
                               VZ 256 535  
                               VC x 15  
                               zákl. dotace 982 472  

 
 Rozdílný vývoj mezi zdroji úhrady nákladů je způsoben vypořádáním ročního hospodaření u 
grantů a VZ, kladné zůstatky na akcích se souhlasem řešitelů použity na nákup literatury, tzn. 
přeúčtování ze základní dotace. 
 

 
 

 
r. 2004 

 
r. 2005 

index 
05/04 

5016100  kancelář. potřeby 4 143 4 191 101,15 
                 z toho:  granty 1 429 1 396  
                               VZ 514 730  
                               VC x 136  
                               zákl. dotace 2 200 1 929  

 
 

 
 

 
r. 2004 

 
r. 2005 

index 
05/04 

5017165   PC materiál, náhr. díly 879 850 96,7 
                 z toho:  granty 346 311  
                               VZ 57 69  
                               VC x 11  
                               zákl. dotace 476 459  

 
 

 
 

 
r. 2004 

 
r. 2005 

index 
05/04 

5017162   laboratorní materiál 648 1 331 205,4 
                 z toho:  granty 508 1 091  
                               VZ 140 157  
                               VC x x  
                               zákl. dotace x 83  

 
 Násobně vyšší náklady grantů, částečný vliv cenového růstu.  
 

 
 

 
r. 2004 

 
r. 2005 

index 
05/04 

5111100   instalatér. práce 585 900 153,84 
                 z toho:  granty x x  
                               VZ 111 x  
                               VC x x  
                               zákl. dotace 474 900  
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r. 2004 
 

r. 2005 
index 
05/04 

5111200   elektroinstal. práce 665 1 039 156,24 
                 z toho:  granty x 346  
                               VZ 358 166  
                               VC x x  
                               zákl. dotace 307 527  

 
 

 
 

r. 2004 
 

r. 2005 
index 
05/04 

51113..   malířské a zednické práce 589 430 73,00 
                 z toho:  granty 4 12  
                               VZ 140 x  
                               VC x x  
                               zákl. dotace 445 418  

 
 Malířské práce pozastaveny z důvodu zahájení akce požární zabezpečení, realizace přesunuta do 
dalšího období, tedy r. 2006. 
 

 
 

 
r. 2004 

 
r. 2005 

index 
05/04 

5111800   stavební údržba 819 3 452 421,49 
                 z toho:  granty 160 x  
                               VZ 368 391  
                               VC x 14  
                               zákl. dotace 291 3 047  

 
 Akce vyvolané při stavebních pracích, nezahrnuté v projektu, celkem 2 953,-, např. demontáž 
vzduchotechniky, požární zakrytí ocel. rámu chodeb, podhled ve vstupním prostoru, osvětlení nového 
podhledu, nátěry betonu výtahů, příprava pro rozvody sítě. 
 

 
 

 
r. 2004 

 
r. 2005 

index 
05/04 

5112100   opravy strojů a zařízení 1 840 1 564 85,00 
                 z toho:  granty 380 x  
                               VZ 49 204  
                               VC x 2  
                               zákl. dotace 1 411 1 358  

 
 V rámci rozpočtu vytvořen fond ve výši 1 100,- na úhradu oprav přístrojů a zařízení kateder a 
středisek, čerpáno 709,-, vyřízeny byly všechny oprávněné požadavky. 
 

 
 

 
r. 2004 

 
r. 2005 

index 
05/04 

5113…   revize 680 606 89,12 
                 z toho:  granty 32 6  
                               VZ 35 x  
                               VC x x  
                               zákl. dotace 613 600  

 
 

 
 

 
r. 2004 

 
r. 2005 

index 
05/04 

5118100   ostatní opravy a údržba 830 1 284 154,70 
                 z toho:  granty 389 160  
                               VZ 406 10  
                               VC x 6  
                               zákl. dotace 35 1 108  
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 Jedná se o práce zajištěné STPS, např.: 
  - výměna podlah. krytiny  -  630,- 
 - montáž žaluzií+opravy zatemnění -  129,- 
 - péče o zeleň - 167,- 
  

 
 

 
r. 2004 

 
r. 2005 

index 
05/04 

5121100   cestovné tuzemské 1 658 2 107 127,08 
                 z toho:  granty 769 980  
                               VZ 190 380  
                               VC x 43  
                               zákl. dotace 699 704  

 
 Dotační náklady zůstaly na úrovni r. 2004, zvýšení u ostatních zdrojů. 
 

 
 

 
r. 2004 

 
r. 2005 

index 
05/04 

5122100   cestovné zahraniční 9 166 10 490 114,44 
                 z toho:  granty 5 878 5 910  
                               VZ 1 478 2 781  
                               VC x 446  
                               zákl. dotace 1 810 1 353  

 
 Zvýšení cestovních aktivit hrazených z VZ a z dalšího zdroje, tj. VC, se promítá v omezení 
požadavků a čerpání vytvořeného fondu ve výši 1 040,- pro zahraniční pracovní cesty uskutečněné 
v zájmu a ve prospěch fakulty jako celku. 
 

