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Výroční zpráva o hospodaření

za rok 2000
na Ostravské univerzitě

     V souladu s § 21  zákona o vysokých �kolách č. 111/98 Sb. a
metodickým pokynem M�MT č.j. 11997/01-33 ze dne 7.2.2001 byla
zpracována výroční zpráva o hospodaření  Ostravské univerzity za rok 2000.

Výroční zpráva o hospodaření je zpracována podle následující osnovy:

 Úvod

1.  Roční účetní závěrka

2. Analýza příjmů a výdajů

3. Přehled o peně�ních příjmech a vydáních

4. Vývoj fondů veřejné vysoké �koly

5. Vývoj stavu majetku a výsledky inventarizace

6. Rekapitulace zúčtování se státním rozpočtem

7. Stipendia a slu�by poskytované studentům

Závěr
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Úvod

     Ostravská univerzita v Ostravě byla zřízena zákonem České národní rady
č. 314/91 Sb. ze dne 9.7.1991, zákonem č. 111/1998 Sb. se stala veřejnou
vysokou �kolou.

     Ostravská univerzita se člení na čtyři fakulty � zdravotně sociální,
filozofickou, přírodovědeckou a pedagogickou, dále má celouniverzitní
pracovi�tě � vědecké ústavy � ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování
a ústav pro regionální studia, dále centrum informačních technologií,
univerzitní knihovnu a rektorát.

     Základním společenským úkolem Ostravské univerzity je poskytování
vysoko�kolského vzdělání na podkladě vědeckého bádání a tvořivé umělecké
činnosti.

    Pedagogická činnost byla na v�ech fakultách zaměřena na přípravu plně
vysoko�kolsky vzdělaných odborníků v učitelských i neučitelských oborech,
přičem� bylo vyu�ito denní
i dálkové formy studia.

     Učitelské obory jsou vyučovány na filozofické, pedagogické a
přírodovědecké fakultě, které tvořily původní základ Ostravské univerzity při
jejím vzniku, předev�ím jako obory magisterské.
     Neučitelské obory realizovaly v�echny čtyři fakulty v bakalářské nebo
magisterské formě.
Bakalářské studium tvoří někdy samostatný ni��í stupeň vysoko�kolské
kvalifikace, nebo je prvním stupněm, na který navazuje magisterské
studium.

   K dal�ím formám studia rozvíjeným na Ostravské univerzitě patří doktorské postgraduální
studium na v�ech fakultách s výjimkou zdravotně sociální, distanční studium jako moderní
neprezenční forma vysoko�kolské přípravy v učitelských i neučitelských specializacích /např.
sociální pedagogika, zdravotnický management o�etřovatelské péče, výchovné poradenství
apod./
a celo�ivotní vzdělávání občanů umo�ňující �iroké veřejnosti rozvinutí a doplnění její
stávající odborné i v�eobecné kvalifikace.

      O studium na Ostravské univerzitě je tradičně velký zájem. Počet přihlá�ených uchazečů
vysoce překračuje kapacitní mo�nosti �koly. Skladba uchazečů svědčí o tom, �e se podařilo
naplnit dlouhodobý záměr  a tato vysoká �kola se stala přirozeným centrem vysoko�kolského
vzdělávání.
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     Hlavním úkolem zdravotně sociální fakulty bylo získat souhlas ministra
zdravotnictví pro výkon zdravotnického povolání pro obor Léčebná
rehabilitace a fyzioterapie. Po opakovaných jednáních na Ministerstvu
zdravotnictví se podařilo tento souhlas získat.

     Byla zahájena příprava nového studijního programu dle po�adavků
vysoko�kolského vzdělávání v EU. Tento bakalářský program O�etřovatelství
s obory V�eobecná zdravotní sestra a Porodní asistentka získal 19.12.2000
oprávnění vykonávat zdravotnické povolání.

     Dal�í zájem se soustřeďoval na kvalitu pedagogické a vědecké práce a
růst odborné kvalifikace pedagogů.

     Zdravotně sociální fakulta měla k 31.12.2000 59 zaměstnanců, z toho 30
na celý úvazek, ostatní ve vedlej�ím pracovním poměru s krat�ím úvazkem.
Výuka je zaji�ťována i externími pedagogy. Snahou vedení fakulty je tento
počet redukovat na nejni��í mo�nou míru.

     V zimním semestru 2000/2001 studovalo na ZSF celkem 551 studentů
ve třech bakalářských programech, jednom kombinovaném bakalářském
programu a jednom prezenčním magisterském programu.

     Pozornost byla věnována rozvoji studentské vědecké a odborné činnosti.
Úspě�ně proběhl dal�í ročník Mezinárodní studentské konference, který
připravila zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích, kde získala 1. místo posluchačka ZSF OU svou prací
�Postavení zdravotně posti�ených v ČR�.

     Pokračovala práce na vědeckovýzkumném záměru CEZ
J09/98171100001 doc. Jiráka, COST B15 doc. Grundmanna, IGA MZ ČR
Dr. Menzlové.

     V ediční činnosti bylo omezováno vydávání skript a posíleno vydávání
původních odborných prací.



     V rámci zahraničních vztahů pokračovala zdravotně sociální fakulta ve
spolupráci s devíti zahraničními vysokými �kolami, a to ve Finsku,
�panělsku, Německu, Rakousku, Velké Británii a Itálii.

     V rámci projektu SOKRATES hostovalo na zdravotně sociální fakultě 9
zahraničních hostů a předná�eli 4 zahraniční profesoři. Byly zorganizovány
tříměsíční výměnné pobyty studentů fakulty do Německa, Finska a
Rakouska a naopak byl umo�něn tříměsíční pobyt studentek z Rakouska a
Finska. V rámci projektu AKTION se zúčastnilo 19 studentů a 1 pedagog
týdenního výměnného pobytu v Rakousku.

     Zdravotně sociální fakulta rovně� pokračovala ve zlep�ování podmínek ke
studiu. Byly otevřeny dvě studovny, byl doplňován jejich knihovní fond a
doplňováno elektronické spojení mezi pracovi�ti.
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     Rok 2000 byl devátým rokem trvání filozofické fakulty Ostravské
univerzity, rokem, ve kterém probíhala náročná příprava k akreditaci.
K prodlou�ení akreditace připravila filozofická fakulta sedm studijních
programů a v jejich rámci 37 studijních oborů.

     Filozofická fakulta reagovala na boloňskou smlouvu a potřeby roz�íření a
inovace nabídky studijních oborů a připravila k akreditaci sedm nových
studijních oborů, z nich� tři umo�ňují studium bakalářské a navazující
dvouleté magisterské.

     Úspě�ně se rozvíjely i tři obory doktorského studia, ve kterých se �kolilo
v roce 2000 26 doktorandů, z toho 13 externích a 13 interních.

     S cílem posílení mobility studentů v rámci programu Socrates � Erasmus
připravila filozofická fakulta pro zahraniční studenty jednosemestrální kurz
Czech Cultural Studies v angličtině.

     Ve snaze zkvalitnit výuku učitelské psychologie  do�lo v roce 2000
k vytvoření jediného pracovi�tě na filozofické fakultě, které bylo pověřeno
zabezpečováním této části pedagogicko-psychologické přípravy budoucích
učitelů na Ostravské univerzitě. Úsilí katedry psychologie a sociální práce se
soustředilo na sjednocení obsahu této přípravy na v�ech fakultách Ostravské
univerzity a na organizační zvládnutí její koordinace.

     Vedení fakulty věnovalo značnou pozornost zhodnocení fungování
kreditního systému a jeho zkvalitnění.

     Z přihlá�ených 4070 uchazečů o studium bylo v akademickém roce
2000/2001 do 1. Ročníku zapsáno 370 posluchačů. V tomto roce studovalo
na filozofické fakultě 1224 posluchačů v 5 bakalářských, 2 magisterských



učitelských, 3 magisterských odborných, 1 roz�iřujícím a 3 doktorských
programech. V tomto roce probíhal také 2. Ročník Univerzity třetího věku
s názvem Společenské vědy a kultura na konci tisíciletí.

     Důraz byl kladen na rozvoj samostatné vědecké  práce studentů v rámci
studentských vědeckých konferencí a na odborný růst akademických
pracovníků. Byla ře�ena řada grantových úkolů v rámci GAČR, FRV� apod.
Pokračovala práce na třech dlouhodobých výzkumných záměrech.

     Ediční činnost se soustředila na vydávání původních odborných prací, ale
i sborníků, skript a bibliografií. Pedagogové publikovali v domácích i
zahraničních vydavatelstvích, časopisech a sbornících, napsali řadu recenzí
a článků.

     Katedry filozofické fakulty připravily tři mezinárodní konference, řady
konferencí, sympozií a seminářů  se jejich pracovníci zúčastnili.

     V rámci programu Socrates bylo na zahraniční univerzity vysláno 27
studentů fakulty.
     Filozofická fakulta tradičně spolupracuje s vysokými �kolami v zahraničí,
jako např. v Polsku, Rusku, Ukrajině, Slovensku, Slovinsku, �védsku a
�výcarsku.

- 5 -

     V roce 2000 se vedení přírodovědecké fakulty zaměřilo předev�ím na
kvalifikační růst akademických pracovníků fakulty a na rozvoj jejich
vědeckovýzkumných aktivit.

