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Výroční zpráva o hospodaření

za rok 2001
na Ostravské univerzitě

     V souladu s § 21  zákona o vysokých �kolách č. 111/98 Sb. a  metodickým pokynem
M�MT č.j. 13664/02-33 ze dne 26.2.2002 byla zpracována výroční zpráva o hospodaření
Ostravské univerzity za rok 2001.

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. V roce 2001 bylo zřízeno nové
samostatné pracovi�tě, a to Institut pro umělecká studia, který se vydělil z pedagogické
fakulty, a od akademického roku 2001/2002 zahájil první samostatný rok své činnosti.

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

     Hlavním cílem zdravotně sociální fakulty v roce 2001 bylo:
- zahájení výuky programu O�etřovatelství, oboru v�eobecná sestra a porodní asistence
- zahájení doktorského programu Sociální politika a sociální práce
- zvý�ení vědeckovýzkumné a publikační činnosti
- příprava nového výukového programu Ochrana veřejného zdraví
- roz�íření spolupráce s vedením Fakultní nemocnice Ostrava s jednotlivými klinikami a

ústavy

V průběhu roku 2001 byl zpracován podkladový materiál pro nový bakalářský studijní
program veřejné zdravotnictví, studijní obor ochrana veřejného zdraví, který získal
2.8.2001 oprávnění absolventů vykonávat zdravotnické povolání. V tomto roce bylo
v rámci bakalářského programu o�etřovatelství zahájeno studium oboru v�eobecná sestra a
porodní asistentka, rovně� se souhlasem MZ ČR vykonávat zdravotnické povolání.
     Akreditační komise udělila ZSF OU akreditaci doktorského studijního programu
Sociální politika a sociální práce ve formě prezenčního i kombinovaného studia a do
studia bylo přijato 6 studentů.
     V roce 2001 se přihlásilo ke studiu na ZSF OU 1136 uchazečů, z nich� bylo přijato 225
a ke studiu se zapsali 203 uchazeči. V akademickém roce  2001/02 studovalo celkem na
ZSF 575 studentů ve třech prezenčních bakalářských programech, v jednom
kombinovaném programu, jednom prezenčním magisterském programu a jednom
doktorském programu.
     Pozornost věnovalo vedení fakulty studentské vědecké a odborné činnosti. Úspě�ně
proběhl dal�í ročník studentské vědecké konference, kterou ZSF pořádala. Studenti zde
prezentovali své práce, vypracované během studia.
     Pokračovala práce na vědeckovýzkumném záměru, do grantových aktivit byly
zařazeny dva projekty � projekt COST B15 a IGA MZ ČR. Dal�í dva projekty ře�ili
pracovníci ZSF jako spoluře�itelé, dále byly přijaty dva rozvojové programy.
     V ediční činnosti bylo omezováno vydávání skript a posilováno vydávání odborných
prací. Pracovníci ZSF publikovali 5 monografií, 11 statí, 39 článků v seriálových
publikacích, 61 článků ve sbornících a 1 skripta.
     ZSF se významně podílela i na odborných akcích v rámci 10. výročí vzniku OU.
     ZSF dále rozvíjela spolupráci s 10 zahraničními vysokými �kolami v zemích � Finsko,
Německo, Rakousko, Velká Británie a Itálie.



3

     V rámci programu SOCRATES ERASMUS vyslala ZSF do zahraničí 6 studentů a 9
pedagogů.
     V současnosti je zpracovávána koncepce dal�ího rozvoje fakulty včetně přípravy
nového bakalářského programu Specializace ve zdravotnictví, obor Zobrazovaní metody a
aplikace ionizujícího záření.

     10. výročí vzniku Ostravské univerzity, a s ní i filozofické fakulty, si fakulta
připomenula mnoha odbornými konferencemi a akcemi, na nich� prezentovala odborné
výsledky svých pracovníků. V jeho rámci připravila také bibliografii prací pedagogů FF
od roku 1991.
     V roce 2001 probíhalo schvalování materiálů k akreditaci FF OU Ministerstvem
�kolství, mláde�e a tělovýchovy. Ze sedmi studijních programů s 37 studijními obory,
které FF připravila k prodlou�ení akreditace (filologie, historické vědy, učitelství pro Z�,
učitelství pro S�, sociální politika a sociální práce, obecná teorie a dějiny umění a kultury,
teorie a dějiny literatury), byla �esti z nich akreditace prodlou�eny. O omezení akreditace
bylo rozhodnuto v případě programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury (bakalářský
obor Dějiny umění a péče o kulturní dědictví). V následujícím období se proto FF zaměří
na přípravu nového studijného oboru Dějiny umění a péče o kulturní a průmyslové
dědictví, který připraví v duchu boloňské smlouvy jako bakalářské s mo�ností
navazujícího magisterského studia.
V roce 2002 se FF zaměří na přípravu e-learningových podpor výuky v souladu
s po�adavky akreditační komise.
Ve schvalovací řízení byly úspě�né i nové obory, které FF připravila, a to bakalářské
studium českého jazyka a literatury a dva navazující magisterské obory � český jazyk a
literatura a sociální práce s poradenským zaměřením.
     V roce 2001 se úspě�ně rozvíjely i tři obory doktorského studia  (hospodářské a
sociální dějiny, dějiny české literatury a polský jazyk), ve kterých studovalo 40
doktorandů, z toho 12 interních. V tomto roce naplnila FF svá habilitační a inaugurační
práva a na její půdě se realizovalo jedno profesorské a jedno habilitační řízení.
     Vedení FF věnovalo značnou pozornost soustavnému hodnocení kreditního systému a
jeho zkvalitňování.
     Z přihlá�ených 2762 uchazečů o studium bylo v akademickém roce 2001/2002 do 1.
ročníku zapsáno 368 posluchačů. V tomto roce studovalo na FF celkem 1240 posluchačů
v 5 bakalářských, 2 magisterských učitelských, 3 magisterských odborných, 1 roz�iřujícím
a 3 doktorských programech. V tomto roce připravila FF dal�í dvouletý cyklus Univerzity
třetího věku s názvem Společenské vědy a kultura na začátku tisíciletí, do něj� byli přijati
174 frekventanti.
     Rovně�  byl kladen důraz na samostatnou vědeckou práci studentů a odborný růst
pedagogů. Tradičních studentských konferencí se zúčastnilo 339 studentů. Zkvalitnila se i
kvalifikační struktura pracovníků FF � zvý�il se počet profesorů a odborných asistentů
s vědeckou hodností. Problémem v�ak zůstává věková struktura pracovníků.
    V roce 2001 bylo ře�eno 6 grantových úkolů v rámci GAČR, 2 projekty FRV� a dva
projekty v rámci rozvojových programů M�MT. Nově bylo podáno 13 grantů GAČR, 15
projektů FRV�, 7 rozvojových projektů a 3 granty Magistrátu města Ostravy. Pokračovala
práce na dvou dlouhodobých výzkumných záměrech � Vyu�ití psychologie a dal�ích
sociálních věd ke zkvalitnění sociálních slu�eb v ostravském regionu a Cizojazyčná
řečová komunikace. Pracovníci FF se podíleli i na ře�ení výzkumného záměru Slezsko a
severní Morava jako specifický středoevropský region.
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     Ediční činnost FF se soustředila v roce 2001 na vydávání původních odborných prací,
ale i sborníků, skript a bibliografií. Z 26 publikací připravených k  tisku vydala FF
z finančních důvodů pouze 20. Dále pedagogové FF publikovali 21 monografií
v domácích i zahraničních časopisech a sbornících.
     Pracovníci FF vykonali v roce 2001 celkem 103 zahraniční cesty, 31 pedagogů
vystoupilo na zahraničních konferencích, sympoziích a seminářích. Na FF působilo 13
zahraničních hostujících profesorů, dal�í  čtyři předná�eli v rámci programu Socrates
Erasmus.V rámci tohoto programu bylo vysláno do zahraničí 37 studentů, dal�ích 5
studentů vyjelo na studijní pobyty na zahraniční univerzity v rámci vládních stipendií a
v rámci přímé meziuniverzitní a mezifakultní spolupráce dal�ích 62 studentů. Naopak na
FF krátkodobě studovalo 10 zahraničních studentů a dva studenti zde studovali v rámci
dlouhodoběj�ího pobytu. Na FF studují dva zahraniční doktorandi.
     Kromě spolupráce se zahraničními univerzitami v rámci univerzitních smluv má
fakulta samostatné smlouvy o spolupráci se zahraničními vysokými �kolami v Polsku,
Rusku a na Slovensku.