 
 

 
r. 2004 

 
r. 2005 

index 
05/04 

5180518   drobný nehmotný majetek 2 177 1 488 68,35 
                 z toho:  granty 1 115 779  
                               VZ 229 225  
                               VC x 28  
                               zákl. dotace 1 833 456  

 
 

 
 

r. 2004 
 

r. 2005 
index 
05/04 

5182100   nájemné 1 827 1 694 92,72 
                 z toho:  granty 67 63  
                               VZ 61 21  
                               VC x x  
                               zákl. dotace 1 729 1 610  

 
 Jedná se především o pronájmy sportovišť na povinnou a nepovinnou těles. výchovu, zaplaceno 
1 467,-. Přijaté náhrady od studentů za nepovinnou výuku činily 658,-. 
 

 
 

 
r. 2004 

 
r. 2005 

index 
05/04 

5182300  ubytování 2 808 3 082 109,76 
                 z toho:  granty 94 135  
                               VZ 11 42  
                               VC x 8  
                               zákl. dotace 2 703 2 897  

 
 Náklady spojené s výukou v terénu, LVK, ZVK. Kromě rozpočtovaného příspěvku fakulty ve výši 
60,- Kč / studentoden bylo ubytování hrazeno studenty. Příjmy v hotovosti v pokladně, nebo na 
bankovním účtu jsou zaznamenány ve výnosech. 
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r. 2004 
 

r. 2005 
index 
05/04 

5183300   poplatky telef. 1 964 1 782 90,73 
                 z toho:  granty 147 153  
                               VZ 93 171  
                               VC x 5  
                               zákl. dotace 1 724 1 453  

 
 

 
 

 
r. 2004 

 
r. 2005 

index 
05/04 

5184100   úklidové služby 763 1 049 137,48 
                 z toho:  granty 92 3  
                               VZ 262 460  
                               VC x 5  
                               zákl. dotace 409 581  

 
 U VZ úhrada jako použití režie, celkový nárůst nákladů v důsledku prováděných stavebních prací 
a snahy udržet prostředí fakulty v přijatelném uživatelném stavu. 
 

 
 

 
r. 2004 

 
r. 2005 

index 
05/04 

51851..  školení, kurzy 1 048 1 083 103,34 
                 z toho:  granty 582 48  
                               VZ 222 108  
                               VC x 15  
                               zákl. dotace 244 912  

 
 

 
 

r. 2004 
 

r. 2005 
index 
05/04 

5186100   porad. a odbor. činnost 4 121 2 192 53,19 
                 z toho:  granty 3 245 1 301  
                               VZ 97 233  
                               VC x 14  
                               zákl. dotace 779 644  

 
 Hranice mezi poradenskou činností a následujícím účtem 5186200 projektové a průzkumové 
práce není na některých účetních dokladech jednoznačná, při posuzování vývoje nákladů jsou proto 
vhodnější a srovnatelné souhrnné údaje za oba účty. 
 

 
 

 
r. 2004 

 
r. 2005 

index 
05/04 

5186200   projekt. a průzk. práce 3 389 6 855 202,27 
                 z toho:  granty 3 339 1 945  
                               VZ 37 342  
                               VC x 110  
                               zákl. dotace 13 4 458  

 
 

 
 

r. 2004 
 

r. 2005 
index 
05/04 

5188…   spoluřešitelé grantů 13 258 30 190 227,71 
                 z toho:  granty 13 258 14 061  
                               VZ x x  
                               VC x 16 129  

 
 Podmínky dotační smlouvy MŠMT pro VC určily metodu toku financí, přes fakultu na 
spoluzakladatele centra, tj. stavební fakulty VUT Brno a VŠB TU Ostrava. 
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r. 2004 
 

r. 2005 
index 
05/04 

5272100   stravné 661 2 507 379,27 
                 z toho:  granty x 340  
                               VZ x 1 000  
                               VC x x  
                               zákl. dotace 661 1 167  

 
 Ke zvýšení příspěvků na stravování dochází vlivem nabídky a distribuce stravovacích poukázek i 
možnosti jejich použití pro odběr stravy v menzách ČVUT; náklady u grantů a VZ jsou uhrazeny z 
režie. 
 

 
 

 
r. 2004 

 
r. 2005 

index 
05/04 

5275100   úrazové pojištění 970 1 149 118,45 
 
Zvýšení odpovídá růstu mezd. 
 

 
 

 
r. 2004 

 
r. 2005 

index 
05/04 

5491310   vložné, poplatky úč. 2 034 2 311 113,62 
                 z toho:  granty 1 592 1 408  
                               VZ 283 640  
                               VC x 124  
                               zákl. dotace 159 139  

 
 

 
 

r. 2004 
 

r. 2005 
index 
05/04 

5495110-18   stipendia 11 462 8 244 71,92 
5495119      stipendia DSP 23 900 25 179 105,35 
5495120      stipendia DZS 747 860 115,13 
5495130      stipendia ubytovací x 5 432 x 
5499110      poplatky banky 326 397 121,78 

 
 Výrazný pokles u stipendií za účast na grantech (účet 5495117) způsobila změna pravidel GAČR; 
místo stipendií byla využita doporučená forma spoluúčasti studentů na základě dohod, tedy pracovně 
právní vztah; snížení u tohoto druhu stipendia činí 3 650,-. 
 