     Mimořádná pozornost byla věnována inovaci studijních programů
v souladu s optimalizací kreditního systému organizace studia tak, aby
byla posílena role studenta při výběru mo�ností poskytovaných nejen
v rámci předmětů vypisovaných pro daný studijní program, ale umo�nění
získání kreditů z nabídky v�ech předmětů, které se vyučují na Ostravské
univerzitě.

     Do akademického roku 2000/2001 vstoupila přírodovědecká fakulta s
1 177 studenty, z toho 22% připadá na studenty bakalářských programů,
44% na studenty magisterských odborných studijních programů, 31% na
studenty magisterských učitelských studijních programů a 3% na
studenty doktorských studijních programů.

     Přírodovědecká fakulta se také trvale anga�uje v oblasti celo�ivotního
vzdělávání občanů, a to zejména formou roz�iřujícího studia učitelství o
dal�í předmět a roz�íření aprobace ze Z� na S�, organizováním odborných



seminářů zejména pro učitelskou veřejnost a přípravných kurzů ke
studiu.

     Akademičtí pracovníci se zapojili rovně� významně do grantových
aktivit GAČR, GA AV ČR, programy výzkumu a vývoje M�MT, stali se
rovně� spolunositeli projektu výzkumného centra Mechanismus,
ekofyziologie a biotechnologie fotosyntézy, zapojili se rovně� do projektů
vzdělávacího charakteru (FRV�, podpora rozvoje učitelských vzdělávacích
programů). V  men�ím rozsahu se zapojili pracovníci fakulty i do
mezinárodních programů.

    Přírodovědecká fakulta se podílela na organizaci řady konferencí a
dal�ích odborných akcí, často s  mezinárodní účastí. K nejvýznamněj�ím
patřily např. česko-polská koference z teorie čísel, konference ICTE 2000
nebo konference Učebnice geografie 90.let. Tardici ji� má mezinárodní
soutě� o cenu prof. Jarníka. V roce 2000 proběhl ji� 10. ročník.
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     Pedagogická fakulta Ostravské univerzity stála na počátku 90. let u
vzniku ostatních fakult Ostravské univerzity. Od té doby se rozvíjí jako
stabilizované vysoko�kolské pracovi�tě zaměřené dnes na přípravu učitelů 1.
stupně základních �kol, učitelů 2. stupně  i �kol středních, uskutečňující
umělecko-pedagogické studium v hudebních a výtvarných oborech, studium
vychovatelství atd.

     Na fakultě je rovně� akreditováno doktorské studium v oboru hudební
teorie a pedagogika.
Nabízeny jsou kurzy celo�ivotního vzdělávání (v oborech speciální
pedagogika, �kolský management, výchovné poradenství, kultura řeči a
umění komunikace, doplňkové pedagogické studium.



     O studium na pedagogické fakultě je tradičně velký zájem, počet
přihlá�ených značně převy�uje mo�nosti přijetí. Celkový stav posluchačů
řádného studia v zimním semestru 2000/2001 byl 2458, v mimořádných
formách studia se připravuje 1014 studentů.
     V�echny katedry fakulty věnují svým posluchačům značnou pozornost a
péči. Rozvíjejí se stávající formy studia, připravují se nové studijní obory.
Velká péče se věnuje pedagogickým praxím na tzv. fakultních �kolách, kam
patří kvalitní základní a střední �koly.

     Fakultní vědecká rada má v současnosti 24 členy, z toho dva ze
zahraničních univerzit (Opole a Nitra).

     Pedagogická fakulta spolupracuje v co nej�ir�ím rámci s ostatními
fakultami Ostravské univerzity a dlouhodobě rozvíjí pedagogické, vědecko-
výzkumné a umělecké kontakty s ostatními pedagogickými fakultami a
dal�ími institucemi v České republice.

     Nedílnou součástí práce učitelů a posluchačů fakulty je odborná, vědecká
a umělecká činnost. V roce 2000 byla ře�ena řada projektů, mezi nimi
projekty VZO, grantové agentury ČR, FRV�, SOKRATES apod.

    Výsledky své práce prezentovali učitelé pedagogické fakulty v 10
monografiích, ve 196 časopisech a sborníkových příspěvcích, na řadě
domácích a  zahraničních konferencí.

     Učitelé a posluchači umělecko-pedagogických kateder prezentovali svá
díla na řadě domácích i zahraničních výstav, koncertovali doma i v zahraničí.
Řada pedagogů uskutečnila zahraniční a studijní předná�kové pobyty, na
fakultě hostovala řada zahraničních vysoko�kolských pedagogů.

     Pedagogická fakulta Ostravské univerzity nadále roz�iřuje své slu�by, co�
ji řadí k významným vzdělávacím institucím na�eho regionu.

     V oblasti zahraničních vztahů se rozvíjela předev�ím spolupráce fakult se
spřátelenými �kolami a institucemi v zahraničí, která byla navázána ji� dříve.
Pracovníci se účastnili řady konferencí, seminářů, výstav a dal�ích aktivit,
jak ji� bylo uvedeno u jednotlivých fakult, přičem� byla preferována
ekonomicky úsporněj�í spolupráce  s blízkými �kolami a institucemi, jako
např. Polsko, Slovensko, Rakousko, SRN apod.
Řada výjezdů se uskutečnila v rámci ře�ených projektů vědy a výzkumu.
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Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování stejně jako ústav pro
regionální studia, které vznikly na základě programu podpory vědy a
výzkumu na vysokých �kolách, v roce 2000 úspě�ně obhájily svou činnost a
pro následující roky přecházejí pod financování specifikovanými
institucionálními prostředky vědy a výzkumu.



     V hospodaření se řídila Ostravská univerzita platnými zákony o
nakládání s prostředky státního rozpočtu, metodickými pomůckami M�MT a
vlastními pravidly pro hospodaření, která jsou přílohou Statutu a byla
registrována  M�MT jako platný předpis.
     V roce 2000 účtovala �kola podle účetní osnovy pro SONO č.j. FMF  V/20
531/1992 ve znění úprav a doplňků a v souladu s ustanoveními zákona č.
563/91Sb.
     Za účelné vyu�ívání dotací a jejich vypořádání se státním rozpočtem a za
řádné hospodaření s majetkem je ministrovi odpovědný rektor, jemu
odpovídají za řádné hospodaření fakult a dal�ích součástí univerzity děkani
a vedoucí dal�ích součástí univerzity.

1.   Roční účetní závěrka

     Hospodářský výsledek  v hlavní činnosti  je ve vý�i                       3 396.6
tis.Kč.
     Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti je  ve vý�i                       1
438.6  tis.Kč
                                                                         Celkem                               4
835.2 tis. Kč

     Hospodářský zisk z hlavní a doplňkové činnosti je navr�en do fondů takto

FRIM             2 433 tis. Kč
Fond odměn                                                                                                2
359 tis. Kč
Fond rezervní
43 tis. Kč

      Audit k roční účetní závěrce nebyl proveden.
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ROZVAHA tab. č. 1.1
A K T I V A                                                                                                                                                      tis.Kč

Č..ř.              Stav k 1.1.2000               Stav k 31.12.2000

                                                   A   b                        1                           2

 A.   Stálá aktiva                                    ř.008+013+024+031+037 001 278 224 313 472

1. Nehmotný investiční majetek

   - Nehmotné výsledky z výzkumné a obdobné činnosti      (012) 002

    - Software                                                                           (013) 003 2 098

   - Předměty ocenitelných práv                                             (014) 004

  - Jiný nehmotný investiční majetek                             (018+019) 005

  - Nedokončené nehmotné investice                                     (041) 006

   - Poskytnuté zálohy na nehmotný invest. Majetek
(051)

007

 Součet ř. 002+003+004+005+006+007 008 2 098 2 64

2. Oprávky k

  - nehmotným výsledkům výzkumné a obdobné činnosti     (072) 009

  - softwaru                                                                             (073) 010

  - předmětům ocenitelných práv                                           (074) 011

 - jinému nehmotnému investičnímu majetku               (078+079) 012

Součet ř. 009+010+011+012 013

3. Hmotný investiční majetek

  - Pozemky                                                                            (031) 014 26 626 32 566

  - Umělecká díla a sbírky                                                      (032) 015

  - Budovy, haly a stavby                                                       (021) 016 229 041 280 290

  - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí            (022) 017 84 578 69 736

  - Pěstitelské celky trvalých porostů                                     (025) 018

- Základní stádo a ta�ná zvířata                                           (026) 019

  - Drobný hmotný investiční majetek                                   (028) 020 96 200

  - Ostatní hmotný investiční majetek                                    (029) 021

  - Nedokončené hmotné investice                                         (042) 022 6 658 21 038

  - Poskytnuté zálohy na hmotný investiční majetek             (052) 023

Součet ř. 014+015+016+017+018+019+020+021+022+023 024 346 999 423 830

4. Oprávky k

  - budovám, halám a stavbám                                               (081) 025 -48 026 -52 017

  - samostatným mov. věcem a souborům movit.věcí            (082) 026 -53 047 -60 605

