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yýnočruí zpnÁvn o HosPoDnŘeuí pr UJEP
za rok 2017

1. Čerpání dotace MŠMT na PF celkem - hlavní činnost - bez vIivu
příimů

Při schvalování rozpočtu pro rok 2017 byl sestaven vyrovnaný rozpočet s tím, Že do
zdrojové stránky bylo plánováno zapojení 7.000 tis. Kč zrezeN fakulty. HospodařenÍ PF
UJEP za hlavníčinnost v roce 2017 skončilo se ziskem 870.18 tis. Kč.

Provozní náklady PoloŽka byla vyČerpána v souladu s rozpočtem. Výrazný (záporný)
účetní rozdíl je způsoben nevykazováním projektových zdrojů a
výnosů z doplňkové Činnosti PF.

Mzdové náklady ČerpánÍ poloŽky je vykazováno vČ. Částky z kapitoly TA 16
(odměny za vědecko pedagogické výstupy) a zdroje fondu ,,F".
VlastnÍ rozpočtové mzdy byly čerpány v souladu s předpokladem.
Jde o Žádouci a i v budoucnu fakultou vyuŽívaný stav, kdy část
osobnÍho ohodnocení akademických pracovníků kryjí účelové
vázané prostředky na vědu. V případě zdrojů fondu ,,F" šlo o
prostředky vyplácené ,,nad rámec" běŽných mezd _ ve vazbě na
věk a dosaŽenou akademickou hodnost (cílem projektu je podpora
především mladŠích odborných asistentů).

ost. osobní náklady PoloŽka byla vyčerpána v souladu s rozpoČtem. Výrazný rozdíl je
způsoben tím, Že ve zdrojích rozpoČtu nejsou zahrnuty projektové
zdroje - opět programu ,,F''.

odvody zmezd PoloŽka kopíruje stav čerpání mzdových nákladů' l tento rozdíl byl
kryt ze zdrojů TA 16 a ,,F".

Přepoětený poěet pracovníků
Tento Údaj je v podstatě dlouhodobě stabilizovaný.

tis Kč
Plánovaný ' skutečný

počet počet %
zaměstnanců zaměst. ; íii;' *ifio,::;,, %

Odvody,
poiiŠtění

Provoz
Mzdy
ooN

55.145 83.428 151,3
53.000 53.475 100,9
2.500 1.021 83,2
19.220 19.887 103,5

CELKEM 175.0 ,172,0 98 í29 865 157 81'.| ',l21,52



2. Příimv PF a stav čerpání z pohledu vlivu příimů na celkovÝ rozpočet PF

Čerpání rozpočtu ,,bez vlivu příjmů" je kryto projektovými zdroji, vlastními přÍjmy fakulty a
rezervami fakulty. Čerpání rozpočtu ,,s vlivem příjmů" je kryto rezervami fakulty'

Skladba příjmů:
. trŽbY za promoce, rig. zkoušky apod. 1.706 tis. Kč'
. prodej zboží 9 tis' Kč,
o ostatní př|my (kurz. rozdíly apod.)499 tis. Kč'

2.1 Hospodářská (doplňková) činnost Pedagogické fakulty v roce 2017
Kromě hlavní a externí hlavní činnostije součástí výsledku hospodaření fakulty i doplňková
hospodářská činnost PF. Vtéto činnosti jsme dosáhli příjmů 1'565 tis. Kč, tzn.,
hospodářský výsledek z doplňkové činnosti činí +455,8í tis. Kč. Tyto údaje v oblasti přÍjmů
jsou zhruba stejné jako loni.

Skladba výnosů z doplňkové činnosti:
. trŽbY z pronájmů '1.299 tis. Kč,
. trŽbY z ubytování 'l3 tis' Kč,
. ostatní výnosy 253 tis. Kč.

2.2 Hospodářský výsledek je navržen k přídělu do fondů
Po zohlednění hospodářského výsledku jsou zůstatky fondů PF následující:

. Fond reprodukce investičního majetku (FRlM):
o zŮstatek z roku poč.2017 2.982.000 KČ
o čerpání (viz b. 4) -1.309.000 Kč
o zůstatek pro rok 2018 1'673.000 Kč

. Fond odměn:
o zůstatek z poč. roku 2017 . 2 437 '980 Kč
o čerpánírok 2017 Kč 0 Kč
o zůstatek pro rok 2018 2.437 .980 Kc

. Fond provozních prostředků.
o zůstatek z poč. roku 2017 8.990.000 Kč
o čerpání rok2017 Kč 0 Kč
o HV z hlavní činnosti roku 2017 +870'200 Kč
o HV z dopl. činnosti roku 2017 +455.800 Kč
o zůstatek pro rok 2018 10.316.000 Kč

Takto má PF pro dalŠÍ obdobívytvořeno 12,8 mil. Kč rezerv (tj' zdroje provozního fondu a
fondu odměn spolu s hospodářským výsledkem roku 2017)'

Přehled čerpání dotace NlN z MSMT s vlivem dalších zdroiů
Upravený rozpočet PF k 31 .12' 2017 - bez
oříimů

129 864,69 tis. Kč

dalŠÍ zdroje _ vŠechny typy projektů' dary,
trŽbv, vÝnosv z odpisů apod'