 
3.3. Náklady  na energie 
 

Podle druhů energií se náklady vč. DČ vyvíjely takto: 
 
     náklady r. 2003 r. 2004 r. 2005 index 05/04
     - el. energie  2 275 2 273 2 530 111,31 
     - vodné, stočné 1 024 932 937 100,54 
     - pára, teplo 8 819 9 265 8 695 93,85 
     - plyn 264 156 193 123,72 
     celkem 12 382 12 626 12 356 97,86 

 
Spotřeba energií v měr. jednotkách: 
 r. 2003 r. 2004 r. 2005 index 05/04 
     - el. energie (kWh) 1 100 000 1 182 504 1 325 951 112,13 
     - teplo (GJ) 35 077 37 210 30 370 81,62 
     - plyn (m³) 28 011 25 465 26 186 102,83 
     - voda (m3) 21 998 20 289 21 940 108,14 
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     Zvýšení spotřeby el. energie je důsledkem rozsáhlých stavebních akcí v budovách fakulty v rámci 
požárního zabezpečení. Samostatnými měřidly zaznamenané odběry pro mobilní buňky dodavatele 
prací, umístěné vedle budovy A, jsou předmětem přefakturace, 36,-. Snížení odběru tepla způsobila 
rekonstrukce výměníku, odstávka cca 3 měsíce. Po rekonstrukci a modernizaci je předpoklad dalších 
úspor. 
 
 
3.4. Mzdy 
 
 
3.4.1. Mzdový limit 
 

V rámci rozpisu základní dotace byl pro r. 2005 stanoven a podle schválené metodiky rozdělen 
mzdový limit v částce 187 000,-. Limit zohledňoval vliv zvýšení mzdových tarifů v r. 2004 za období 
leden - březen (1 071,-) a také úpravu mzdové tabulky, zvýšení od 1.4.05 (6 550,-). V limitu dále byla 
promítnuta účelová dotace mezd pro program A v rámci zvýšení koeficientu normativu na studenta 
(4 080,-). 

 
Kromě základní dotace tvořily mzdový limit také prostředky nových výzkumných záměrů, a to 

celkem v částce 43 737,-.  
 

3.4.2. Mzdové náklady podle zdrojů financování 
 
 r. 2004 r. 2005 index 05/04 
 mzdy rozpočtové bez grantů - dotace 217 163 263 707 121,43 
             - z toho výzkumné záměry 21 343 45 900 215,06 
 granty rozpočtové 13 536 22 923 169,34 
 ostatní zdroje 7 284 6 093 83,65 
 Celkem 238 283 292 723 122,85 
      

Mzdové náklady jsou včetně OON (9 541,-). Proti předchozímu roku vzrostly náklady na mzdy o 
54 440,-. V položce „ostatní zdroje“ jsou mzdy zahr. projektů a 1 814,- tis. z ostatních výnosů, TA 09. 
 
3.4.3. Vývoj průměrné mzdy, bez OON 
 
ø = 12 měsíců 
 
 r. 2004 r. 2005 index 05/04 

mzda rozpočtová bez grantů  27 136 Kč 31 186 Kč 114,92 
mzda rozpočtová vč. grantů rozpočtové 29 137 Kč 33 263 Kč 114,16 
mzda rozp. vč. grantů a DČ a ostat. zdrojů 30 193 Kč 34 917 Kč 115,64 
mzda celkem (vč. VOF) 30 467 Kč 35 347 Kč 116,02 
  pozn.:   u vnitroorg. fakturace pouze saldo mezd přijatých a předaných, tj. 3 585,- 
  
     Zvýšení Ø mzdy odpovídá zvýšenému výkonu, měřenému objemem finančních zdrojů, výnosů i při 
nárůstu přepočteného stavu pracovníků proti r. 2004 o 33,8 pracovníka. 
  
3.4.4. OON 
 
 r. 2004 r. 2005 index 05/04 
OON rozpočtové bez grantů 2 380 Kč 3 460 Kč 145,38 
OON rozpočtové vč. grantů rozp. 4 481 Kč 9 053 Kč 202,03 
OON doplňková činnost 182 Kč 476 Kč 261,54 
OON ostatní 96 Kč 487 Kč 507,29 
Celkem OON 5 076 Kč 10 016 Kč 197,32 
      
 Ve výrazném zvýšení OON v průběhu r. 2005 se promítají především dohody uzavřené se 
studenty, náhrada za dříve poskytovaná stipendia z grantů a projektů. Dále také doplnění řešitelských 
týmů nových výzkumných záměrů a náklady na závěrečné oponentní posudky FRVŠ. 
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3.4.5. Průměrná mzda podle kategorií pracovníků – mzda rozpočtová kap. 333  
 
skupina r. 2004 r. 2005 index 05/04 
profesor 62 104 Kč 67 105 Kč 108,05 
docent 42 528 Kč 48 903 Kč 114,99 
odborný asistent 28 237 Kč 31 854 Kč 112,81 
THP 20 707 Kč 24 190 Kč 116,82 
dělnická profese 10 630 Kč 12 273 Kč 115,46 
 
 Vývoj ø mzdy u skupin pracovníků je ještě vhodné porovnat s vývojem počtu pracovníků v těchto 
skupinách. 
 