  - pěstitelským celkům trvalých porostů                               (085) 027

 - základnímu stádu a ta�ným zvířatům                                 (086) 028

 - drobnému hmotnému investičnímu majetku                      (088) 029

 - ostatnímu hmotnému investičnímu majetku                       (089) 030

Součet ř. 025+026+027+028+029+030 031 -101 073 -112 622

5. Finanční investice

  - Podílové cenné papíry a vklady v podn. s rozh.vlivem    (061) 032

  - Podílové cenné papíry a vklady v pod. s pods.vlivem      (062) 033

  - Ostatní investiční cenné papíry a vklady                          (063) 034 30 199 200

  - Půjčky podnikům ve skupině a ost. půjčky               (066+067) 035

  - Ostatní finanční investice                                                  (069) 036



Součet ř. 032+033+034+035+036 037 30 199 200
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tab.1.1   ROZVAHA -  pokračování
B.   Obě�ná aktiva                                         ř.045+059+065+070 038 31 827

1. Zásoby

  - Materiál                                                                     (112+119) 039 1 146 1 039

  - Nedokončená výroba a polotovary vl.výroby           (121+122) 040

  - Výrobky                                                                             (123) 041 3 206 2 924

  - Zvířata                                                                               (124) 042

  - Zbo�í                                                                         (132+139) 043

 - Poskytnuté zálohy na zásoby                                   (z účtu 314) 044 875

Součet ř. 039+040+041+042+043+044 045 4 352 4 838

2. Pohledávky

  - z obchodního styku                             (311 a� 315 mimo ř.044) 046 595 -253

  - za účastníky sdru�ení                                                         (358) 047

  - za institucemi soc.zabezpečení a zdrav. Poji�ťění             (336) 048

  - Daň z příjmu                                                                      (341) 049 756

  - Ostatní přímé daně                                                             (342) 050

  - Daň z přidané hodnoty                                                       (343) 051 44

 - Ostatní daně a poplatky                                                      (345) 052

  - ze vztahu k státnímu rozpočtu                                           (346) 053 -49

  - ze vztahu k rozpočtu orgánů místní samosprávy               (348) 054

 - Spojovací účet při sdru�ení                                                (396) 055

  - za zaměstnanci                                                                  (335) 056 1 111 689

  - z emitovaných dluhopisů a jiné pohledávky             (375+378) 057 883 29 732

  - Opravná polo�ka k pohledávkám                                      (391) 058

Součet ř. 046 a� 057 mínus 058 059 2 589 30 919

3. Finanční majetek

  - Peníze                                                                                (211) 060

  - Ceniny                                                                                (213) 061 115 40

  - Bankovní účty                                                                    (221) 062 24 075 56 656

 - Majetkové cenné papíry                                                     (251) 063

 - Dlu�né cenné papíry a vlastní dluhopisy                    (253+255) 064

 Součet ř. 060+061+062+063+064 065 24 190 56 696

4. Přechodné účty aktivní

  - Náklady pří�tích období                                                    (381) 066 695 757

   - Příjmy pří�tích období                                                      (385) 067

  - Kurzové rozdíly aktivní                                                     (386) 068

  - Dohadné účty aktivní                                                         (388) 069

Součet ř. 066+067+068+069 070 695 757

     ÚHRN AKTIV                                                         ř.001+038 071 310 051 406 682

Kontrolní číslo (ř.001 a� 071) 997 1 240 204 1 626 729

PASIVA č.ř. Stav k 1.1.2000 Stav k 31.12.2000

 b 3 4

A.   Vl.zdroje krytí stálých a obě�ných aktiv                 ř.075+078 072 282 109 350 470

1. Fondy

  - Základní jmění                                                                   (900) 073 25 512 316 425

- Fondy organizace                                                                 (910) 074 22 916 29 210

Součet ř. 073+074 075 275 428 345 635

2. Hospodářský výsledek



 - Hospodářský výsledek                                      (+/-931)(+/-963) 076 6 681 4 835

 - Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let        (+/-932) 077

Součet ř. 076+077 078 6 681 4 835

tab.1.1   ROZVAHA -  pokračování
B.   Cizí zdroje                                      ř.080+086+101+105+110 079 27 942 56 212

1. Rezervy řízené předpisy                                                     (941) 080

2. Dlouhodobé závazky

  - Emitované dluhopisy                                                         (953) 081

  - Závazky z pronájmu                                                          (954) 082

 - Dlouhodobé přijaté zálohy                                                 (955) 083

 - Dlouhodobé směnky k úhradě                                            (958) 084

 - Ostatní dlouhodobé závazky                                              (959) 085

Součet ř. 081+082+083+084+085 086

3. Krátkodobé závazky

  - z obchodního styku                                                (321 a� 325) 087 9 589 9 246

  - z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů          (367) 088

  - k účastníkům  sdru�ení                                                      (368) 089

  - k zaměstnancům                                                                (331) 090 918 1 066

  - ostatní vůči zaměstnancům                                                (333) 091 6 730 6 697

  - k institucím soc.zabezpečení a zdrav. Poji�tění                 (336) 092 4 703 4 645

  - Daň z příjmů                                                                      (341) 093 136

  - Ostatní přímé daně                                                             (342) 094 1 439 1 432

  - Daň z přidané hodnoty                                                       (343) 095

   - Ostatní daně a poplatky                                                    (345) 096

  - ze vztahu ke státnímu rozpočtu                                         (347) 097

  - ze vztahu k rozpočtu orgánů místní samosprávy               (349) 098

  - Spojovací účet při sdru�ení                                               (396) 099

  - Jiné závazky                                                                      (379) 100 4 428 32 837

Součet ř. 087 a� 100 101 27 942 55 922

4. Bankovní výpomoci a půjčky

  - Dlouhodobé bankovní úvěry                                             (951) 102

  - Bě�né bankovní úvěry                                               (231+232) 103

  - Přijaté finanční výpomoci                                         (241+249) 104

Součet ř. 102+103+104 105

5. Přechodné účty pasivní

  - Výdaje pří�tích období                                                      (383) 106

  - Výnosy pří�tích období                                                      (384) 107

  - Kurzové rozdíly pasivní                                                    (387) 108

  - Dohadné účty pasivní                                                        (389) 109 290

Součet ř. 106+107+108+109 110 290

ÚHRN PASIV                                                              ř. 072+079 111 310 051 406 682

|     Kontrolní číslo (ř.072 a� 111) 998
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tab. 1.2a  VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY                                                                                                         tis.Kč
Název ukazatele  Čís.

řádku
       Činnost nezdaňovaná          Činnost zdaňovaná

                                              A    b                       5                             6
Tr�by za prodej zbo�í                                     (z účt.sk.60-67)  201
Tr�by za prodej vlastních výrobků a slu�eb   (z účt.sk.60-67)  202                  12 252
Změna stavu vnitroorgan.zásob                     (z účt.sk.60-67)  203                       780
Aktivace nehmot.a hmot.inv.majetku            (z účt.sk.60-67)  204
Provozní dotace ze státního rozpočtu ČR      (z účt.sk.60-67)  205                216 480
Provozní dotace z VÚSC a obcí                    (z účt.sk.60-67)  206
Provozní dotace ostatní                                  (z účt.sk.60-67)  207                    5 521
Zúčtování rezerv                                             (z účt.sk.60-67)  208
Zúčtování zákonných opravných polo�ek      (z účt.sk.60-67)  209
Ostatní výnosy                                                (z účt.sk.60-67)  210                   219                    2 067
Přijaté příspěvky od soukromníků                                  (693)  211
Přijaté členské příspěvky                                                (694)  212
Ostatní příspěvky                                                     (691,692)  213                   712
Tr�by z prodeje nehm. a hm.inv.majetku                       (681)  214
Tr�by z prodeje materiálu                                               (683)  215
Tr�by z prodeje cenných papírů a vkladů                       (682)  216
Výnosy z podílových cenných papírů a vkladů   (z účtu 684)  217
Výnosy z ostatních finančních investic                (z účtu 684)  218                     1 413
Výnosy z krátkodobého finančního majetku                  (685)  219
    Účtová třída 6 celkem (řádek 201 a� 219)  220                   931                 236 512
Pořizovací cena prodaného zbo�í                   (z účt.sk.40-47) 221
Spotřeba materiálu a energie                          (z účt.sk.40-47) 222                   27 231
Náklady na nakupované slu�by                      (z účt.sk.40-47) 223                   43 847
Mzdové náklady                                             (z účt.sk.40-47) 224                 100 156
Náklady na sociální poji�tění                         (z účt.sk.40-47) 225                   33 292
Sociální náklady                                             (z účt.sk.40-47) 226                     2 008
Daně a poplatky                                             (z účt.sk.40-47) 227                          29
Odpisy nehm. a hmot.investičního majetku  (z účt.sk.40-47) 228                   11 550
Daň a příjmů - doměrky za minulá léta         (z účt.sk.40-47) 229
Daň a příjmů - předpis na bě�ný rok             (z účt.sk.40-47) 230
Tvorba rezerv                                                 (z účt.sk.40-47) 231
Tvorba zákonných opravných polo�ek          (z účt.sk.40-47) 232
Ostatní náklady                                              (z účt.sk.40-47) 233                    16 496
Zůstatková cena prodaného nehm.a hmot.inv.majetku  (481) 234
Pořizovací cena prodaného materiálu                             (483) 235
Prodané cenné papíry a vklady                                       (482) 236
Poskytnuté příspěvky                               (účtová skupina 49) 237
   Účtová skupina 4 celkem (řádek 221 a� 237) 238                  234 608
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK po zdanění ř. 220 - 238(+/-) 239                    931                      3 904
Kontrolní číslo                                                  (ř.201 a� 239) 999                 2 794                  950 144



- 12 -

tab. 1.2b VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY                                                                                                       tis. Kč
Název ukazatele  Čís.