     V roce 2001 se vedení přírodovědecké fakulty zaměřilo předev�ím na přípravu
k reakreditacím a akreditacím studijních programů a na dal�í rozvoj celo�ivotního
vzdělávání. V roce 2001 schválila vědecká rada PřF koncepci rozvoje fakulty na období
2001-2005 a zabývala se rovně� vnitřní evaluací vědeckovýzkumné činnosti jednotlivých
kateder.
     Do akademického roku 2001/2002 se zapsalo na PřF 1164 studentů, z toho připadá
22.4% na studenty bakalářských studijních programů, 43.8% na studenty magisterských
odborných programů, 31% na studenty magisterských učitelských programů a 2.8% na
studenty doktorských programů. Struktura studentů podle typu studijního programu
zůstává tedy stejná jako v minulém roce.
     PřF se trvale anga�uje i v oblasti celo�ivotního vzdělávání, a to zejména formou
roz�iřujícího studia učitelství o dal�í předmět a roz�íření aprobace ze Z� na S�,
organizováním odborných seminářů pro veřejnost a přípravných kurzů ke studiu. V roce
2001 se těchto aktivit účastnilo 266 frekventantů.
     V roce 2001 ře�ili pracovníci PřF 17 výzkumných projektů, z toho 12 projektů GAČR,
4 projekty GA AV ČR a jednoho projektu programu Výzkumná centra jako spoluře�itel.
Dále ře�ili pracovníci PřF 5 projektů FRV�, z toho 2 jako spoluře�itelé a 9 projektů
v rámci rozvojových programů. Bohu�el ani v roce 2001 se nepodařilo zvý�it počet
projektů v rámci programů zahraničních. Byl ře�en pouze jeden projekt v rámci programu
Phare Zapojení V� ČR a PL do přeshraniční spolupráce na česko-polské státní hranici a
jeden projekt programu Leonardo.
V roce 2001 pokračovalo ře�ení čtyř výzkumných záměrů, pracovníci PřF se podíleli i na
ře�ení výzkumného záměru Modelování slo�itých systémů ve fuzzy a v nejistém prostředí.
Výkumné záměry reprezentují vět�inu hlavních směrů výzkumu na PřF a na jejich ře�ení
se podílí více ne� polovina akademických pracovníků fakulty.
      Jako úspě�ný lze hodnotit uplynulý rok z hlediska organizace odborných konferencí a
seminářů. V 10. roce existence samostatné fakulty se podařilo uskutečnit 17 akcí, z nich�
10 bylo mezinárodních nebo s mezinárodní účastí. Mezi nejvýznamněj�í patřily
mezinárodní konference 15th Czech and Slovak Number Theory Conference a ICTE 2001.
     Nedílnou součástí aktivit pracovníků PřF jsou akce pro talentované studenty. V roce
2001 zorganizovali pracovníci katedry matematiky dvoutýdenní Mezinárodní �kolení
doktorandů oboru Aplikovaná matematika. Vzhledem k úspěchu této akce se uva�uje o
uspořádání této akce i v dal�ích letech. Mezi tradiční akce patří Mezinárodní matematická
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soutě� Vojtěcha Jarníka, jejího� 11. ročníku se zúčastnilo cca 100 studentů ze 7 zemí, a
Studentská geografická soutě� Den Evropy, jejího� 7. ročníku se zúčastnilo 45 studentů.

     Pedagogická fakulta se zaměřuje na přípravu učitelů 1. stupně základních �kol,
přípravu učitelů v�eobecně vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň základních �kol i pro
�koly střední a uskutečňující uměleckopedagogické studium v hudebních a výtvarných
oborech, studium vychovatelství, bakalářské programy zaměřené na speciální a sociální
pedagogiku a dal�í studia. Na fakultě je akreditováno doktorské studium v oboru Hudební
teorie a pedagogika, nabízeny a vyu�ívány jsou i kurzy celo�ivotního vzdělávání
v oborech speciální pedagogika, �kolský management, výchovné poradenství, kultura řeči
a umění komunikace, doplňkové pedagogické studium a roz�iřující studium speciální
pedagogiky a �kolní tělesné výchovy.
     Ji� tradičně je na PdF vysoký počet posluchačů � k 31.10.2001 bylo evidováno 1339
studentů v prezenčním studiu, 981 v kombinovaném a 18 v doktorském studiu.
V mimořádných formách v Centru dal�ího vzdělávání studovalo 1198 posluchačů.
     Součástí práce pedagogů i posluchačů je činnost odborná, vědecká a umělecká. V roce
2001 ře�ili učitelé a posluchači celkem 34 projekty, např. v rozvojových projektech
M�MT, projektech FRV�, projektech Magistrátu města Ostravy, MK ČR apod.
V oblasti informačních a komunikačních technologií spolupracovala fakulta s univerzitou
ve �védském Jönköpingu na tvorbě koncepce studijních předmětů Média a komunikace a
Práce s informacemi.
     Vědeckovýzkumný potenciál fakulty byl soustředěn předev�ím na ře�ení výzkumného
záměru Nové mo�nosti vzdělávání učitelů, vychovatelů a �áků pro učící se společnost 21.
století.
     Na katedře tělesné výchovy a hudební výchovy byly pořádány studentské vědecké
konference, studenti se podíleli i na ře�ení projektů FRV�.
     Výsledky své vědeckovýzkumné práce prezentovali učitelé PdF ve 4 monografiích a ve
statích v domácích i zahraničních odborných periodikách a sbornících � celkem 167
příspěvků, vystoupili na četných odborných konferencích vč. zahraničních a dále vytvořili
řadu recenzí odborných a popularizačních článků.
     Učitelé a posluchači umělecko-pedagogických kateder prezentovali svá díla na 71
domácích výstavách a na 13 výstavách zahraničních, koncertovali na 86 domácích a 33
zahraničních koncertech a zúčastnili se dal�ích uměleckých aktivit. Velmi aktivní byli
studenti těchto kateder na studentských výstavách, koncertech a soutě�ích.
     Vedle přípravy a vydávání učebnic, skript a učebních textů pro studenty připravili
učitelé jednotlivých kateder v průběhu roku řadu didaktických akcí pro učitelskou
veřejnost v rámci svých oborů.
     Učitelé a posluchači PdF spolupracovali s mnoha zahraničními univerzitami a
vysokými �kolami, o čem� svědčí i studijní a předná�kové pobyty učitelů a výjezdy
posluchačů, předev�ím v rámci programu Socrates-Erasmus, kde bylo uzavřeno 8
bilaterálních smluv.