3.4.6. Počty pracovníků – přepočtený stav - vývoj od r. 2000 
 

Rok pedagog. a věd. prac. prac. THP dělnic. profese  Σ 
2000 403,4 160,5 84,9 648,8 prac. 
2001 402,5 159,5 83,1 645,1 prac. 
2002 404,4 157,1 81,9 643,4 prac. 
2003 410,5 162,3 80,0 652,8 prac. 
2004 421,1 161,1 78,9 661,6 prac.  
2005 452,8 166,1 76,5 695,4 prac. 

 
    Proti předcházejícímu období se zvýšil přepočt. počet pedagog. a vědec. pracovníků o 31,7, THP 
prac. o 5,5. Naopak pokles u dělnických profesí je 2,4 přepočt. pracovníků. Důvody většího počtu 
pedagog. a věd. pracovníků jsou již komentovány výše. 
 
 
3.4.7. Složky mzdy, bez OON, mzdy dotační MŠMT     
 

složka v tis. Kč % podíl 
% podíly  

bez dovolené a 
dalšího platu 

tarifní mzda 108 567 43,15 53,49 
osobní příplatky 39 204 15,58 19,36 
příplatky za vedení 2 133 0,84 1,05 
odměny 52 965 21,05 26,10 
náhrady za dovolenou 33 661 13,38 x 
další plat 15 100 6,00 x 
součet 251 630 100 % 100 % 
 
 V náhradách za dovolenou i v dalším platu jsou zahrnuty i ostatní složky mzdy. Vysoký podíl 
odměn vzniká úsporami mzdových limitů na katedrách. Dále také použitím dodatečných dotací, 
ostatních výnosů i úspor NIV na mimořádné odměny. Na těchto odměnách se podílejí všichni 
zaměstnanci. V roce 2005 činila částka „plošných“ odměn 20 225,-, výplaty se mzdou za měsíc 
červenec, říjen, listopad a prosinec 2005. Výše osobních příplatků za fakultu celkem je 36,11 % 
tarifních mezd. 
  
 
3.5. Vnitropodnikové náklady 
 

V nákladové tř. 7 jsou zaznamenány „nákupy výkonů, služeb a zboží“ za rok 2005 v celkové výši 
4 576,-. Jedná se o uhrazené vnitroorganizační faktury za: 

 
 mzdy  -  1 181,- 
 pojištění z mezd - 324,- 
 poplatky  -  323,- 
 stravné SÚZ - 1 124,- 
 skripta, publikace - 641,- 
 ubytování - 66,- 
 náklady za služby - 917,- 
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V rámci vnitroorganizační fakturace činí saldo výnosů a nákladů pro fakultu za r. 2005 kladných 

1 397,-. 
 
 

3.6. Režijní náklady  
 
 Režijní prostředky fakulty, kalkulované a poskytovatelem grantu, projektu uznané, byly na základě 
uzavřených interních dohod s řešiteli použity jak na úhradu nákladů kateder, tak celofakultních 
režijních nákladů. Ukázalo se, že část objemu prostředků na režii se z důvodu přísně účelového 
použití stává pro katedry nepoužitelnou. Z toho důvodu byly na žádost vedoucích kateder vyměněny 
režie v částce 1 144,- za neinvestiční limit základní dotace. Ze stejného důvodu provedena výměna 
katedrové režie z doplňkové činnosti za možnost použití FRIM, v částce 854,-. Z fakultní režie VZ a 
VC potom převedeno na fond účel. prostředků celkem 2 845,-. 
 
 
Přehled o zdrojích a použití režijních prostředků r. 2005 
 

účet granty VZ VC DČ součet 
odpisy 1 870 2 269 6 240 4 385 
energie 2 500 2 796 9 530 5 835 
údržba 450 841 14 556 1 861 
úklid 170 460 8 x 638 
poplatky 60 x 40 x 100 
stravování 340 1 000 x x 1 340 
mzdy + poj.,  
náhrady za dov. 1 000 3 126 920 1 619 6 665 

ostatní 870 x x 58 928 
režie kateder 2 101 1 442 32 1 239 4 814 
celkem 9 361 11 934 1 029 4 242 26 566 

 
 Objem režijních nákladů se zvýšil proti r. 2004 o 4 228,-, z toho u katedrové režie o 1 345,-. Na 
katedrách se tyto prostředky použily podle potřeby a rozhodnutí vedoucího katedry k úhradě režijních 
provozních nákladů, souvisejících s příslušným projektem, činností. 
 
 
 
II. DOPLŇKOVÁ ČINNOST 
 

1. Doplňková činnost 
 
     V souladu se zákonem 111/1998 Sb. o vysokých školách byly výnosy a náklady doplňkové činnosti 
sledovány v účetnictví fakulty samostatně a odděleně od činnosti hlavní. Ve finančním informačním 
systému pod komplexní položkou KP 9, typy akcí 40 - 48. 
 