řádku
       Činnost  hlavní          Činnost doplňková

                                              A    b                       1                             2
Tr�by za prodej zbo�í                                     (z účt.sk.60-67)  201
Tr�by za prodej vlastních výrobků a slu�eb   (z účt.sk.60-67)  202                    7 001                   5 251
Změna stavu vnitroorgan.zásob                     (z účt.sk.60-67)  203                      780
Aktivace nehmot.a hmot.inv.majetku            (z účt.sk.60-67)  204
Provozní dotace ze státního rozpočtu ČR      (z účt.sk.60-67)  205               216 480
Provozní dotace z VÚSC a obcí                    (z účt.sk.60-67)  206
Provozní dotace ostatní                                  (z účt.sk.60-67)  207                    5 521
Zúčtování rezerv                                             (z účt.sk.60-67)  208
Zúčtování zákonných opravných polo�ek      (z účt.sk.60-67)  209
Ostatní výnosy                                                (z účt.sk.60-67)  210                    1 999                       287
Přijaté příspěvky od soukromníků                                  (693)  211
Přijaté členské příspěvky                                                (694)  212
Ostatní příspěvky                                                     (691,692)  213                       712
Tr�by z prodeje nehm. a hm.inv.majetku                       (681)  214
Tr�by z prodeje materiálu                                               (683)  215
Tr�by z prodeje cenných papírů a vkladů                       (682)  216
Výnosy z podílových cenných papírů a vkladů   (z účtu 684)  217
Výnosy z ostatních finančních investic                (z účtu 684)  218                    1 413
Výnosy z krátkodobého finančního majetku                  (685)  219
    Účtová třída 6 celkem (řádek 201 a� 219)  220                233 905                     5 538
Pořizovací cena prodaného zbo�í                   (z účt.sk.40-47) 221
Spotřeba materiálu a energie                          (z účt.sk.40-47) 222                  26 933                        297
Náklady na nakupované slu�by                      (z účt.sk.40-47) 223                  43 417                        429
Mzdové náklady                                             (z účt.sk.40-47) 224                  97 670                     2 486
Náklady na sociální poji�tění                         (z účt.sk.40-47) 225                  32 552                        741
Sociální náklady                                             (z účt.sk.40-47) 226                    2 008
Daně a poplatky                                             (z účt.sk.40-47) 227                         29
Odpisy nehm. a hmot.investičního majetku  (z účt.sk.40-47) 228                  11 550
Daň a příjmů - doměrky za minulá léta         (z účt.sk.40-47) 229
Daň a příjmů - předpis na bě�ný rok             (z účt.sk.40-47) 230
Tvorba rezerv                                                 (z účt.sk.40-47) 231
Tvorba zákonných opravných polo�ek          (z účt.sk.40-47) 232
Ostatní náklady                                              (z účt.sk.40-47) 233                   16 350                        146
Zůstatková cena prodaného nehm.a hmot.inv.majetku  (481) 234
Pořizovací cena prodaného materiálu                             (483) 235
Prodané cenné papíry a vklady                                       (482) 236
Poskytnuté příspěvky                               (účtová skupina 49) 237
   Účtová skupina 4 celkem (řádek 221 a� 237) 238                 230 508                      4 100
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK po zdanění ř. 220 - 238(+/-) 239                     3 397                      1 438
Kontrolní číslo                                                  (ř.201 a� 239) 999                 932 224                    20 715
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tab. 1.3 Doplňující údajeVZZ za hlavní a doplňkovou činnost pro VV�                                                  tis. Kč
                               Skutečnost k
           1.1.2000                31.12.2000

                         C Č.ř.        3          4
Přijaté dotace na investice ze st.rozpočtu                                   (z účt.346)  0301                  X
          z toho: z kapitoly 333  0302                  X
                     v tom:systémové dotace na investiční akce  0303                  X
                               systémové dotace na výzkum a vývoj  0304                  X
                               individuální dotace na jmenovité akce  0305                  X
Přijaté dotace na inv.z rozpočtu obcí a VÚSC                            (z účt.348)  0306                  X
Přijaté neinvestiční dotace ze st.rozpočtu                                    (z účt.631)  0307                  X                 216 480
            V tom: 1) neinvestiční dotace bez výzkumu a vývoje  0308                  X                 195 889
                                 z toho: z kapitoly 333  0309                  X                 195 889
                                             v tom: základní  0310                  X                 185 529
                                                        z toho:�k.les.a zem.podn.  0311                  X
                                                        na stravování a ubytování studentů  0312                  X                   10 360
                       2) neinvestiční dotace na výzkum a vývoj  0313                  X                   20 591
                                  v tom: z kapitoly 333  0314                  X                   16 573
                                             z Grantové agentury ČR  0315                  X                     4 018
                                             Jiné  0316                  X
Přijaté nei. dotace z rozp.obcí, VÚSC,stát.fondů,včetně zahraničí (úč.639)  0317                  X                     5 521
Náklady hlavní činnosti na mzdy                                               (z účt. 421)  0318                  X                   92 342
Náklady hlavní činnosti na OPPP                                              (z účt. 421)  0319                  X                     5 327
Náklady hlavní činnosti na stipendia                                          (z účt 449)  0320                  X                     1 677
Výnosy HČ z popl.spojených se studiem                           (z účt.649,6718)  0321                  X                          46
Výnosy (hl.a dopl.č.) z prodeje majetku                             (z účt. 649,681)  0322                  X
Výnosy (hl. a dopl.č.)  z pronájmu majetku                              ( z účt. 602)  0323                  X                        376
Prům.evid.poč.zam.přepočtený, vč.dopl.čin.a ost.aktivit               (P1a-04)  0324                  X                        548
Fond odměn                                                                                (účet 9101)  0325                     3 007
Fond rezervní                                                                              (účet 9104)  0326                     9 386
Fond reprodukce investičního majetku                                      (účet 9106)  0327                   16 250
Stipendijní fond                                                                          (účet 9108)  0328                        567

tab. 1.4       Hospodářský výsledek                                                                                                            tis.Kč
Součásti VV�

     (jmenovitě)
HV z hlavní
činnosti

HV z
doplňkové
činnosti

HV celkem Polo�ky
upravující HV

(+,-)

Upravený HV

        3 397        1 438        4 835

C e l k e m         3 397        1 438        4 835
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2. Analýza příjmů a výdajů

2.1   Příjmy

  Příjmy z kapitoly 333

V roce 2000 nám byla poskytnuta základní neinvestiční dotace
státního rozpočtu z kapitoly 333 přípisem č.j. 15902/2000-33
Smlouvou o poskytnutí neinvestičních dotací

       ve vý�i                                                                              
178 344 tis.Kč

V této dotaci byla zahrnuta dotace na vzdělávací činnost                  171 523
tis.Kč
                                                        na stipendia PGS              
450 tis.Kč
                                                        na zahraniční studenty       
8 tis. Kč
                                                        na projekty FRV�                             
1 243 tis. Kč
                                                        na program CEEPUS
20 tis. Kč
                                                        na neinvestiční výdaje spojené
                                                        s investicemi
5 100 tis. Kč

     Během roku nám byla neinvestiční dotace upravována celkem třemi
dodatky ke Smlouvě o poskytnutí neinvestičních dotací, a to na konečnou
částku                   185 529 tis.Kč

Tato částka byla účelově dána na vzdělávací činnost                      
  171 523 tis.Kč

                                                 na stipendia PGS                           
         971 tis.Kč

                                                 na zahraniční studenty                   
           65 tis.Kč

                                                 na NIV spojené s inv.výstavbou    
10 816 tis.Kč
                                                 na projekty podpory rozvoje učitelských
                                                 programů                                       

         769 tis.Kč
                                                 na projekty FRV�                           

      1 243 tis.Kč



                                                 na program CEEPUS                      
           42 tis.Kč

                                                 na program AKTION                       
100 tis.Kč

     Neinvestiční prostředky na vzdělávací činnost, stipendia PGS a zahraniční
studenty byly vyčerpány.
 

     Neinvestiční prostředky spojené s investiční výstavbou byly přiděleny
pro akce:
Reko fasády, hygienická zařízení Reální ve vý�i
4 500 tis. Kč
Reko objektu A, koleje Hladnov
1 816 tis. Kč
Reko a modernizace obj. Chittussiho
4 500 tis. Kč
V�echny tyto prostředky byly vyčerpány.