     Významnou roli pro studenty i učitele sehrává univerzitní knihovna vč. oborových
studoven. Nové přírůstky byly pořizovány jednak z finančních prostředků �koly, jednak
darem nebo výměnou. Za rok 2001 tak vzrostl knihovní fond o 5999 jednotek.
     Vět�ina monografií je umístěna ve skladech ústřední budovy na Bráfově ulici a je
zpřístupňována absenčně. V oborových studovnách fakult jsou ve volném výběru
umístěny a prezenčně zpřístupňovány zhruba 23 tisíce jednotek. Za posledních pět let se
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několikanásobně zvý�il počet prezenčních výpůjček, stejně jako meziknihovních
výpůjček.
     Směrnicí rektora 34/2001 bylo umo�něno zakládání katedrových knihoven tam, kde je
to účelné. V současné době existuje na OU 12 katedrových knihoven s rozsahem 200 a�
1000 knihovních jednotek, získaných z účelových prostředků nebo darem.
     V zimním semestru 2001 zahájila knihovna cyklus pravidelných �kolení
pedagogických a vědeckých pracovníků univerzity v práci s vybranými databázemi, čím�
obohatila spektrum svých slu�eb pro �irokou čtenářskou veřejnost.
Tendence v oblasti budování a vyu�ívání knihovních fondů a technického zabezpečení
činností a slu�eb knihovny za posledních pět let lze shrnout takto:

- významné zlep�ení materiálního a technického zabezpečení knihovny (vystavění ústřední
knihovny, automatizace a internetizace)

- automatizace vět�iny knihovnických procesů a na ně navazujících slu�eb
- zvý�ení zájmu o ve�keré slu�by knihovny
- stoupající zájem o slu�by studoven (volný přístup k fondům, práce na Internetu)
- nárůst vyřízených po�adavků v rámci oboustranné meziknihovní výpůjční slu�by
- úspě�né přijetí nových slu�eb zalo�ených na el. Informačních zdrojích � samostatné

vyu�ívání databází prostřednictvím Internetu, zadávání �ádostí o re�er�ní slu�by

V roce 2001 byl ukončen extenzívní rozvoj struktury počítačových sítí a na této struktuře
bylo mo�no intenzivně budovat ucelenou koncepci informačních systémů Ostravské
univerzity vč. u�ivatelských slu�eb   a Intranetu.
     Za pozitivní je mo�no označit posun od pasivního vyu�ívání dodavatelských
informačních systémů k aktivnímu působení v oblasti analýzy a programování vlastních
informačních systémů.
    Hlavní pozornost byla upřena na ukončení implementace informačního systému
Personalistika a Sklady, instalaci několika mikrovlnných spojů, upgrade síťového
informačního systému Novell a implementaci prostředí GroupWise.
     Centrum informačních technologií bylo v r. 2001 nositelem a spoluře�itelem několika
projektů FRV�.

     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.

     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.
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.
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1.   Roční účetní závěrka

     Hospodářský výsledek  v hlavní činnosti  je ve vý�i                      -834.21  tis.Kč.
     Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti je  ve vý�i                     1 150.33  tis.Kč
                                                                         Celkem                                316.12 tis. Kč

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

FRIM                   316 tis. Kč

      Audit k roční účetní závěrce nebyl proveden.

ROZVAHA tab. č. 1.1
ROZVAHA                                                                                                                                                                                 Výkaz  Úč 1 - 01

A K T I V A                                                                                                                                                                                                   tis.Kč
Č.ř. Stav k 1.1.2001 Stav k 31.12.2001

                                                   a   b                        1                           2

 A.   Stálá aktiva                                                                             ř.9-15+26-33+40 1 313472.49 397605.35

Nehmotné výsledky  výzkumu a vývoje                              (012) 2
 Software                                                                              (013) 3 2064.15 2142.38

Ocenitelná práva                                                                  (014) 4
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                              (018) 5 725.2

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                               (019) 6

Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku                     (041) 7

1.
Dlouhodobý
nehmotný
majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný  majetek       (051) 8

                         Součet ř. 2 a� 8 9 2064.15 2867.58

nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje                         (072) 10

Software                                                                               (073) 11

ocenitelným  právům                                                           (074) 12

drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku                (078) 13 725.2

2.
Oprávky k

ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku                (079) 14

                          Součet ř.  10 a� 14 15 725.2
Pozemky                                                                              (031) 16 32565.92 32565.92

Umělecká díla a předměty                                                   (032) 17

Stavby                                                                                  (021) 18 280290.25 293052.14
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí              (022) 19 89735.77 98903.36

Pěstitelské celky trvalých porostů                                       (025) 20

Základní stádo a ta�ná zvířata                                             (026) 21

Drobný  dlouhodobý hmotný majetek                                 (028) 22 200.06 117769.19

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                                   (029) 23

Pořízení dlouhodobého hmotného majetku                         (042) 24 21038.43 96258.11

3.
Dlouhodobý

hmotný
majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek            (052) 25 319.64

                         Součet ř. 16 a� 25 26 423830.43 638868.36
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stavbám                                                                               (081) 27 52017.35 55835.51

samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí  (082) 28 60604.74 70200.75

pěstitelským celkům trvalých porostů                                 (085) 29

základnímu stádu a ta�ným zvířatům                                  (086) 30

drobnému dlouhodobému hmotnému majetku                    (088) 31 117569.13

4.
Oprávky k

ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku                    (089) 32

                         Součet ř. 27 a� 32 33 112622.09 243605.39

Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozh. vlivem   (061) 34

Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s podst. vlivem  (062) 35
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady                              (063) 36 200.00 200.00

Půjčky podnikům ve skupině                                                   (066) 37

Ostatní dlouhodobé půjčky                                                      (067) 38

5.
Dlouhodobý

finanční
majetek

Ostatní dlouhodobý finanční majetek                                      (069) 39

                         Součet ř. 34 a� 39 40 200.00 200.00

B. Obě�ná aktiva                                                                             ř.51+ 69+77+82 41 93258.77 88983.61

Materiál na skladě                                                                    (112) 42 1038.83 1022.11

Materiál na cestě                                                                      (119) 43

Nedokončená výroba                                                               (121) 44

Polotovary vlastní výroby                                                        (122) 45

Výrobky                                                                                   (123) 46 2924.16 2315.77

Zvířata                                                                                      (124) 47

Zbo�í na skladě                                                                        (132) 48

Zbo�í na cestě                                                                          (139) 49

1.
Zásoby

Poskytnuté zálohy  na zásoby                                       (z účtu 314) 50 874.65 695.16

                          Součet ř.42 a� 50 51 4837.64 4033.04
Odběratelé                                                                                (311) 52 256.68 281.10

Směnky k inkasu                                                                      (312) 53

Pohledávky za eskontované cenné papíry                               (313) 54

Poskytnuté provozní zálohy                                   (314 mimo ř.50) 55

Ostatní pohledávky                                                                  (315) 56 -509.62 -570.15

Pohledávky za zaměstnanci                                                     (335) 57 689.29 406.00

Pohledávky za institucemi sociál. zabezp. a zdrav. poji�tění  (336) 58

Daň z příjmů                                                                            (341) 59 756.44 297.13

Ostatní přímé daně                                                                   (342) 60

Daň z přidané hodnoty                                                             (343) 61 43.61 0