 
1.1.   Tržby a výnosy 

 
 r. 2003 2004 2005 index 05/04
smlouvy o dílo 12 069 14 300 18 533 129,60 
pronájmy 4 181 4 840 4 627 95,60 
kurzy, školení, konference 1 593 1 468 1 728 117,71 
akreditované zkoušky 1 885 1 551 2 120 136,68 
Celkem 19 728 22 159 27 008 121,88 

 
     Velmi příznivý vývoj doplňkové činnosti byl především v poskytnutých a prodaných službách, 
poradenská činnost, posudky, expertizy, zkušebnictví. Finanční efekt zvýšení tržeb smluv o dílo proti  

 16 
 



r. 2004 o 4 233,- byl však stejně jako v předchozím období minimální. Rozsah kooperací, tj. využívání 
externích subdodavatelů, způsobuje, že podstatná část tržeb končí mimo fakultu, dynamika zvyšování 
vlastních výkonů fakulty je výrazně pomalejší. Rozsah a objem akreditovaných zkoušek se vrátil na 
úroveň r. 2002. Na poklesu výnosů z pronájmů se podepsal vliv stavebních prací v rámci požárního 
zabezpečení budov. Organizátorům mezinárodních konferencí v srpnu a září nebylo možné vytvořit 
obvyklé bezvadné provozní podmínky. To se při konečném účtování projevilo v omezení využitých 
prostor a ve snížení ceny.  
 
 Výkony v rámci doplňkové činnosti fakulty byly realizovány na základě celkem 265 smluv, z toho: 
 119 smluv o dílo (TA 40, 41) 
   45 smluv na dlouhodobý pronájem 
   42 smluv na ostatní pronájem prostor a ploch 
   59 smluv o provedení akredit. zkoušek 
 
1.2.    Náklady 
 

druh nákladů r. 2003 r. 2004 2005 index 05/04
spotřeba materiálu 606 1 336 1 618 121,10 
spotřeba energií 2 995 2 189 2 642 120,69 
opravy, údržba 2 200 1 085 1 603 147,74 
cestovné 379 610 697 114,26 
náklady na reprezentaci 458 45 114 253,33 
služby, kooperace 2 900 5 398 7 489 138,74 
mzdy 6 685 6 495 8 660 133,33 
pojištění z mezd 2 194 2 202 3 069 139,37 
odpisy 999 1 852 568 30,67 
ostatní  232 740 78 10,54 
Náklady celkem 19 648 21 952 26 538 120,89 

 
     Vyšší výkony přinášejí větší přímé náklady na jejich realizaci. Růst nákladů na služby, tj. externí 
subdodávky - kooperace, znamená nevyužití vlastních kapacit, zaostávání vlastních výkonů. Při 
indexu 2005/03 ve mzdách 129,54 činil index u služeb a kooperací 258,24. Ve mzdách r. 2005 je i 
částka 850,-, která byla součástí plošných odměn zaměstnanců fakulty v měsíci prosinci. 
 
 
 1.3.    Hospodářský výsledek 
 

výnosy tř. 6 - 26 096  
výnosy tř. 8 (vnitroorg.) - 912  
náklady - 26 538  
hosp. výsledek  
před zdaněním - + 470 (zisk) 

 
 
 
III. SOUHRNNÉ  ÚDAJE ZA FAKULTU CELKEM (KP 1 i KP 9) 

 
Dále jsou uvedeny výsledky hospodaření a údaje za fakultu celkem, tj. za hlavní i doplňkovou 

činnost. 
 

1. Výsledek hospodaření r. 2005 
 

hlavní činnost -                   bez rozdílu 
doplňková činnost -           +  470
celkový hosp. výsledek před zdaněním -      zisk            470 

  
Podle hospodářského výsledku po zdanění za celou školu bude stanovena disponibilní část zisku 

fakulty, použitelného k přídělu do fondů. Vedení fakulty navrhuje převést zisk r. 2005 do fondu odměn. 
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2. Tvorba a použití fondů 

 
2.1. Fond rezervní 
 

počáteční stav k 1.1.05 - 7 534
tvorba  - 74
použití - 0
konečný zůstatek k 31.12.05 - 7 608

 
Tvorba z nerozděleného zisku předchozích období, který vzhledem ke ztrátě školy nemohl být 

použit a rozdělen v r. 2002 a 2003. 
 

 
2.2. Fond odměn 
 

počáteční stav k 1.1.05 -  4 964
tvorba - 140
čerpání - 0
zůstatek k 31.12.05 - 5 104

 
Finanční situace fakulty i výše finančních prostředků, použitelných na mzdy v r. 2005, 

nevyžadovala nutnost doplnění z fondu. Zůstatek se převádí do dalších období. Zůstatek fondu 
představuje 1,72 % mzdových nákladů r. 2005. 