     Neinvestiční prostředky na projekty Podpory rozvoje učitelských
vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích aktivit byly přiděleny pro
projekty
Inovace postgraduální přípravy učitelů ru�tiny (region Severní Morava)
76 tis. Kč
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Didaktická laboratoř pro integrovanou výuku technické a ekologické
výchovy
42 tis. Kč
Realizace evropské dimenze v profesní geografické přípravě učitelů
geografie základních a středních �kol
20 tis. Kč
Inovace � rozvíjení tvořivé práce učitelů v oblasti informačních
a komunikačních technologií
65 tis. Kč
Rozvíjení tvořivé práce učitelů v oblasti integrace ICT do výuky chemie
a fyziky
122 tis. Kč
P 31 Solárová  název neuveden
109 tis. Kč
L 102 Kapounová  název neuveden
155 tis. Kč
Obnova vybavení laboratoře fyzikální a analytické chemie pro zabezpečení
roz�iřujícího  studia učitelů chemie za Z� na S�
200 tis. Kč
V�echny prostředky těchto prostředků byly vyčerpány ve shodě s účelem
poskytnutí.



Neinvestiční prostředky na projekty fondu rozvoje vysokých �kol  byly
poskytnuty účelově na projekty:

Málková          Tvorba a recepce � básnická tvorba 90. let
80 tis. Kč
Kurelová          Profesiografie středoevropského učitele a inovace vzdělávání�
64 tis. Kč
Swierkoszová   Pedagogická diagnostika rozvoje dítěte � �áka
70 tis. Kč
Proke�ová        Naplnění volného času dětí ve spolupráci se studenty V�
20 tis. Kč
Grossmann       Vytvoření specializované poslechové učebny
135 tis. Kč
Gajda                Laboratoř lidské motoriky
145 tis. Kč
Kapounová       Transformace studijného programu � technická výchova
46 tis. Kč
Vaněk               Reorganizace učeben v kontextu transformace obecného
                          technologického vzdělávání
283 tis. Kč
Rychlíková       Inovace učitelství odborných předmětů � strojírenství
45 tis. Kč
Franiok             Vzdělávání učitelů kombinovaně posti�ených dětí  - vývoj
                          vzdělávacích programů
171 tis. Kč
Volná                Vzdělávání učitelů informatiky se zaměřením na oblast
umělé
                          inteligence
58 tis. Kč
Koníček            Vývoj a příprava multimediálních modelů pro výuku
66 tis. Kč
Solárová            Vliv vyučovacího stylu učitele na tvořivé my�lení �áků
60 tis. Kč

Prostředky NIV FRV� byly vyčerpány.

     Neinvestiční prostředky programu CEEPUS byly poskytnuty na projekt
SK-42, doc.Novák, ve vý�i 42 tis.Kč.
Prostředky byly vyčerpány.

     Neinvestiční prostředky programu AKTION byly poskytnuty účelově na
projekt



28p 16   Chytil   Komparace sociální práce v České republice ve vý�i
100 tis. Kč
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Z celkové částky tohoto programu bylo 49 009 Kč vráceno do státního
rozpočtu jako nevyčerpané.

Celkově tedy vracela  Ostravská univerzita z neinvestiční základní
dotace z kapitoly 333 částku 49 009.-- Kč  zpět do státního rozpočtu.

V roce 2000 obdr�ela Ostravská univerzita doplňkovou dotaci na
ubytování a stravování studentů ze státního rozpočtu
10 360 tis. Kč
Dotace byla pou�ita  k ubytování a stravování studentů Ostravské univerzity
a byla vyčerpána.

     Neinvestiční dotace na výzkum a vývoj byla poskytnuta Smlouvou o
poskytnutí, vyu�ití a zúčtování neinvestiční dotace na realizaci  výzkumu
                                                                                                           ve vý�i
16 189 tis.Kč
v členění:
institucionální záměry
5 240 tis.Kč
nespecifikovaný výzkum
7 290 tis.Kč
účelové prostředky vědy a výzkumu
3 659 tis.Kč

     Včetně  dodatků k této smlouvě nám byla poskytnuta dotace na vědu a
výzkum
                                                                                                            ve vý�i
16 573 tis.Kč
v tomto účelovém členění:
institucionální záměry
5 240 tis.Kč
nespecifikovaný výzkum
7 674 tis.Kč
účelové prostředky vědy a výzkumu
3 659 tis.Kč

     Institucionální záměry byly ře�eny následujícími ře�iteli v daných
finančních objemech:



Kantorková                            1 108 tis.Kč
Kří�                                            346 tis.Kč
Dvořák                                         442 tis.Kč
Mechlová                                 483 tis.Kč
Jirák                                         379 tis.Kč
Novák                                       769 tis.Kč
Lepilová                                   397 tis.Kč
Paulík                                       294 tis.Kč
Svoboda                                    583 tis.Kč
Močkoř                                      439 tis.Kč

Neinvestiční prostředky institucionálních záměrů byly vyčerpány.
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     Prostředky nespecifikovaného výzkumu byly rozděleny jednotlivým
subjektům �koly převá�ně  podle objemu, jakým se na tvorbě tohoto
ukazatele podílely (tzn. s přihlédnutím k tvorbě ze strany M�MT). Vzhledem
k nerovnoměrnému rozlo�ení projektů evidovaných v CEP na jednotlivých
subjektech v�ak musely být částečně přerozděleny podle vnitřních potřeb
�koly.
Prostředky byly vyčerpány.

     Účelové prostředky VaV  se týkaly projektů Posílení VaV na vysokých
�kolách, které na Ostravské univerzitě představují:

Projekt 96034     Svoboda     Ústav pro regionální studia                         1
429 tis.Kč
Projekt 96037     Novák        Ústav pro výzkum fuzzy modelování         2
010 tis.Kč

a projektů

KONTAKT ME 200               Ramík                                                        
190 tis.Kč
COST     OC B15.20               Grundmann
30 tis.Kč
Rovně� tyto prostředky byly vyčerpány.

     U těchto projektů byly poskytnuty investiční prostředky ve vý�i 300 tis.Kč
V�echny prostředky byly vyčerpány.

 
tab.2.1.1a    Neinvestiční dotace z kapitoly M�MT                     
tis.Kč

 Č.ř.  Neinvestiční dotace � druh     Přidělené prostředky k 31.12.2000
   1  Základní                        185 529



  v tom: (dle jednotlivých ukazatelů A-H):  
  A: Vzdělávací činnost                        171 523
  C: Stipendia PGS                               971
  D: Studující cizinci a mezinárodní spolupráce                               207
  E: NIV spojené s investiční výstavbou                          10 816
  F: Vzdělávací projekty a programy                               769
  G: Projekty FRV�                            1 243
   
   
 2  Na ubytování a stravování studentů                          10 360
  3  Dotace na výzkum a vývoj                          16 573
  v tom: institucionální � nespecifikovaný VaV                            7 674
                                        Výzkumné záměry                            5 240
  Účelové prostředky na VaV v členění dle jednotlivých

programů
                           3 659

  Resortní výzkum  
  4  Celkem: (ř.1+ř.2+ř.3)                        212 462
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     Investiční prostředky obdr�ela Ostravská univerzita jednak na stavební
akce, jednak na stroje a zařízení v jednotlivých projektech.

     Systémová investiční dotace nám byla poskytnuta na stavební akce:
Reko a modernizace Chittussiho
7 658 tis.Kč
Reko hyg.zařízení budovy D5, Reální vč.fasády a oken                    
7 482 tis.Kč
Reko objektu A, koleje Jana Opletala, Hladnov                                       
19 646 tis.Kč
Projekty FRV�                                                                                  
2 529 tis.Kč
Projekty VaV
1 085 tis.Kč

    Z těchto prostředků zůstalo na účtu u ČSP nevyčerpaných 521.-Kč, a to u
akce Reko �kolní budovy Reální 5.

 tab.2.1.1b    Dotace z kapitoly M�MT na obnovu investičního majetku                                                    tis.Kč
 Č.ř.  Invest. dotace � identifikace programu (podprogramu) podle  Přidělené prostředky k 31.12.2000
  ISPROFIN  celkem  Investice  Neinvestice
 1  333 310 Výstavba a obnova budov a staveb vysokých �kol � bez

podprogramu 333 317 � restituce
 45602  34786  10816

 2  333 317 Náhrada objektů vysokých �kol vydaných v restituci
podle zákona č. 164/1998 Sb.