Ostatní daně a poplatky                                                           (345) 62
Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem   (346) 63

Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů úz. sam. celků   (348) 64

Pohledávky za účastníky sdru�ení                                           (358) 65
Pohledávky z emitovaných dluhopisů                                     (375) 66

Jiné pohledávky                                                                       (378) 67 29731.64 24418.81

2.
Pohledávky

Opravná polo�ka k pohledávkám                                            (391) 68

                         Součet ř.52 a� 67 minus 68 69 30968.04 24832.89

Pokladna                                                                                  (211) 70

Ceniny                                                                                      (213) 71 39.75 100.02

Bankovní účty                                                                          (221) 72 56656.55 59093.70

Majetkové cenné papíry                                                           (251) 73
Dlu�né cenné papíry                                                                (253) 74

Ostatní cenné papíry                                                                (256) 75

3.
Krátkodobý

finanční
majetek

Peníze na cestě                                                                      (+261) 76 -26.50

                         Součet ř. 70 a� 76 77 56696.30 59167.22
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 Náklady pří�tích období                                                          (381) 78 756.79 833.10

 Příjmy pří�tích období                                                            (385) 79 117.36

 Kurzové rozdíly aktivní                                                          (386) 80

4.
Přechodné

účty
aktivní  Dohadné účty aktivní                                                              (388) 81

                         Součet ř.78 a� 81 82 756.79 950.46

ÚHRN AKTIV                                                                                              ř.1 + 41 83 406731.26 486588.96

Kontrolní číslo (ř.1 a� 83) 997 2077413.40 2923678.20

PASIVA
Č.ř. Stav k 1.1.2001 Stav k 31.12.2001

a b 3 4

A.   Vl.zdroje krytí stálých a obě�ných aktiv                                          (ř.87+91) 84 350470.46 431048.71

 Vlastní jmění                                                                           (901) 85 316425.04 399629.881.
Jmění

 Fondy                                                                                      (911) 86 29210.22 31102.71

                          Součet ř. 85 a 86 87 345635.26 430732.59

Účet hospodářského výsledku                                               (+963) 88 316.12

Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení                     (+931) 89 4835.20
2.

Hospodářský
výsledek

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let                (+932) 90

                         Součet ř. 88 a� 90 91 4835.20 316.12

B.   Cizí zdroje                                                                    ř. 93+99+116+123+128 92 56260.77 55540.27

1. Zákonné rezervy                                                                                             (941) 93

 Emitované dluhopisy                                                              (953) 94

 Závazky z pronájmu                                                               (954) 95

 Dlouhodobé přijaté zálohy                                                     (955) 96

Dlouhodobé směnky k úhradě                                                 (958) 97

2.
Dlouhodobé

závazky

Ostatní dlouhodobé závazky                                                    (959) 98

                         Součet ř.94 a� 98 99

Dodavatelé                                                                               (321) 100 1268.68 1120.05

Směnky k úhradě                                                                     (322) 101

Přijaté zálohy                                                                           (324) 102 7999.87 9526.80

Ostatní závazky                                                                        (325) 103 -22.90 -14.95

Zaměstnanci                                                                             (331) 104 1065.66 942.60

Ostatní závazky vůči zaměstnancům                                       (333) 105 6697.34 8130.77

Závazky k institucím soc.zabezpečení a zdrav. poji�tění        (336) 106 4644.81 5390.28

Daň z příjmů                                                                            (341) 107

Ostatní přímé daně                                                                   (342) 108 1431.68 1682.53

Daň z přidané hodnoty                                                             (343) 109

Ostatní daně a poplatky                                                           (345) 110

Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu                                 (346) 111 49.01 352.05

Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územ.sam.celků        (348) 112

Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů  (367) 113

Závazky k účastníkům  sdru�ení                                             (368) 114

3.
Krátkodobé

závazky

Jiné závazky                                                                             (379) 115 32836.98 27910.21

                          Součet ř. 100 a� 115 116 55971.13 55040.34

Dlouhodobé bankovní úvěry                                                   (951) 117

Krátkodobé bankovní úvěry                                                    (231) 118

Eskontní úvěry                                                                         (232) 119

Emitované krátkodobé dluhopisy                                            (241) 120

Vlastní dluhopisy                                                                ( -)(255) 121

4.
Bankovní

výpomoci a
půjčky

Přijaté finanční výpomoci                                                        (249) 122

                         Součet ř. 117 a� 122 123
5.

Přechodné
účty

pasivní

Výdaje pří�tích období                                                             (383) 124
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Výnosy pří�tích období                                                            (384) 125

Kurzové rozdíly pasivní                                                           (387) 126

Dohadné účty pasivní                                                              (389) 127 289.64 499.93

Součet ř. 124 a� 127 128 289.64 499.93

ÚHRN PASIV                                                                                               ř.84+92 129 406731.23 486588.98

Kontrolní číslo (ř.84 a� 129) 998 1626924.92 1946355.92

Tabulka č.1.2 sumář
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY                                                                                                                          tis.Kč

Činnosti

hlavní doplňková Celkem
Č.
účtu Název ukazatele  Čís.

řádku
5 6 7 8

501 Spotřeba materiálu 1 26503.26 195.89 26699.15
502 Spotřeba energie 2 9750.77 9750.77
503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 3 3440.30 0.81 3441.11
504 Prodané z bo�í 4 217.19 217.19
511 Opravy a udr�ování 5 10610.34 61.43 10671.77
512 Cestovné 6 10912.90 57.69 10970.59
513 Náklady na reprezentaci 7 262.54 262.54
518 Ostatní slu�by 8 26300.36 597.88 26898.24
521 Mzdové náklady 9 110917.95 2834.58 113752.53
524 Zákonné sociální poji�tění 10 37151.95 809.12 37961.07
525 Ostatní sociální poji�tění 11
527 Zákonné sociální náklady 12 2000.14 2000.14
528 Ostatní sociální náklady 13 1083.53 1083.53
531 Daň silniční 14 22.15 22.15
532 Daň z nemovitosti 15 2.08 2.08
538 Ostatní daně  a poplatky 16
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 17
542 Ostatní pokuty a penále 18
543 Odpis nedobytné pohledávky 19
544 Úroky 20 35.32 35.32
545 Kurzové ztráty 21 210.17 210.17
546 Dary 22
548 Manka a �kody 23
549 Jiné ostatní náklady 24 14811.10 146.69 14957.79
551 Odpisy dlouhodobého nehm. a hmotn. majetku 25 13414.17 13414.17
552 Zůstatková cena prodaného dlouh. nehm. a hm. maj. 26
553 Prodané cenné papíry a vklady 27
554 Prodaný materiál 28
556 Tvorba zákonných rezerv 29
559 Tvorba zákonných opravných polo�ek 30
581 Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi org. slo�kami 31
582 Poskytnuté příspěvky 32
            Účtová třída 5 celkem 33 267646.22 4704.09 272350.31
601 Tr�by za vlastní výrobky 34
602 Tr�by z prodeje slu�eb 35 7497.73 5854.42 13352.15
604 Tr�by za prodané zbo�í 36 253.44 253.44
605 Změna stavu zásob nedokončené výroby 37
612 Změna stavu zásob polotovarů 38
613 Změna stavu zásob výrobků 39 739.78 739.78
614 Změna stavu zvířat 40
621 Aktivizace materiálu a zbo�í 41
622 Aktivizace vnitroorganizačních slu�eb 42
623 Aktivizace dlouh.nehmotného majetku 43
624 Aktivizace dlouh.hmotného majetku 44
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 45
642 Ostatní pokuty a penále 46
643 Platby za odepsané pohledávky 47
644 Úroky 48 1099.12 1099.12
645 Kurzové zisky 49 9.63 9.63
648 Zúčtování fondů 50 301.64 301.64
649 Jiné ostatní výnosy 51 2232.43 2232.43
652 Tr�by z prodeje dlouhodobého nehm. a hm. majetku 52
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653 Tr�by z prodeje cenných papírů a vkladů 53
654 Tr�by z prodeje materiálu 54
655 Výnosy z krátkodobého finančního majetku 55 865.39 865.39
656 Zúčtování zákonných rezerv 56
657 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 57
659 Zúčtování zákonných opravných polo�ek 58
681 Přijaté příspěvky zúčtované mezi org. slo�kami 59
682 Přijaté příspěvky 60 1178.44 1178.44
684 Přijaté členské příspěvky 61
691 Provozní dotace 62 252634.41 252634.41
Účtová třída 6 celkem                                   (řádek 34 a� 62) 63 266812.01 5854.42 272666.43
Hospodářský výsledek před zdaněním                  (ř. 63 � 33) 64 -834.21 1150.33 316.12
591 Daň z příjmů 65
595 Dodatečné odvody daně z příjmů 66
Hospodářský výsledek po zdanění                (ř. 64-65-66) (+) 67 -834.21 1150.33 316.12
Kontrolní číslo 999 1067248.04 23417.68 1090665.72