 
 
2.3. Stipendijní fond 
 

počáteční stav k 1.1.05 - 1 668
tvorba  - 4 269
použití - 3 115
z toho převod - 1 393  (financování stipendií přes RČVUT)
zůstatek k 31.12.05 - 2 822

 
Jediným zdrojem fondu jsou poplatky zaplacené studenty za prodloužení doby studia, § 58, odst. 7 

zákona 111/1998 Sb. Použití v souladu s pravidly hospodaření ČVUT, tj. k výplatám stipendií podle 
stipendijního řádu. Část fondu převedena na rektorát, jehož prostřednictvím byla stipendia na podporu 
zahraničních aktivit studentů fakulty vyplácena. 
 
 
2.4. Fond účelově určených prostředků 
 

počáteční stav k 1.1.05 - 0
tvorba - 4 483
použití - 0
zůstatek k 31.12.05 - 4 483

 
 Nový fond vytvořený podle vyhl. 342/2005 Sb. Do fondu převedeny v r. 2005 nepoužité prostředky 
grantů, projektů a výzkumných záměrů. V prvních účetních obdobích r. 2006 budou vráceny zpět na 
NS a TA, neboť uvedený předpis určuje jejich použití na stejný účel. 
 
 
2.5. FRIM 
 

počáteční stav k 1.1.05 - 30 072  
tvorba - 20 306  
použití - 19 861  
z toho převod na jinou součást - 8 725 
zůstatek k 31.12.05 - 30 517  
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Tvorba fondu:  
 
         -   odpisy  - 19 271   
         -   z prodeje majetku  - 337 
         -   z likvidace     -  140 
         -   zůstat. cena-škody - 558 
 
Použití fondu: 
 - podpora VZ  - 2 215 
 - celoškolské akce - 6 021 
               z toho: 
 - Kotlářka, Juliska  -  1 150 
  - Telč -  1 245 
  - Betl. kaple -  128 
  - Strahov - 3 498 
   
 - FA -převod ve výši uhrazených odpisů z budov- 1 101 
 - stavební akce - 909 
              z toho: 
 - projekt občerstvení   - 465 
 - el. instalace  - 444 
 
 - fotovoltaický systém - 1 604 
 - přístroje - 8 011 
  
    součet  19 861 
 

Z fondu čerpáno na stavební akce 8 534,- (celoškolské akce, stavební akce, fotovolt. systém) a na 
přístroje 11 327,-. 

 
Vliv tohoto stavu na vývoj odpisů v dalších obdobích: 
 

 budovy, 
stavby 

ostatní 
majetek ∑ 

finanční podíl odpisů r. 2005 7 962 11 309 19 271 
podíl odpisů v r. 2005 v % 42,97 % 57,03 %  
finanční podíl odpisů investic (použití FRIM) r. 2005 256  *    241,2 497,2 
podíl odpisů investic (použití FRIM) r. 2005 v % 51,49 % 48,51 %  

          *  předpoklad Ø doby odepisování 5,5 roku 
 

Tato struktura čerpání FRIM, která se s menšími rozdíly opakuje již několik let, znamená do 
budoucích období, že se postupně bude snižovat tvorba FRIM fakulty z odpisů. Podobný dopad 
v tomto směru mají i podíly na celoškolských akcích, neboť z odevzdaných částek nevytváří odpisy 
fakulta, ale jiná součást ČVUT, příjemce finančního podílu. 
 
 
 
 
 

3. Inventarizace majetku, manka a škody 
 

Na základě příkazu č. 1/2005 děkana fakulty byla v závěru roku provedena inventarizace majetku 
fakulty. Ústřední inventarizační komise ověřila a posoudila zápisy dílčích inventarizačních komisí o 
průběhu a výsledku inventarizace na jednotlivých katedrách, střediscích a pracovištích. Za fakultu 
celkem zjištěn rozdíl, manko v částce 54 069,50 Kč, NS 11125, 11129, 11301, 11810. Jednalo se o 5 
předmětů, které byly buď ztraceny, nebo zlikvidovány fyzicky bez potřebné dokumentace a bez účasti 
jmenované likvidační komise. Případy předány škodní komisi fakulty. 
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Během roku došlo k těmto případům odcizení majetku: 
 

datum  předmět pořizovací cena v Kč 
22.12.2005 krádež projektor 95 200,- 
22.3.2005 krádež projektor 77 700,- 
21.4.2005 zničení transformátor 10 436 
7.4.2005 krádež váhy 24 463 
7.4.2005 krádež váhy přesné 48 883,- 
8.4.2005 krádež projektor 77 700,- 
22.4.2005 krádež autoradio 8 998,- 
5.8.2005 krádež notebook 58 904 
4.7.2005 krádež počítač 46 200,- 
4.7.2005 krádež hydrostatické váhy 37 009,- 
1.10.2005 krádež videorekorder 6 070,30 
27.4.2005 krádež notebook 34 207,95 
19.5.2005 krádež USB Flash Disk 2 282,50 
30.9.2005 krádež tiskárna 4 527,- 
9.11.2005 krádež notebook + paměť 39 047,30 
24.2.2005 krádež vrtací kladivo 8 490,- 
24.6.2005 krádež mobilní telefon 9 999,- 
4.7.2005 krádež PC, HDD, skartov. stroj 42 285,50 

 
 Škody z krádeží činily v pořizovacích cenách celkem 632 402,55 Kč. Další případy vzniklé škody 
se týkají: 

- odcizení pokladní hotovosti -  4 000,- Kč 
- penále za vyplac. stipendia z minul. období -  3 700,- Kč 
- náhrady škod studentům -                                      59 550,- Kč 
 

Jako nepotřebný a nepoužitelný majetek vyřazeno z evidence fakulty 1 583 předmětů v pořizovací 
ceně celkem 20 142,-. 
 