   

 3  333 320 Podpora koncepčního vzdělávacího rozvoje vysokých
�kol

 2529  2529  

 4  333 911 Reprodukce investičního majetku organizací    x



vědeckovýzkumné základny
 5  333 910 Pořízení a obnova investičního majetku, zabezbečujícího

úkoly VaV
 1085  1085    x

  6  Celkem: (ř.1a� 5)  49216  38400  10816

  Dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu

Z prostředků Grantové agentury ČR obdr�ela Ostravská univerzita
neinvestiční prostředky
k ře�ení projektů v celkové vý�i                                                               

 4 018 tis.Kč
a to na tyto projekty:

403/98/0642          Siwek                                       170 tis.Kč
201/99/P060          Bělohlávek                                                                116
tis.Kč
206/00/0824          Lojkásek
42 tis.Kč
406/98/0975          Mechlová                                                                1
102 tis.Kč
206/99/0085          �punda
239 tis.Kč
105/99/0225          Taraba
170 tis.Kč
205/99/1142           Wilam
190 tis.Kč
409/00/1378           My�ka
192 tis.Kč
522/00/1381           Kalina
454 tis.Kč
402/00/1165           Křivý
161 tis.Kč
526/00/1303           Malachová
79 tis.Kč
105/00/1416           Peter
371 tis.Kč
405/98/0639           Jandová
712 tis.Kč
206/99/1112           Drozd
20 tis.Kč
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     U následujících projektů jsme obdr�eli současně investiční prostředky ve
vý�i:
522/00/1381             Kalina                                                                  970
tis.Kč
402/00/1165             Křivý                                                                     67
tis.Kč



526/00/1303             Malachová                                                             60
tis.Kč

Z projektů GAČR byly v�echny prostředky vyčerpány.

 tab.2.1.2a      Ostatní dotace � neinvestiční prostředky                                                                              tis. Kč
 č.ř.  Příjmy dotačního charakteru          Provoz  Výzkum a vývoj        Celkem
   1  Z kapitol státního rozpočtu celkem (bez M�MT)          1 018        4 018         5 036
  v tom:   GA ČR         4 018         4 018
                AV ČR          1 018          1 018
     
   2  Z obcí, VÚSC, státní fondy celkem             442             442
  v tom: město Ostrava               80               80
             Nadace             362             362
     
   3  Ze zahraničí celkem:           4 046         4 046
  v tom:  TEMPUS           1 118         1 118
              SOKRATES           2 928         2 928
     
   4  Celkem: (ř.1+ř.2+ř.3 )           5 506         4 018         9 524

tab.2.1.2b      Ostatní dotace � investiční prostředky tis.Kč
   Přidělené prostředky k 31.12.2000
   Celkem  Investice  Neinvestice
 1  Inv. dotace ze SR (bez M�MT)�identifikace programu (podprogramu) podle ISPROFIN (pokud existuje)
  v tom:
  GAČR  1097  1097  0
     
 2  Dotace z obcí, VÚSC, státních fondů na obnovu investičního majetku
  v tom:
   0  0  0
     
 3  Dotace ze zahraničí na obnovu investičního majetku
  v tom:
                     TEMPUS  699  699  0
     
  Celkem  1796  1796  0
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  Vlastní příjmy



     V rámci hlavní činnosti získala Ostravská univerzita prostředky zejména
za poplatky za přijímací řízení, poplatky za promoce, udělení titulu magistr,
dobropisy a refundace prostředků, poplatky za slu�by knihovny a CIT, za
pronájem prostor a za prodej skript. Dále získala �kola prostředky na
úrocích z bě�ného účtu a z úroků termínovaného vkladu.
     Z dal�ích prostředků se jedná o pou�ité prostředky sponzorů,cizí
prostředky, prostředky vybrané na konference apod.

     V rámci doplňkové činnosti získala �kola příjmy z tr�eb za činnost
výzkumnou a za činnost pedagogickou .

tab.2.1.3       Vlastní příjmy                                                                                                                       tis. Kč
  Polo�ka       Hlavní činnost     Doplňková činnost           Celkem
 Tr�by za prodej zbo�í    
 z toho:    
    
 Tr�by za prodej vlastních výrobků    
 z toho:    
    
 Tr�by za prodej slu�eb  6 498  5 251  11 749
 z toho: poplatky za studium    
                     z  toho: cizinci v cizím jaz.    
             poplatky za přijímací řízení  4 321   4 321
             slu�by pro studenty  280   280
             Kolejné    
             jiné ubytování    
             stravování studentů    
             stravování zaměstnanců    
             v zemědělské a lesn. Oblasti    
             Ostatní tr�by  1 897   1 897
 Tr�by z prodeje materiálu    
    
 Změna stavu vnitroorg.zásob a aktivace  780   780
 Zúčt.rezerv a zák.opr.polo�ek    
 Ostatní výnosy  1 434   1 434
 z toho: dary  712   712
             Úroky  219   219
             náhr. �kod, manka, ztráty, telef.    
             zahr. Granty    
             mimorozp.granty    
              Pronájem  503   503
              z  toho: budovy, haly, stavby    
                           Pozemky    
                           Prostory  503   503
 Tr�by z prodeje majetku    
 z toho: budovy, haly, stavby    
             Pozemky    
 Finanční operace:  1 413   1413
    
 Jiné: jmenovitě    
         Kurzové zisky  18   18
 Celkem vlastní příjmy:  10 143  5 251  15 394
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2.2  Výdaje



  Neinvestiční náklady

tab.2.2.1     Náklady                                                                                                                                        tis. Kč
 Polo�ka       Hlavní činnost      Doplňková činnost              Celkem
 Osobní náklady               132 229                 3 227             135 456
 z toho: mzdy                 92 342                 1 808               94 150
             OPPP(OON)                   5 328                    678                 6 006
                 z toho: dohody                   5 189                    678                 5 867
                             civilní sl.                      139                     139
                             odstupné    
                             jiné    
              zák. poji�tění                 32 552                    741               33 293
              sociální. náklady                   2 008                   2008
 Materiál                 16 458                   294               16 752
 z toho: pohonné hmoty                      283                     283
 Energie                   8 049                  8 049
 Slu�by                 36 721                   267               36 988
 z toho: telefony                   1 985                  1 985
             nájem                   6 036                     20                 6 056
             opravy, údr�ba                 14 294                     25               14 319
 Cestovné                   6 597                     53                 6 650
 v tom: zahraničí                   5 169                     15                 5 184
            tuzemsko                   1 428                     38                 1 466
 Daně a poplatky    
 Ostatní náklady                 18 905                   127               19 032
 z toho:  na reprezentaci                        93                       7                    100
              stipendia                   1 723                  1 723
              �kody, manka aj.    
              vratka dotace                        49                      49
              poji�tění                      713                    713
 Odpisy                 11 549               11 549
 Prodaný materiál a zbo�í    
 Jiné: jmenovitě    
         Re�ie,příspěvky                    132                   132
 Celkem náklady:               230 508                4 100            234 608

Tradičně největ�í část prostředků byla vynalo�ena na mzdy a odvody.
     Mzdové náklady činily 100 156 tis.Kč, z toho 6 006 tis. na ostatní osobní
náklady, na odvody pak 33 293 tis.Kč. Pou�ití mzdových prostředků ukazuje
tab.č.2.2.1a. Příspěvky na stravování zaměstnanců činily 2 008 tis.Kč.
Velkou částku představují odpisy majetku, které činily 11 549 tis.Kč.
Vzrostly prostředky na zaji�tění vlastního provozu �koly, v něm� se promítají
zejména neustále se zvy�ující platby za v�echny druhy energií, které činily 8
049 tis.Kč.
     Velká část prostředků je ka�doročně věnována opravám a údr�bě budov,
strojů a zařízení. V roce 2000 to bylo celkem 14 319 tis. Kč..

     Velká část neinvestičních prostředků byla věnována na prvotní vybavení
investičních akcí, a neinvestiční náklady spojené s investiční výstavbou, na
co� byly určeny účelové prostředky
ve vý�i 10 816 tis. Kč
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Poměrně velká část byla vynalo�ena na slu�by informačního centra
Ostravské univerzity vč. zaji�tění slu�eb  CESNET.

     Na cestovní náklady vynalo�ila Ostravská univerzita v rámci hlavní
činnosti v tuzemsku
1 428 tis.Kč, na  zahraniční pracovní cesty v hlavní činnosti vynalo�ila 5 169
tis. Kč.

     Ostravská univerzita se řídí v oblasti odměňování vnitřním mzdovým
předpisem, který převzal některá ustanovení odměňování podle nařízení
vlády č.143/92 Sb.
     V hlavní činnosti bylo vyplaceno 92 342 tis.Kč na platech  a 5 328 tis. Kč
na ostatních osobních nákladech V rámci doplňkové činnosti představují
prostředky na platy 1 808 tis.Kč a 678 tis. Kč na ostatních osobních
nákladech. Celkově bylo vyplaceno 100 156 tis. Kč

     Průměrný přepočtený evidenční stav pracovníků Ostravské univerzity
činil v roce 2000                                                        

 547.75
z toho    pedagogičtí pracovníci                                             324.17
              nepedagogičtí pracovníci                                         223.58
                      z toho vědečtí pracovníci                                    9.60

     K 31.12.2000 končila Ostravská univerzita s fyzickým stavem 609 osob,
z toho 334 �en.