PŘÍLOHA k účetní závěrce                                                                                                                  Úč NO 3-01

Tabulka č. 1.3 sumář

Doplňující údaje:                                                                                                                                             tis.Kč
Přijato Skutečnost

Název údaje Č.ř.
1 2

Dotace na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu (celkem) 1 79772.00 79772.00

systémové dotace na dlouhodobý majetek 2 79772.00 79772.00

vědu a výzkum 3 946.00 946.00
vzdělávání pracovníků 4

z toho na:

informatiku 5

                      z toho:

individuální dotace na jmenovité akce 6
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek (celkem) 7
Dotace na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních sam. celků 8
Dotace na provoz celkem ze státního rozpočtu 9 252986.45 252634.41

vědu a výzkum 10 21252.82 21264.22
vzdělávání pracovníků 11

                                     z toho na:

informatiku 12
Dotace na provoz celkem z rozpočtu územních samosprávných celků 13 365.01 365.01
Přijaté prostředky ze zahraničí na provoz 14 4657.40 4657.40
Pohledávky celkem (účt. sk.31, 34, 35 a účet 378) 15 24832.88
Závazky celkem (účt. sk. 32, 34, 36, 95 a účet 379) 16 55040.32

17
18
19
20
21
22
23
24
25

Tabulka 1.3a  sumář
Doplňující údaje za hlavní a doplňkovou činnost pro VV�                                                                  tis. Kč

Název údaje č.ř. Přijato
1

Skutečnost
2

Dotace na dlouhod.majetek z kap. 333                                                    z ř.1 41 79409.00 79409.00
           v tom: systém. dotace na dlouhodobý majetek                             z ř.2 42 78708.00 78708.00
                      systém. dotace na výzkum a vývoj                                    z ř.3 43 701.00 701.00
                      individuální dot. na jmenovité akce                                  z ř.6 44
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Provozní dotace bez výzkumu a vývoje z kap 333                                 z ř.9 45 223254.00 222903.18
            v tom: 1) základní 46 213428.00 213082.18
                                 z toho: �kolní les. a zeměd. podnik 47
                       2) na stravování a ubyt. studentů 48 9826.00 9821.00
Provozní dot. na výzkum a vývoj z kap 333                                         z ř.10 49 17757.00 17757.00
Provozní dot. na výzkum a vývoj z Grantové ag.                                 z ř.10 50 3432.00 3430.78
Provozní dotace na výzkum a vývoj z ÚSC                                          z ř.13 51
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj ze zahraničí                               z ř.14 52
Vratky do SR  (celkem z ř.1,8,9,13)                                         rozdíl sl,1 a 2 53 X 352.05
v  tom:  z  kapitoly 333                                                                z ř.41,45,49 54 X 350.82
                     v tom: z dlouhodobého majetku vč.VaV 55 X
                                z provozu vč. VaV 56 X 350.82
             z jiných kapitol                                                                   z ř.1+ ř.9 57 X 1.23
                     z   toho GA                                                                z  ř.3+ř.50 58 X 1.23
             z ÚSC                                                                                z  ř.8+ř.13 59 X
Náklady hlavní činnosti  na mzdy                                                 (z úč. 521) 60 X 105608.45
             z toho: z dotace M�MT                                                       z P1a-04 61 X 103508.70
Náklady hlavní činnosti na OPPP                                                 (z úč. 521) 62 X 5309.50
             z toho:  z dotace M�MT                               z P1a-04 63 X 4949.39
Náklady hlavní činnosti na stipendia                                            (z úč. 549) 64 X 2296.94
Výnosy hl.čin. z popl. spojených se studiem                 (z úč.649,602,6488) 65 X 301.64
z toho: stipendijní fond 66 X 301.64
Výnosy hl. a doplňk.čin. z prodeje majetku                            (z úč.649,652) 67 X
Výnosy hl. a doplňk.čin. z pronájmu majetku                               (z úč. 602) 68 X 433.31
Prům.evid.poč.zam.přepočt. vč.doplňk. a ost.čin.                            z P1a-04 69 X 561.48
Fondy k prvnímu dni úč.obd. k posl.dni úč.obd.
Fondy (celkem)                                                                                    úč.911 70 29210.22 31102.71
Fond odměn  (úč. 9111)                                                                    z úč.911 71 3007.25 5366.65
Fond rezervní  (úč. 9114)                                                                 z úč. 911 72 9386.47 9429.47
Fond reprodukce dlouhodobého majetku (úč. 9116)                        z úč.911 73 16249.52 15296.00
Stipendijní fond  (úč. 9118)                                                              z úč.911 74 566.99 1010.59

Tabulka č. 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

C e l k e m -834.21 1150.33 316.12 316.12

Tabulka č. 1.4 a
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta
                                                                                                                                                                          tis. Kč
Účet 932 K 31.12.1999 K 31.12.2000 K 31.12.2001

0 0 0
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2. Analýza příjmů a výdajů

2.1   Příjmy

  Příjmy z kapitoly 333

V roce 2001 nám byla poskytnuta základní neinvestiční dotace státního rozpočtu
z kapitoly 333 přípisem č.j. 11478/2001-33 Rozhodnutím M�MT č.12008 o poskytnutí
dotací podle zákona o vysokých �kolách

       ve vý�i                                                                                                  197 593   tis.Kč

V této dotaci byla zahrnuta dotace na vzdělávací činnost                   185 302 tis.Kč
                                                        na stipendia PGS                                  510 tis.Kč
                                                        na projekty FRV�                                1 975 tis. Kč
                                                        na ubytování a stravování studentů           9 806 tis.Kč

     Během roku nám byla neinvestiční dotace upravována dodatky k Rozhodnutí o poskytnutí
dotace, a to na konečnou částku                                                                 213 428 tis.Kč

Tato částka byla účelově dána na vzdělávací činnost                         186 736 tis.Kč
                                                  na stipendia PGS                                  1 800 tis.Kč
                                                  na zahraniční studenty                               27 tis.Kč
                                                  na NIV spojené s inv.výstavbou         13 992 tis.Kč
                                                  na projekty FRV�                                  1 975 tis.Kč
                                                  na program CEEPUS                                 75 tis.Kč
                                                  na program AKTION                                    8 tis. Kč
                                                  na program SOKRATES                                  3 881 tis. Kč
                                                  na programy Fondu vzdělávací politiky               870 tis.Kč
                                                  na programy Podpory rozvoje učitelských
                                                  programů                                                            2 345 tis.Kč
                                                  na rozvojové programy                                      1 719 tis.Kč

     Neinvestiční prostředky na vzdělávací činnost, Action, Ceepus, zahraniční studenty, Fond
vzdělávací politiky a  Podporu rozvoje učitelských programů byly vyčerpány. Z ostatních
účelově poskytnutých dotací bylo 345 821 Kč nevyčerpáno a vráceno do SR.