 

4. Dary 
 
4.1. Dary přijaté 

 
Fakulta dostala a přijala celkem 34 darů, z toho 4 věcné, ostatní peněžní v celkové hodnotě 

517 480,- Kč. Při použití bylo vždy respektováno přání dárce. 
 
 

4.2. Dary poskytnuté 
 

Z prostředků doplňkové činnosti (zisk) poskytla fakulta dary 10 000,- Kč Fakultní nemocnici Motol, 
Domovu důchodců Praha 6, Domovu důchodců Jílové u Prahy a Domovu důchodců Mšeno, hodnota 
darů celkem 40 000,- Kč. 

 
 

5. Plnění rozpočtu r. 2005 
 

5.1. Plnění rozpočtu nákladových středisek - základní dotace, včetně mezd 
 
Rozpočet NIV kateder a středisek schválil Akademický senát fakulty dne 13.4.2005: 

 
NS rozpočet skutečnost rozdíl 

katedry  11101 - 11154 150 973 158 990 + 8 017 
11185  výuka v terénu 960 578 - 382 
11840  Černice 1 090 996 - 94 
11841  Mariánská 580 651 + 71 
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11842  Počátky 316 246 - 70 
11210  Exp. centrum 2 535 3 314 + 779 
11220  Centrum exp. geotechniky 1 645 1 995 + 350 
11301  knihovna 3 088 2 203 - 885 
11375  VIC 9 163 8 795 - 368 
11921  studijní odd. 3 450 3 419 - 31 
11922 odd. věda a výzkum 1 305 1 343 + 38 
11923  zahr. odd.  1 638 1 030 - 608 
11930  děkanát 7 891 8 154 + 263 
11801  STPS 3 536 3 406 - 130 
11810  budova Praha 28 971 20 060 - 8 911 
11910  celofakultní prostř. 140 470 150 308 + 9838 
 

Rozpočet NIV nákladových středisek je součtem mzdového limitu a limitu provozních nákladů, 
stanoveného při rozpisu základní dotace. V průběhu roku rozpočet některých NS upraven o dílčí 
účelové dotace přiznané vedením školy, a to především ve mzdách, ale i v ostatních NIV. Poznámky 
k tabulce jsou omezeny na větší rozdíly mezi rozpočtem a čerpáním, zaznamenané v provozních 
nákladech bez mezd. 
 
katedry 11101 - 11154  -  pokud vedoucí katedry požádal o výměnu limitu provozních nákladů na 

mzdový limit, upraveny o příslušnou částku obě části rozpočtu. Ve mzdách 
činí u kateder rozdíl + 8 045,-. V průběhu roku byl posílen rozpočet kateder 
o jednorázovou účelovou dotaci na zlepšení vybavení pracovišť, 2 400,-. 

 
11185  - zůstatek rozpočtu, tj. 382, vytvořila katedra 11103, náklady LVK, ZVK a 

výuka v terénu katedry hrazeny z příspěvků studentů 
 
11840  - úspora ve spotřebě energie - 96,- 
 
11841  - náklady na energii, rozpočet překročen o 89,-, část tvoří dofakturace ještě 

z r. 2004, dodavatelem chybně účtovaná základní sazba 
 
11842  - nevyčerpány prostředky na opravy a údržbu, přesun do r. 2006 
 
11301  - úspora rozpočtu u provozních nákladů je 898,-, z toho podstatnou část tvoří 

případy použití zůstatků při vyúčtování grantů a projektů, ve prospěch 
knihovny, dále potom opožděná realizace objednávek časopisů a literatury 

 
11923  - součástí rozpočtu zahr. oddělení byl účelový fond ve výši 1 040,- na 

podporu a úhradu zahraničních pracovních cest při plnění celofakultních 
úkolů, fond nečerpán zřejmě i z důvodu dostatečných prostředků z dalších 
zdrojů,  VZ a grantů 

 
11810  - úspory rozpočtu jsou v části oprav a údržby 3 868,-, energií 2 446,- a 

ostatních nákladů.  
 - při tvorbě rozpočtu byla na tomto NS umístěna větší část NIV prostředků, 

získaných z neuplatnitelných odpisů. Průběh a stav čerpání výrazně 
poznamenalo zahájení akcí požární zabezpečení a rekonstrukce elektro. To 
také přineslo vynucené odložení obvyklé stavební údržby a oprav a naopak 
zajišťování nezbytných „přípomocných“ prací nezahrnutých v projektu. 
Omezujícím faktorem pro čerpání rozpočtu se stala také náročnost a rozsah 
stavební činnosti při nutnosti zachování provozu. 

 - část nákladů údržby a energií převedena na čerpání fakultních režií. 
 