Tab. 2.2.1a    Pracovníci a mzdové prostředky ( sumář V�, �kola, KaM,
�LZP)                                    tis. Kč

č.ř. Ukazatel Hlavní činnost Doplňková čin. Celkem

a B 1 2 3
1. Průměr.počet pracovníků přepočtený za rok  2000         547.75       547.75
2. z toho: pedagogů         324.17       324.17
3.             Nepedagogů         223.58       223.58
4. Vyplacené mzdové prostředky

Hrazené M�MT ČR - kap. 333 včetně VaV bez FO
        95 638           2 486       98 124

5. v tom: 1)mzdy         91 113           1 808       92 921
                 z toho: VaV          4 196         4 196

6.             2)OPPP (dříve OON)          4 525              678         5 203
                 z toho: VaV             146            146

7. Mzdové prostředky vyplacené z FO            (z P1a-04)
8. Vyplacené mzdové prostředky  včetně FO (z  P1a-04)        95 638           2 486       98 124
9. z toho: pedagogům        68 300           2 050       70 350
10.             Nepedagogům        27 338              436       27 774
11. Průměrná mzda za rok 2000 v Kč

/v propočtu na 12 měsíců, bez  OPPP(OON) a FO/
       13 862       14 324

12. v tom: pedagogů        16 083
13.            nepedagogů        10 049
14. Průměrná mzda za rok 1999 v Kč        13 819       14 832
15. Nárůst mzdy r.2000 oproti r. 1999 v %            0.31         - 3.43
16. Mzdové prostředky vyplacené v roce 2000 z ostatních          2 032          2 032



zdrojů  v tom MP-OPPP  1 229 tis        OPPP  803 tis.
17. v tom: granty a programy z ostatních kapitol          1 433          1 433
18            ostatní (zahraničí, dary apod.)             599             599
19. Vyplacené mzdové prostředky celkem (z P1a-04 a

výsledovky)
        97 670          2 486     100 156
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  Investiční náklady a investiční činnost

 
 Tab. 2.2.2 a   Souhrnný přehled                                                                   tis.
Kč

 Individuální dotace  Systémová dotace
 Uprav.rozp.
(poskytnuto
)

 Skutečnos
t (pou�ito)

 uprav.rozp.
(poskytnuto
)

 skutečnost
(pou�ito)

 Ost. Zdroje*)
skutečnost
(pou�ito)

 Celkem
 skutečnost
(pou�ito)

 Č.
ř.

 Ukazatel � identifikace
programu z kapitoly 333-

M�MT

 a  B  c  d  E  b+d+e
 1  Program 333 310 � výstavba a

obnova budov a staveb vys. �kol
  34 786  34 786   34 786

 2  Program  333 320 � podpora
koncepčního vzdělávacího
rozvoje (FRV�)

  2 529  2 529   2 529

 3  Program 333 910 � podpora
výzkumu a vývoje

  1 085  1 085   1 085

 4  Investiční výdaje mimo uvedené
programy

    

  Celkem   38 400  38 400   38 400

     V roce 2000 byly investiční prostředky vynalo�eny na stavby:

Rekonstrukce objektu A koleje Jana Opletala Hladnov

     Rekonstrukce byla zahájena v listopadu 1999, ukončení stavby v prosinci
2000. Rekonstrukce probíhala za obsazení ubytovací kapacity studenty, a
proto byl maximální zájem investora o zkrácení termínu ukončení
rekonstrukce.
     V roce 2000 byla pou�ita systémová dotace ve vý�i 19 646 tis. Kč.
Doplatek byl proveden v souladu se SZ z FRIMu Ostravské univerzity ve vý�i
501 tis. Kč.

Rekonstrukce objektu D5, Reální vč.dvorní fasády a oken

     Také tato akce pokračovala z roku 1999. Byla dokončena za pomoci
systémové dotace ve vý�i 7 482 tis.Kč

Rekonstrukce objektu Chittussiho ve Slezské Ostravě

     Po výběrovém řízení začala rekonstrukce objektu Chittussiho, která je
rozsahem mezi největ�ími na Ostravské univerzitě, celková hodnota díla se
předpokládá 98 mil. Kč. V roce 2000 jsme k ní obdr�eli systémovou dotaci ve
vý�i 7 658 tis. Kč, mimoto byl zapojen FRIM OU.



Předpokládaný termín ukončení akce je v letech 2004-2005.

SZNN

 Prostředky na SZNN ze v�ech projektů, které Ostravská univerzita v roce
2000 obdr�ela, byly vyčerpány, stejně jako z projektů GAČR.
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3. Přehled o peně�ních příjmech a výdajích

 Hospodářský výsledek bě�ného roku                                                                         4, 835,20

 Přechodné účty pasivní                                                                                                    289,64
Dohadné účty pasivní                                                                                                       289,64
Přechodné účty aktivní
756,79
Náklady pří�tích období                                                                                                     756,79
Pohledávky celkem
30,919,03

 Z obchodního styku                                                                                                     -           252,94

 Dań z příjmu                                                                                                                            756,44

 Daň z přidané hodnoty                                                                                                              43,61

 Ze vztahu k SR                                                                                                           -             49,01

 Za zaměstnanci                                                                                                                        689,29

 Jiné pohledávky                                                                                                                  29,731,64
Ceniny
39,75

Zásoby celkem
4,837,66

 Materiál                                                                                                                                 1,038,83

 Výrobky                                                                                                                                2,924,16

 Poskytnuté zálohy na zásoby                                                                                                  874,67
Krátkodobé závazky

55,922,14

 Z obchodního styku                                                                                                             9,245,67

 K zaměstancům                                                                                                                   1,065,66

 Ostatní vůči zaměstancům                                                                                                   6,697,34



 K institucím soc. zab.a zdrav. Poj.                                                                                      4,644,81

 Ostatní přímé daně                                                                                                               1,431,68

 Jiné závazky                                                                                                                       32,836,98
Cash provozní

0

 
Nehmotný investiční majetek

2,064,15

 Software                                                                                                                                2,064,15
Hmotný investiční majetek

423,830,43

 Pozemky                                                                                                                             32,565,92

 Budovy, haly, stavby                                                                                                        280,290,25

 Samostané movité věci a soubory                                                                                     89,735,77

 Drobný hmotný investiční majetek                                                                                        200,06

 Nedokončené  hmotné investice                                                                                        21,038,43
Oprávky celkem                                                                                          -

112,622,09

 K budovám, halám, stavbám                                                                               -             52,017,35

 K samostatným movitým věcem a souborům                                                   -              60,604,74
Finanční investice celkem

200,00

 Ostatní investiční cenné papíry a vklady                                                                                200,00
Cah flow z investiční činnosti

0

 
Základní jmění

316,425,04
Ostatní fondy organizace

29,210,22

 HV ve schvalovacím řízení                                                                                                4,835,20

 Korekce sní�ením disponibilního zisku bě�ného roku                                                  4,835,20

 Cash flow z finanční činnosti                                                                                                        0



Cash flow celkové
0,00

Bankovní účty
56,656,55

 

 

4. Vývoj fondů veřejné vysoké �koly

Přehled o vývoji a stavu fondů je uveden v tabulce:

tab.4         Fondy                                                                                                                                              tis. Kč
Číslo
ř.

Fond odměn Fond rezervní FRIM Fond stipendijní Celkem

0 1 2 3 4 5
1 Stav k 1.1.2000        2 184          6 555        14 013              163         22 915
2 Tvorba fondu           823          2 831        16 053              458         20 165
3 Čerpání fondu               0                 0        13 817                54         13 871
4 Stav k 31.12.2000        3 007          9 386        16 249              567         29 209
5 Nárok na příděl z roku

2000
       2 359               43          2 433       0           4 835

6 z toho: z hlavní činnosti        2 000                 0          1 397                 0           3 397
7             z doplňkové čin.           359               43          1 036                 0           1 438
8 Předpokládaný stav po

přídělu
       5 366          9 429        18 682              567         34 044
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Fond odměn

Počáteční stav k 1.1.2000                                                     2
184 tis.Kč
Tvorba fondu z hosp.výsledku roku 1999                                 823
tis.Kč
Stav fondu k 31.12.2000                                                 

3 007 tis.Kč

Návrh na příděl  r.2000                                                      2
359 tis.Kč

Předpokládaný stav po přídělu                                          5
366 tis.Kč

Fond rezervní



Počáteční stav k 1.1.2000                                                     6
555 tis.Kč
Tvorba fondu z hosp.výsledku r. 1999                                  2 831
tis.Kč
Stav fondu k 31.12.2000                                                                  9
386 tis.Kč

Návrh na příděl z HV r. 2000                       
43 tis.Kč

Předpokládaný stav po přídělu                                           9
429 tis.Kč

Fond reprodukce investičního majetku

Počáteční stav k 1.1.2000                                                                14 013 tis.Kč

Tvorba roku 2000                                                                                         16 053 tis.Kč
V tom:
Odpisy                                                                                                11 549 tis.Kč
Z hosp.výsledku r.1999 z hlavní činnosti                                             2 666 tis.Kč
                                       z doplňkové  činnosti                                            790 tis.Kč
na pořízení SZNN z darů a Tempusu                                                            1 048 tis.Kč

Čerpání FRIM v roce 2000                                                                         13 817  tis.Kč
V tom:
Doplnění stavebních investic                                                                         7 264 tis.Kč
SZNN vč. darů a Tempusu                                                                            6 545 tis.Kč
Odvod na M�MT z r. 1999                                                                                  8 tis.Kč

Stav fondu k 31.12.2000                                                                             16 249 tis.Kč

Návrh na příděl do FRIM z výsledku roku 2000
Z hlavní činnosti                                                                                            1 397 tis.Kč
Z doplňkové činnosti                                                                                     1 036 tis.Kč

Předpokládaný stav po přídělu                                                                 18 682 tis.Kč

- 27 -

tab.4/FRIM
Řádek 2 tvorba (bez dotací) rok 2000                  tis.