Největ�í část nevyčerpaných prostředků se týkala stipendií studentů doktorských programů,
kde činila 264 900 Kč, co� bylo způsobeno nepromítnutím měsíčních změn studentů do
čtvrtletních odečtů z matriky studentů, příp. i chybami v matrice studentů.

     Neinvestiční prostředky spojené s investiční výstavbou byly přiděleny pro akce:
Reko  vzduchotechniky a klimatizace menza Reální                                       3 792 tis.Kč
Reko a modernizace obj. Chittussiho                                                               8 000 tis.Kč
Změna u�ívání kotelny na sklad                                                                          991 tis.Kč
Rekonstrukce auly                                                                                               786 tis.Kč
Rekonstrukce části budovy Z� Podlahova                                                          423 tis.Kč

Z těchto prostředků bylo 333 Kč vráceno do SR jako nevyčerpané.
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     Neinvestiční prostředky na projekty Podpory rozvoje učitelských vzdělávacích
programů a jiných vzdělávacích aktivit byly přiděleny pro projekty

Kalus                    Multimediální internetové materiály pro výuku vy��í
                             matematiky pro distanční vzdělávání a C�V                                60 tis.Kč
Dokoupilová         Zavedení hospitačně-asistentských praxí se zaměřením
                              na �kolskou administrativu pro učitele 2.st.Z� a S�                   377 tis.Kč
Lepilová                Rozvoj pregraduální a postgraduální přípravy učitele ru�tiny
                               (regiony Ostrava a Brno)                                                           103 tis.Kč
Göbelová               Modulární projektování kurikula ve V� přípravě studentů
                               v seminářích teorie výchovy  a základů profesní praxe               42 tis.Kč
�imíčková              Environmentální pedagogika pro učitele primární �koly          140  tis.Kč
Vaňková                Hra a hračka ve vzdělávání učitelů                                               80 tis.Kč
Tvarů�ka                Příprava učitelů pro poradenskou činnost v oblasti volby
                               povolání a podnikání                                                                  123 tis.Kč
Klimtová                Studijní program pro region.pedagogické centrum                      20 tis.Kč
Ludva                     Inovace akreditovaného studijního programu KTV PdF OU     116 tis.Kč
Mechlová               Rozvoj oborových didaktik fyziky a chemie v oblasti
                               informačních zdrojů                                                                    444 tis.Kč
Malach                   Posilování distančních prvků v DPS                                           175 tis.Kč
Fojtík                      Moderní  trendy v oblasti hardware a multimedií v práci
                               učitele                                                                                           210 tis.Kč
�tarha                     Aplikace počítačových animací při výuce chemie                      179 tis.Kč
Kričfalu�i               Modely integrace informačních a komunikačních technologií
                               do výuky  chemie a fyziky                                                           275 tis.Kč

V�echny prostředky těchto projektů byly vyčerpány ve shodě s účelem poskytnutí.

Prostředky Fondu vzdělávací politiky byly poskytnuty na projekty

Dokoupilová             Vybudování specializovaného pracovi�tě pedagogických
                                  praxí PdF OU                                                                             360 tis.Kč
Malčík                       �íření inf.systému agendy pro podporu kreditního způsobu
                                  organizace studia                                                                        510 tis.Kč

Prostředky projektů byly vyčerpány.

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

Hubáček             Příprava mladých badatelů pro výzkum sociolektů                          78 tis.Kč
Krejčík               Výzkum nobilitovaných osob na Moravě a ve Slezsku
                           v 19. století                                                                                      115 tis.Kč
Vandrolová         Návrh studijního programu pro neaprobované učitele
                            TV v Z�                                                                                            36 tis.Kč
Stiborová             Výchova a vzdělávání dětí romské minority hudbou                      60 tis.Kč
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Dobe�ová             Zdravotně preventivní aktivity jako součást vzdělávání
                             pedagogů  na 1. st. Z�                                                                   70 tis.Kč
Lasotová              Konceptuální tendence ve výtvarné výchově                                86 tis.Kč
Spisar                   Účast na V. mezinárodním  sympoziu CANTUS
                             CHORALIS 2001                                                                         14 tis.Kč
Grossmann           Rozvoj kompozičních dispozic u studentů hudební výchovy
                             a sbormistrovství                                                                           71 tis.Kč
Fry�čák                Rozvoj mimovýukových uměleckých aktivit studentů
                             učitelství                                                                                        90 tis.Kč
Kubová                 Inovace grafických dílen OU                                                       99 tis.Kč
Müller                   Předná�kové pobyty na kat.fyzické geografie a geoek. PřF        54 tis.Kč
Divi�ová                Podpora doktorského studia Výzkum řetězových zlomků
                               a jejich vlastnosti                                                                        41 tis.Kč
Sobková                 Podpora doktorského studia Lineární nezávislost
                               nekonečných řad                                                                         49 tis.Kč
Koníček                 Návrh a zpracování výukových modulů s multimediálními
                               prvky                                                                                           59 tis.Kč
Lokajová                Bezobslu�né pracovi�tě pro celodenní přístup k informačním
                               zdrojům                                                                                     590 tis.Kč
Fojt                         Rozvoj inf.technologií OU                                                       395 tis.Kč
Pavlicová               Zavedení elektronické výpůjčky v univerzitní knihovně           68 tis.Kč

Prostředky NIV FRV� nebyly vyčerpány v částce 42 973 Kč. Jedná se o celý projekt ře�itelky
Divi�ové ve vý�i 41 tis.Kč a drobné nedočerpané částky.

     Neinvestiční prostředky programu CEEPUS byly poskytnuty na projekt SK-42,
doc.Novák, ve vý�i 38 tis.Kč a projekt CZ-105 doc. Hančl ve vý�i 37 tis.Kč.
Prostředky byly vyčerpány.

     Neinvestiční prostředky programu AKTION byly poskytnuty účelově na projekt
31 p25  �ebestová Deutschsprachiges Hörspiel ve vý�i 8 tis.Kč a byly vyčerpány.

     Neinvestiční prostředky rozvojových programů byly poskytnuty na projekty

Paulík                     Sociální pracovník                                                                   158 tis.Kč
Kapounová             Specializace v pedagogice, studijní obor
                               Technologie a počítače                                                              33 tis.Kč

Kapounová             Mediální a komunikační studia, studijní obor
                                Komunikace s veřejností                                                          33 tis.Kč
Rychlíková              Specializace v pedagogice � učitelství odborných
                                předmětů   pro učňovské �koly                                               600 tis.Kč
Dvořák                    Měření a multimediální prezentace dat                                  100 tis.Kč
Močkoř                   Aplikovaná matematika                                                          100 tis.Kč
Jaro�ová                  O�etřovatelství � v�eobecná sestra                                         125 tis.Kč
Menzlová                Veřejné zdravotnictví, studijní obor Ochrana veřejného
                                zdraví                                                                                      125 tis.Kč
�punda                    Podpora realizace habilitačního řízení pracovníků PřF         170 tis.Kč



16

Telnarová                Program vzdělávání pracovníků ve státní správě
Burianová                v oboru Informatika                                                               275 tis.Kč

Tyto prostředky byly vyčerpány v souladu s účelem poskytnutí.