11910  - rozpočet NS tvořily tyto položky: 
 - mzdy (fond děkana fak, účel. dotace)  -  18 441,- 
 - pojištění z mezd za celou fakultu - 68 700,-  
 - stipendia  - 28 038,- 
 - odpisy  - 14 700,- 
 - ostatní NIV  - 10 591,- 
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 -  Úspory na ostatních NS i NS 11910 v položce „ostatní náklady“ (2 709,-) 

byly koncem roku převedeny do mezd a všem zaměstnancům fakulty 
vyplaceny formou odměn,  celkové zvýšení mezd fakulty znamenalo i 
zvýšení odvodu zdravot. a sociál. pojištění, v rámci NS 11910 zvýšení o 
3 546,-. 

 
 
5.2. Přehled využití výukových středisek 
 
 11840 Černice 11841  Mariánská 11842 Počátky 

měsíc typ počet 
osob 

počet 
přenocov. typ počet 

osob 
počet 

přenocov. typ počet 
osob 

počet 
přenocov. 

1. DČ 24 24 R 95 248    

2. DČ 31 31 R + 
VK 145 898    

3.    R 54 309    
4. A 31 62       
5. R 28 28 V 42 756 A + R 15 42 
6. V + A 101 230 V 158 632 R 12 43 
7. R 58 310 R 42 256 R 44 258 

8. R 68 498 R 50 196 R + 
VK 46 390 

9. A 65 90 V 66 258 R 14 113 
10.    A 14 46    
11. A 69 69       
12.    R 41 225    

celkem  475 1 342  707 3 824  131 846 
 

DČ 55 55       
A 165 221  14 46    
R 154 836  282 1 234  70 414 

V + A 101 230       
V    266 1 646    

VK         
R + 
VK    145 898  46 390 

z toho: 

A + R       15 42 
 
vysvětlivky:   DČ  doplňková činnost 
 A  akce 
 R  rekreace 
 V  výuka 
 VK  výcvikový kurz 
 
 

reálná kapacita lůžkodny % využití 
11840  Černice 6 820 19,68 
11841  Mariánská 10 340 36,99 
11842  Počátky 2 772 30,52 
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5.3. Plnění rozpočtu r. 2005 
 

rozpočet hl. činnost doplň. činnost celkem 
náklady 592 000 20 600 612 600 
výnosy 592 000 20 700 612 700 
výsledek hosp. před zdaněním - + 100 + 100 
 

skutečnost hl. činnost doplň. činnost celkem 
náklady 608 429 26 618 635 047 
výnosy 608 429 27 088 635 517 
hosp. výsledek - + 470 + 470 

 
Zvýšení zdrojů rozpočtu (výnosy) proti předpokladům při jeho sestavování se týká rozpuštění 

fondu na podporu VZ (9 300,-), zvýšení objemu grantů a v doplňkové činnosti získáním zakázky MZe 
ČR, vyúčtování v závěru roku (6 791,-). 
 
 
 
7.3.2006 
Ing. Jaroslav Pavlík 
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Seznam symbolů a zkratek ke Zprávě o hospodaření za r. 2005 
(řazeno abecedně) 

 

A akce – konkrétní jednotlivé aktivity v rámci TA, např. grant, výzk. záměr, hospodářská 
smlouva, …. 

CIDEAS výzkumné centrum 
DČ doplňková činnost 
DDHM drobný hmotný majetek 
DSP doktorské studijní programy 
DZS Dům zahraničních služeb – organizační útvar MŠMT 
FA Fakulta architektury 
FIS finanční informační systém ČVUT 
FRIM Fond rozvoje investičního majetku 
FRVŠ Fond rozvoje vysokých škol 
GAČR Grantová agentura ČR 
IG interní granty ČVUT 

KP komplexní položka – č. 1 – hlavní činnost - HČ 
                                  č. 9 – doplňková činnost - DČ 

LVK letní výcvikové kurzy 
MD Ministerstvo dopravy ČR 
MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 
MZe Ministerstvo zemědělství ČR 
MŽP Ministerstvo životního prostředí ČR 
NIV neinvestiční finanční prostředky 
NS nákladové středisko (katedra, knihovna, výukové středisko, …) 
OON ostatní osobní náklady – dohody o prac. činnosti, dohody o provedení práce 
program A studijní program Architektura a stavitelství  
RČVUT rektorát školy 
STPS středisko technicko provozních služeb fakulty 
SÚZ Správa účelových zařízení ČVUT 

TA 

typ akce – zdroj a účel použití fin. prostředků, např.: 
            01 – základní dotace ze státního rozpočtu 
            10 – dotace na specif. výzkum 
            13 – granty GAČR 
            40 - 48 – části (druhy) doplňkové činnosti 
            96 – dary                  

THP technicko-hospodářští pracovníci 
TV tělesná výchova 
ÚVIČ útvar výstavby a investiční činnosti 
VaV věda a výzkum 
VC výzkumné centrum 
VČ vzdělávací činnost 
VIC výpočetní a informační centrum 
VOF vnitroorganizační fakturace – mezi součástmi ČVUT 
VÚ vnitropodnikové účetnictví 
VZ výzkumný záměr 
ZVK zimní výcvikové kurzy 
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