Kč
odpisy          11 549
příděl z HV 3 456
zůstatková cena investičního majetku 0
ostatní zdroje (rozepsat) 1048

TEMPUS 699



Sponzoři 349
Celkem tvorba 16 053

Řádek 3 čerpání rok 2000                  tis.
Kč

stavby 7 264
stroje a zařízení 6 545
nákupy nemovitostí
opravy
ostatní u�ití (rozepsat)
Vratka M�MT 8
Celkem čerpání 13 817

Fond stipendijní

Počáteční stav k 1.1.2000                                                                                163 tis.Kč
Tvorba roku 2000                                                                                              458 tis.Kč
Čerpání roku 2000                                                                                               54 tis.Kč
Stav fondu k 31.12.2000
567 tis.Kč

5.   Vývoj stavu majetku a výsledky inventarizace

     V roce 2000 byly provedeny inventury ve�kerého majetku v dle příkazu
kvestora.
Rozdíly byly nahlá�eny �kodní a náhradové komisi a ře�eny v souladu
s jejími návrhy a po schválení rektora.
Za vyu�ití a údr�bu jednotlivých předmětů jsou plně odpovědni vedoucí
jednotlivých pracovi�ť a děkani jednotlivých fakult.
     Evidence majetku je vedena centrálně na rektorátu podle platných
předpisů.

Stav majetku je uveden v tabulkách.
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tab.5a           Přehled o majetku a jeho vývoj                                                                                                  tis.
Kč

                                Stav k 31.12.2000Druhy majetku
  pořizovací cena       oprávky     Zůstatková cena

Nehmotný inv. majetek



z toho: software         2 064.15
         drobný   nehm.i.m.                0

Hmotný inv. majetek     423 830.43   -112 622.09     311 208.34
z toho: pozemky       32 565.92       32 565.92
          budovy,haly, stav.     280 290.25    -52  017.35     228 272.90
         sam.mov.věci a s.      89 735.77     -60 604.74       29 131.03
         pěst.celky
         zákl.stádo, ta�.Zv.
         drobný hm.i.maj.           200.06            200.06
          ost.hm.inv.maj.
          nedokončené inv.      21 038.43       21 038.43

tab.5b          Finanční investice a majetek
tis.Kč

      Stav k
31.12.1999

     Stav k 31.12.2000           Charakteristika

Finanční investice:              200                200
z toho: jmenovitě              200                200 Vědeckotechnologický park

Finanční majetek:         24 190           56 696
z toho: jmenovitě         24 075           56 656 Bankovní účty

             115                  40 Ceniny

tab.5c          Zásoby
tis. Kč
Zásoby celkem Stav k 31.12.1999 Stav k 31.12.2000            Charakteristika
z toho: materiál             1 146                 1 039 Materiál na skladě, koks
             nedok.výroba
             výrobky             3 207                 2 924 Skripta
             zvířata
             zbo�í
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tab.5d       Pohledávky a závazky
tis.Kč

Stav k 31.12.1999 Stav k 31.12.2000 Charakteristika
Pohledávky celkem:            2 589            30 919
z toho: odběratelé               251                 257



             zálohy                   0                 875
             za inst.soc.,zdr.poj.
             za zaměstnanci            1 111                 689
            ostatní            1 227            29 098

Závazky celkem:          27 942            55 922
z toho: dodavatelé            1 939              1 269
             přijaté zálohy            8 649              8 100
             k zaměstnancům            7 648              7 763
             k inst.soc.,zdr.poj.            4 703              4 645
            daňové závazky            1 575              2 188
            ostatní            2 428            31 957

6. Rekapitulace zúčtování se státním rozpočtem

Neinvestiční prostředky M�MT

                                           Rozpočet k 31.12.2000 Čerpání k 31.12.2000  K
vrácení M�MT

Základní dotace celkem            185 529 000                 185 479 991
49 009
V tom: vzdělávací činnost        171 523 000                 171 523 000
            Stipendia PGS                      971 000                        971 000
            Zahr.rozv.pomoc                    65 000                          65 000
            NIV k IV                         10 816 000                   10 816 000
            Vzděláv.programy                769 000                        769 000
            Projekty FRV�                  1 243 000                     1 243 000
            CEEPUS                                 42 000                          42 000
            AKTION                               100 000                          50 991
49 009

Dotace na stravování a ubytování
                                                      10 360 000                   10 360 000

Dotace na VaV celkem                 16 573 000                   16 573 000
V tom: instit.prostředky VaV         5 240 000                     5 240 000
            Nespecif.prostř.VaV           7 674 000                     7 674 000
            Účel.prostředky VaV          3 659 000                     3 659 000
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Investiční prostředky M�MT



tab.6b        Zúčtování se SR - investice                                                    
                       v Kč
Číslo a název a programu

podle ISPROFIN
Rozpočet po

změnách
Poskytnuto k
 31. 12.2000

Pou�ito k 31. 12.
2000 (skutečnost) *)

Vratka dotace
(odvedeno)

333 910 1 085 000 1 085 000 1 085 000

333 320 2 529 000 2 529 000 2 529 000

333327 2401 1 187 000 1 187 000 1 187 000

            333321 2401                      999 000                     999 000                        999 000
            333324 2401                      343 000                     343 000                        343 000
            333311 2410                   7 482 000                  7 482 000                     7 481 479
521
            333311 2404                   7 658 000                  7 658 000                     7 658 000
            333314 2411                 19 646 000                19 646 000                   19 646 000

7.  Stipendia a slu�by poskytované studentům

    V roce 2000 byli studenti Ostravské univerzity ubytováni na kolejích Jana
Opletala na Hladnově a mimo ně v objektu IS�D v Ostravě � Vítkovicích a na
kolejích V�B � TUO v Ostravě � Porubě.

     Koleje J. Opletala mají kapacitu 570 míst. V roce 1999 zde byla započata
rozsáhlá rekonstrukce objektu A, v budoucnu se v�ak počítá i s rekonstrukcí
částí B a C.
V internátu IS�D v Ostravě � Vítkovicích je ubytováno cca 350 studentů.
     Dal�ích cca 100-150 studentů je ubytováno v Ostravě � Porubě.
     Celková potřeba ubytování se v�ak do budoucna odhaduje na 1200-1500
míst a bude nutno ji v budoucnu ře�it.

Stravování studentů je ře�eno v menzách V�B � TUO, z nich� menza na
Reální ulici je v havarijním stavu a bude ře�ena její modernizace po stavební
i technologické stránce.

     Dotace na ubytování a stravování studentů ve vý�i 10 360 000 Kč byla
vyu�ita k zabezpečení daných úkolů.

     V oblasti poskytování stipendií se řídí Ostravská univerzita stipendijním
řádem, který je přílohou schváleného Statutu OU. V roce 2000 byla
vyplacena mimo stipendia PGS, účelově dotovaná ze státního rozpočtu,
pouze mimořádná stipendia za vynikající studijní výsledky
a pomocným vědeckým silám.
Na studenty PGS obdr�ela Ostravská univerzita dotaci ve vý�i 971 tis. Kč,
dále vyplatila na stipendiích z provozních prostředků 706 tis. Kč, tj. celkem 1
677 tis.Kč.



Dále pou�ila prostředky stipendijního fondu na stipendia ve vý�i 46 tis.Kč.
(Rozdíl do vý�e čerpání stipendijního fondu dle přehledu fondů činí vratka
poplatku za studium)
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tab.7a       Počty studentů
Počet studentů k 31.10.2000                        5 356
v tom:   rozpočtoví studenti     (dle rozpisu rozpočtu na r.2001)                        5 355
             cizinci studující v cizím jazyce*
             studující na základě  mezinár. Smluv a usnesení
vlády**

                               1

             studující hrazení z jiné rozpočtové kapitoly***

Na Ostravské univerzitě studuje v současnosti 1 student přijatý na základě mezinárodních
smluv ke krátkodobému pobytu.

tab.7b     Stipendia
tis. Kč

   Z dotace
    M�MT

   Ostatní
     zdroje

Stipendijní
      Fond

  Celkem

Stipendia celkem:                            (z doplňujících údajů)        1 677          46      1 723
v tom: řádná
            DSP-_doktorandi          971         971
            zahraniční studenti            65           65
            Prospěchová         46           46
            Mimořádná dle stipendijního řádu          641         641

Náklady na 1 studenta za hlavní činnost  činily v roce 2000          43 037 Kč.
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 Závěr

     Hodnocení závěrů z rozborů hospodářské činnosti za rok 1999 a
stanovení opatření pro
rok  2001:

Opatření pro rok 2000

Zprovoznit 1. etapu nového informačního systému pro provádění
ekonomických úkonů na databázi Oracle v rozsahu modulů pokladna,
závazky, pohledávky, účetnictví, banka.

                                                                                                        T:
30.9.2000
                                                                                                        Z:
kvestor OU

ředitel CIT

Zabezpečit podklady pro akreditaci studijního programu �Mezinárodní
teritoriální studia�

                                                                                                         T:
30.9.2000
                                                                                                         Z:
prorektor pro studium

Rozbor hospodářské činnosti za rok 2000 byl zpracován příslu�nými
odděleními rektorátu a byl projednán na kolegiu rektora a v  akademickém
senátu OU.

Ing. Ladislav Kudela v.r.                                       doc. Ing. Petr Pánek Csc.
v.r.
            kvestor                                                                         rektor