28 816,54 tis. Kč

z toho příimv z tržeb PF 2 214,31 tis. Kč
Rozpočet PF k 31 .12.2017 s vlivem příimů 158 681'23 tis. Kč
Cerpání k 31.12. 2017 157 811.05 tis. KČ
% čerpání rozpočtu bez vlivu příimŮ 121,52 %

%o čerpání rozpočtu s vlivem příimŮ 99,45 %



2.3 ostatní fondy (nenaplňované
rozpočtu) - zůstatek:

. Stipendijnífond

. SociálnÍfond

z hospodářského výsledku, nejsou součástí

10.602.081 Kč
8i1.979 Kč

3. Čerpání rozpočtu NlN a ooN kateder. úseků. odděIení a center PF

Čerpání rozpočtů kateder, Úseků, oddělení a center PF proběhlo podle plánu Čerpání.

DílČí překročení v podkapitole ,,stipendia doktorandů" je způsobeno prodlením v převáděnÍ
finančních prostředků od MŠMT.

3.1 Vnitřní rozpoětové změny

Vnitřní rozpočtové zmény realizované v průběhu roku 2017 byly zaměřeny především na
převody prostředků za další vyŽádanou výuku.

3.2 Vnější rozpoětové změny

Vnější rozpočtové prostředky se týkaly jen převádění účelově vázaných projektových zdrojů
a stipendia doktorandů.

PF Žádné neuhrazené
vvima zůstatku zápůjčky od FŽP (1 mil' Kč.) jako podíl PF na investiční akci 50bar. V roce
2018 ie plánována poslední splátka.

4. Oblast investic

4'1 Z fondu rozvoje investičního majetku PF byly realizovány vprůběhu roku 2017 tyto
akce:

4.2 Z fondu rozvoje
tyto akce ýkajÍcíse PF:

investičního majetku UJEP byly realizovány v průběhu roku 2o17

PF se v této oblasti soustředí v dalších letech na postupnou splátku závazkŮ vůči FŽP
(zůstatek- 1 mil. Kč) a k vytváření potřebné investiČní rezeryy na rekonstrukci prostor
v areálu CM po odchodu PřF.

pracoviště PF název investice objem
investice

zdroj
financováni

děkanát PF 2. solátka za 50bar FZP 1 000 tis. Kč FRIM PF
děkanát PF dokumentace - reko budovy

kateder
236 tis. Kč FRIM PF

děkanát PF dokumentace - reko podlahy
soortovnÍ halv

73 tis. KČ FRIM PF

celkem 1.309 tis. Kč

pracoviště PF název investice objem
investice

zdroj financováni

děkanát PF reko ,,střechy budovy kateder" -
ll. etapa

647 tis' Kč FRIM UJEP

celkem 647 tis. Kč



V plánu investiČních akcí na rok 2018 jsou připraveny tyto projekty (související s objekty
PF):

o rekonstrukce střechy budovy kateder vč. balkonů - lll. etapa _ 1,15 mil. KČ -
společný FRlM UJEP,

. rekonstrukce podzemních prostor SH - 0,25 mil. KČ - podíl FRlMu UJEP' zařazeno
do projektu MoPR (,'nábyteček")'

. dále je připravována rekonstrukce výukových prostor v budově kateder - projekt
U21 (vazba na odchod PřF),

. je připravena rekonstrukce vnitřních prostor objektu ,,vila" - projektové zdroje U21,

. v řešení je projekt MOPR _ pořízení vybavení pro výuku - návrh za PF 22,5 mil. Kč.

5. zÁVĚR

Vedení PF povaŽuje hospodařenífakulty V roce 2017 za ÚspěŠné' racionální a respektující
ekonomický stav daný především vlivy mimo fakultu (stav rozpočtŮ veřejných vysokých škol
v CR obecně). Hospodaření PF v roce 2017 bylo výrazně pozitivně ovlivněno zdroji
programu ,,F" - celkově se jednalo o vÍce jak 12 mil. KČ. BohuŽel nejde pro přÍŠtÍ roky o
kodifikovanou sloŽku příjmové stránky rozpoČtu fiako např. kap. TA 15 a 16).

Za konkrétní výrazný Úspěch povaŽuje vedení fakulty:
. vytvoření příjmů ccV PF ve výši 4,2 m|l' Kč (i přes klesající počet klientů),
. eliminaci mimořádných nákladů v důsledku (ne)vzniklých Škod,
. respektovánífinančních a rozpočtových pravidel vŠemi pracoviŠti PF,
o zachovánífinančních rezerv PF pro příštíobdobí.

Pro následujícíroky má PF k dispozicive svých rezervách 12,8 mil. Kč, to nenímalá suma'
a dává předpoklad urČité finanční jistoty pro dalŠí roky, i kdyŽ vedení fakulty nemá
k dispozici zaruČený dlouhodobý stav příjmové stránky rozpočtu _ vzhledem k měnÍcím se
rozpoČtovým pravidlům (mimo UJEP)'

za vedení PF UJEP

)-rU-c/
Doc' PaedDr. Pavel Doulík' Ph.D.

děkan PF UJEP

V Ústí nad Labem dne 13. 2' 2018
VýroČnÍ zpráva bude sqhválena Akademickým senátem PF UJEP
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Zpracoval: PhDr. lng. Beftl, Ph.D.
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zpracoval: dr. Bbdt
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