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RÁMEC HOSPODAŘENÍ FF UK
Prezentace pro AS FF UK 12. 3. 2015

Cíle prezentace

 Širší a hlubší seznámení se strukturou a 
dynamikami fakultního hospodaření
 Meziroční srovnání (diferenční)

 Finanční zdraví fakulty

 Rezervy

 Podrobnější přístup (strukturální)

 Konstrukce rozpočtu roku 2015

 Odpověď na otázky zaslané 2. 3. 2015 kol. 
Zajíčkem

 Meziroční srovnání čerpání stipendií s 
vysvětlením priorit
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Úvodní poznámky

 Různé úrovně pohledu
 Děkan a akademická obec = kolik kdo dostane

 Tajemník = kolik se může rozdělit

 Limity této prezentace
 Představení ekonomického rámce

 Neřeší se principy vnitřního rozdělování

 Pracuje s finančními zdroji, které reálně máme

 Konzervativní přístup (pokud odhad, tak „low“)

 Data v této struktuře nejsou takto v účetnictví

 Přepočty, odhady a know-how tajemníka
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Pohled „jedna truhla“
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Výnosy – náklady = Hospodářský výsledek
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Analýza meziročních diferencí

 Princip

 Jak se změnily výnosy a v jakých položkách?

 Jaké změny očekáváme u nákladů?

 Očekávaný hospodářský výsledek

 Výhody metody

 Jednoduché a přehledné i pro nezasvěceného

 Srozumitelné

 Umožňuje průběžné dolaďování
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Hospodářský výsledek
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2010 2011 2012 2013 2014

Výnosy 651 738 006,49 Kč 648 321 308,65 Kč 657 752 965,13 Kč 670 760 127,75 Kč 692 169 111,52 Kč

Náklady (+ daň z příjmu) -651 601 206,84 Kč -656 100 752,87 Kč -651 744 223,30 Kč -666 934 781,55 Kč -692 034 943,40 Kč

Hospodářský výsledek 136 799,65 Kč -7 779 444,22 Kč 6 008 741,83 Kč 3 825 346,20 Kč 134 168,12 Kč

• Proč pokles výnosů o -3 mil. Kč způsobil ztrátu v r. 2011 -7,7 mil. Kč?

• Výnosy v l. 2010-2014 vzrostly o cca +41 mil. Kč, proč se cítíme chudší?

• Jak z tabulky poznáme, že je fakulta ekonomicky zdravá nebo v krizi?
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Úskalí diferenčního přístupu

 Předpokládá se, že strukturálně je vše v zásadě v 
pořádku (dolaďování)

 Na naší fakultě to tak není (např.):
 Nedostává se prostředků na internacionalizaci

 Chybí peníze na mobility

 Nemáme na kofinancování velkých projektů

 Absentují neinvestiční prostředky na obnovu

 Leckde vytloukáme klín klínem

 Hospodaření „zachraňuje“ neprediktabilní výsledek 
fakultního podnikání

 Není bezpečné používat, pokud se fakulta pohybuje 
hospodářsky blízko kolem nuly a hospodářský výsledek 
závisí na příliš mnoha neznámých a proměnných 
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Příklad diferenčního přístupu 

(FF UK 2014/2015)
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Finanční zdraví fakulty
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Zásady, které je nutno z mého hlediska 

dlouhodobě dodržovat i při nedostatku financí.

Zásady finančního zdraví

 Řiditelnost hospodářského výsledku
 Rozpočtují se jen jisté částky

 Součet dílčích limitů nepřevyšuje celkový limit

 Stabilita
 Krátkodobé výkyvy výnosů v řádu jednotek mil. Kč 

neohrožují hospodářský výsledek daného roku

 Konkrétní náklady jsou dlouhodobě přizpůsobeny 
jednotlivým konkrétním zdrojům

 Rozvoj
 Rozvojové aktivity nejsou podvázány totálním 

upřednostněním financování běžného provozu
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Řiditelnost hosp. výsledku

 Rozpočtují se jen jisté částky

 Zákonné odvody

 Mimodotační a doplňková činnost

 Součet dílčích limitů nepřevyšuje celkový 

limit

 Každý přirozeně vidí jen „to své“

 Bezedné „fakultní zdroje“

 Do r. 2014 se veřejně netematizovalo
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Stabilita

 Krátkodobé výkyvy výnosů v řádu jednotek 

mil. Kč neohrožují hospodářský výsledek 

daného roku

 Je třeba vytvořit polštář, který bude v „dobrých“ 

letech využit rozvojově, v krizi na provoz

 Konkrétní náklady jsou dlouhodobě 

přizpůsobeny jednotlivým konkrétním 

zdrojům

 Nevytloukat klín klínem
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Rozvoj

 Rozvojové aktivity nejsou podvázány 

totálním upřednostněním financování 

běžného provozu

 Kofinancování velkých projektů (OP VVV)

 Institucionální plán

 Fond vzdělávací politiky

 Specifický vysokoškolský výzkum
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Hospodaření 2011 - 2015
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Tekuté písky:

1. Vliv nejistých položek 

2. Rozpis odhadovaných položek

3. Vysoká rozhodovací nejistota

(např. SVV 2015 postupně: -30 %, 

nakonec -5 %; nový rozpis neznámý 

do poslední chvíle…)

4.   Postupné vyčerpání rezerv
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Rezervy 2011 - 2014
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Strukturální pohled
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Základní skupiny výnosů

 Bez vlivu na hospodářský výsledek (např.):
 Doktorandská stipendia

 Refundace odměn školitelům doktorandů

 Obtížně ovlivnitelné/predikovatelné (např.):
 Granty – bez režie (viz níže)

 VZ, PRVOUK, SVV – projektová část bez režie (viz níže)

 Mimodotační činnost (kurzy atd.) – bez režie (viz níže)

 Doplňková činnost (pronájmy, licence atd.) – bez režie (viz níže)

 V rámci fiskálního roku jisté (např.):
 Základní příspěvek na výuku

 PRVOUK, SVV – neprojektová část bez režie (viz níže)

 Rozvojové prostředky (IP)

 Režie z grantů, mimodotační a doplňkové činnosti (v konzervativně 
odhadnuté výši)

 Fond provozních prostředků (část disponibilní pro daný rok)
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Základní skupiny nákladů

 Bez vlivu na hospodářský výsledek (např.):
 Doktorandská stipendia

 Refundace odměn školitelům doktorandů

 Granty – přímé náklady

 Mimodotační činnost – přímé náklady

 Doplňková činnost – přímé náklady

 Mandatorní (např.):
 Základní součásti

 Celofakultní náklady

 Středisko vědeckých informací

 Děkanát
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Konstrukce rozpočtu 2015

 Vedle rozpočtu vytvořit i rozpis 

 Rozepisovat důsledně jen jisté zdroje

 Výnosy mimodotační a doplňkové činnosti 

odhadovat konzervativně

 Maximálně přizpůsobit již od počátku 

náklady výnosům (omezit „přeúčtování“)

 Režijní náklady financovat z výnosů režií 

(limit pro případnou extenzi těchto nákladů)
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Otázky kol. Zajíčka
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Meziroční změny balíčků ZS
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Otázky kol. Zajíčka
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Stipendia
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Stipendia
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Děkuji za pozornost!

Otázky?

Filip Malý, tajemnik@ff.cuni.cz

mailto:tajemnik@ff.cuni.cz