     K programu SOCRATES nám byly poskytnuty neinvestiční prostředky ve vý�i
3881 tis.Kč, z nich� bylo odvedeno do SR 427 Kč.

Celkově tedy vracela  Ostravská univerzita z neinvestiční základní dotace z kapitoly 333
částku 345 821.-- Kč  zpět do státního rozpočtu.

V roce 2001 obdr�ela Ostravská univerzita doplňkovou dotaci na ubytování a stravování
studentů ze státního rozpočtu                                                                               9 826 tis. Kč

Dotace byla pou�ita  k ubytování a stravování studentů Ostravské univerzity a byla vyčerpána
ve vý�i 9 821 tis.Kč. Nevyčerpaná zůstala částka 5 tis.Kč z poslední úpravy rozpočtu.
Z doplňkové neinvestiční dotace na stravování a ubytování studentů vracela tedy
Ostravská univerzita di státního rozpočtu 5000.�Kč.

     Neinvestiční dotace na výzkum a vývoj byla poskytnuta Rozhodnutím M�MT o
poskytnutí dotací na vědeckou, výzkumnou, vývojovou a dal�í tvůrčí činnost v celkové vý�i
                                                                                                           ve vý�i       17 757 tis.Kč
v členění:
institucionální záměry                                                                                            9 594 tis.Kč
nespecifikovaný výzkum                                                                                        6 553 tis.Kč
účelové prostředky vědy a výzkumu                                                                      1 610 tis.Kč

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

Kantorková                            1 202 tis.Kč
Kří�                                            450 tis.Kč
Dvořák                                         527 tis.Kč
Mechlová                                 531 tis.Kč
Jirák                                         433 tis.Kč
Novák                                               2 928 tis.Kč
Lepilová                                   437 tis.Kč
Paulík                                       339 tis.Kč
Svoboda                                             2 264 tis.Kč
Močkoř                                      483 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). Prostředky byly vyčerpány.

     Účelové prostředky VaV  se týkaly projektů
OE 81                                      Malčík                                                               896 tis.Kč
KONTAKT ME 200               Ramík                                                             100 tis.Kč
KONTAKT ME 468               Novák                                                                274 tis.Kč
COST     OC B15.20               Grundmann                                                       340 tis.Kč

Rovně� tyto prostředky byly vyčerpány.

 
 Tabulka č. 2.1.1a
Neinvestiční dotace z kapitoly M�MT(333)                                                                                        tis.Kč
 Č.ř.  Neinvestiční dotace - druh  Poskytnuté prostředky k

31.12.2001
 Vratka
 do SR

   1  Základní  213428.00  345.821
  v tom: (dle jednotlivých ukazatelů A-I):   
  A  Vzdělávací činnost  186736.00  0
  C   Stipendia PGS  1800.00  264.900
  D   Studující cizinci a mezinárodní spolupráce  3991.00  0.427
  E   NIV spojené s investiční výstavbou  13992.00  0.333
  F   Vzdělávací projekty a programy  3215.00  0
  G   Projekty FRV�  1975.00  42.973
    
    
  2  Na ubytování a stravování studentů  9826.00  5.000
  3  Dotace na výzkum a vývoj  17757.00  0
  v tom: institucionální � nespecifikovaný výzkum  6553.00  0
                                        výzkumné záměry  9594.00  0
  Účelové prostředky na VaV v členění dle jednotlivých

programů
 1610.00  0

  4  Celkem: (ř.1+ř.2+ř.3)  241011.00  350.821

     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                                                                        66 570  tis.Kč
Reko vzduchotechniky a klimatizace menza Reální                                             3 000 tis.Kč
Reko objektu B, koleje Jana Opletala, Hladnov                                                1 000 tis.Kč
Změna u�ívání kotelny na sklad                                                                               600 tis.Kč
Inovace studijních programů  - FRV�                                                                  1 838 tis.Kč
Obnova přístrojového a strojního vybavení                                                          5 700 tis.Kč
Projekty VaV                                                                                                            701 tis.Kč
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 tab.2.1.1b    Dotace z kapitoly M�MT na reprodukci majetku                                                                  tis.Kč
 Č.ř
.

 Dotace � identifikace programu (podprogramu) podle  Poskytnuté prostředky k 31.12.2001

  ISPROFIN  celkem  investice  neinvestice
 1  333 310 Výstavba a obnova budov a staveb vysokých �kol � bez

podprogramu 333 317 � restituce
 85162  71170  13992

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

 0  0  0

 3  333 320 Podpora koncepčního vzdělávacího rozvoje vysokých
�kol

 8239  8239  0

  4  Celkem: (ř.1a� 3)  93401  79409  13992

  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                                                           3 432 tis.Kč
a to na tyto projekty:

201/99/P060          Bělohlávek                                                                120 tis.Kč
206/00/0824          Lojkásek                                                                      80 tis.Kč
206/99/0085          �punda                                                                       221 tis.Kč
105/99/0225          Taraba                                                                        170 tis.Kč
205/99/1142           Wilam                                                                       202 tis.Kč
409/00/1378           My�ka                                                                       209 tis.Kč
522/00/1381           Kalina                                                                        474 tis.Kč
402/00/1165           Křivý                                                                         154 tis.Kč
526/00/1303           Malachová                                                                 101 tis.Kč
105/00/1416           Peter                                                                          391 tis.Kč
403/01/0726           Havrlant                                                                      47 tis.Kč
201/01/0471           Toth                                                                           366 tis.Kč
206/99/1112           Drozd                                                                          10 tis.Kč
405/01/P008           Malura                                                                      132 tis.Kč
105/01/1267           Mrhačová                                                                  101 tis.Kč
405/01/0593           Zelinský                                                                    307 tis.Kč
405/01/1270           Urbanová                                                                  286 tis.Kč
409/01/D121          Kladiva                                                                       61 tis.Kč

Z neinvestičních prostředků GAČR bylo vráceno 1224.76 Kč do SR (projekt Křivý).

     U následujících projektů jsme obdr�eli současně investiční prostředky ve vý�i:
405/01/0593       Zelinský                                                                        80 tis.Kč
405/01/1270        Urbanová                                                                     75 tis.Kč
201/01/0471        Toth                                                                             90 tis.Kč

Z projektů GAČR byly v�echny investiční prostředky vyčerpány.
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Z prostředků Ministerstva zdravotnictví ČR byl ře�en projekt NJ6578-3/2001 Karcinogenní
riziko zaměstnanců exponovaných prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého,
ře�itel Horáček, ve spolupráci s Hygienickou stanicí Ostrava. K tomuto projektu jsme obdr�eli
724 tis.Kč neinvestičních  prostředků, z toho 161 tis.Kč čerpal spoluře�itel.
Dále tento projekt přinesl Ostravské univerzitě 118 tis.Kč investičních prostředků.
Ve�keré prostředky MZ ČR byly vyčerpány.

Z prostředků Ministerstva kultury obdr�ela Ostravská univerzita 100 tis. Kč neinvestičních
prostředků k ře�ení projektu doc. Janáčka V.Mezinárodní workshop serigrafie 3.37 bodu.

Dále byly ře�eny projekty Akademie věd ČR ve celkové vý�i 1 287 tis.Kč.
Pracovníci Ostravské univerzity se podíleli i na ře�ení projektů jiných veřejných vysokých
�kol jako spoluře�itelé, a to spolu s V�B � TUO Ostrava, Jihočeskou univerzitou v Českých
Budějovicích, ČVUT Praha a Univerzitou Palackého v Olomouci.

 Tabulka č 2.1.2a
 Ostatní dotace � neinvestiční prostředky                                                                              tis. Kč
 č.ř.  Příjmy dotačního charakteru (bez kap. 333)  Provoz  Výzkum a

vývoj
 Celkem

poskytnuto k
31.12.01

 Vratka
 do SR

   1  Z kapitol státního rozpočtu celkem (bez M�MT)  4150  3432  7582  1
  v tom: Ministerstvo zdravotnictví  724   724  0
             Ministerstvo kultury  100   100  0
             Akademie věd  1287   1287  0
             VV� - spoluře�itelé  2039   2039  0
             GAČR   3432  3431  1
      
   2  Z obcí, ÚSC, státní fondy celkem  365   365  0
  v tom: Magistrát města Ostravy  365   365  0
      
   3  Ze zahraničí celkem:  4028   4028  0
  v tom: Tempus  784   784  0
              Socrates  2967   2967  0
              Phare a ostatní zahraniční  277   277  0
   4  Celkem: (ř.1+ř.2+ř.3)  8543  3432  11974  1

Je zde upravena dotace ze zahraničí oproti doplňujícím údajům k výsledovce na
správnou částku. K chybě do�lo mezi polo�kami 1 a 3, tj. ostatní kapitoly SR a
zahraničí.
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tab.2.1.2b      Ostatní dotace na reprodukci majetku tis.Kč
   Poskytnuté prostředky k 31.12.2001
   celkem  investice  neinvestice
 1  Dotace ze SR (bez M�MT)�identifikace programu (podprogramu) podle ISPROFIN (pokud existuje)
  v tom:
  GAČR  245  245  
  MZ ČR  118  118  
 2  Dotace z obcí, ÚSC, státních fondů na reprodukci majetku
  v tom:
   0  0  
     
 3  Dotace ze zahraničí na reprodukci majetku
  v tom:
   0  0  
     
  Celkem  363  363  

  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 .

 Tabulka č.2.1.3
Vlastní příjmy                                                                                                                             tis. Kč
  Polo�ka       Hlavní činnost     Doplňková činnost    Celkem k 31.12.01
 tr�by za prodej zbo�í  253.44   253.44
 tr�by za prodej vlastních výrobků    
 poplatky za studium    
     z  toho: cizinci v cizím jaz.    
 poplatky za přijímací řízení  4614.31   4614.31
 slu�by pro studenty  3190.52  5854.42  9044.94
 kolejné    
 jiné ubytování    
 ze stravování studentů    
 ze stravování zaměstnanců    
 ze zeměděl. a lesn. aktivit    
 změna stavu vnitroorg.zásob a aktivace  739.78   739.78
 zúčt.rezerv a zák.opr.polo�ek    
 dary  1178.44   1178.44
    z toho: ze zahraničí    
 úroky  1964.51   1964.51
 náhr. �kod, manka, ztráty, telef.    
 přijaté pojistné náhrady  5.7   5.7
 mimorozp.granty    
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 pronájem  441.42   441.42
              z  toho: budovy, haly, stavby    
                           pozemky    
                           prostory  441.42   441.42
 tr�by z prodeje materiálu    
 tr�by z prodeje majetku    
    z toho: budovy, haly, stavby    
             pozemky    
 z prodeje akcií    
                 majetkových podílů    
 Jiné: fondy  301.64   301.64
         Kurz.zisky  9.63   9.63
         konference  1000.00   1000.00
         Vyrovnání Parva avis  -166.37   -166.37
         Ples, Den učitelů  95.24   95.24
         Dobropisy r. 2000  441.51   441.51
         Přiznání titulu Mgr.  28.8   28.8
         Dokumentace veř.zakázek  79.00   79.00
    
 Celkem vlastní příjmy:  14177.6  5854.42  20032.02
 Dotace  ze SR a zahr.(Výkaz z.a z.ř.62)  252634.41   252634.41
 Celkem (Výkaz zisku a ztráty, ř.63)  266812.01  5854.42  272666.43

 

 

 

 

 2.2.1 Neinvestiční náklady

2.2  Výdaje

  Neinvestiční náklady

Tabulka č. 2.2.1
Náklady                                                                                                                                               tis. Kč
 Polo�ka       Hlavní činnost    Doplňková činnost              Celkem
 Osobní náklady  151153.57  3643.70  154797.27
 z toho: mzdy  105608.45  1939.75  107548.20
             OPPP(OON)  5309.50  894.84  6204.34
                 z toho: dohody  5153.47  894.84  6048.31
                             civilní sl.  156.03  0  156.03
                             odstupné    
                             jiné    
              zák. poji�tění  37151.95  809.11  37961.06
              sociální. Náklady*)  3083.67  0  3083.67
 odpisy  13414.17  0  13414.17
 učebnice, knihy, tisk  3555.64  0.82  3556.46
 pohonné hmoty  324.32  0  324.32
 energie, voda, pára, plyn  9750.77  0  9750.77
 drobný majetek vč.materiálu a OOPP  26280.80  195.89  26476.69
 Telefony  2109.94  0  2109.94
 nájem  5409.23  8.95  5418.18
 �kolení, vzděláv., poraden.  996.21  10.08  1006.29
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 programové vybavení  1664.28  0  1664.28
 opravy, údr�ba  10610.34  61.43  10671.77
 cestovné  10912.90  57.69  10970.59
   v tom: zahraničí  4565.93  9.22  4575.15
              tuzemsko  6346.97  48.47  6395.44
 na reprezentaci  262.54  0  262.54
 stipendia  2296.94  0  2296.94
 �kody, manka aj.  0  0  0
 poji�tění  809.86  1.64  811.50
 dary  0  0  0
 zůstatk. cena prod. maj.  0  0  0
 tvorba zák.rezerv  0  0  0
 Jiné:daně (silniční,nemovitosti)  24.23  0  24.23
         Úroky a kurz.ztráty  245.49  0  245.49
         po�tovné  792.18  0  792.18
         Tisk sborníků, skript  2037.38  19.50  2056.88
         Ostatní slu�by  12481.28  557.68  13038.96
         Od�kodnění úrazů  4.33  0  4.33
         Ostatní poplatky  286.43  81.75  368.18
         Zhodnocení majetku  1172.78  0  1172.78
          Kurzy, exkurze  1229.61  64.96  1294.57
         Slu�by KaM - V�B  9821.00  0  9821.00
 Celkem (Výkaz zisku a ztráty, ř.33):  267646.22  4704.09  272350.31

Sociální náklady ve vý�i 3083.67 tis.Kč se skládají z příspěvku na stravování
zaměstnanců ve vý�i 2 000.14 tis.Kč, nákladů na civilní slu�bu ve vý�i 1 069.53 tis.Kč
a mimořádného sociálního stipendia ve vý�i 14 tis.Kč

Tradičně největ�í část prostředků byla vynalo�ena na mzdy a odvody.
     Mzdové náklady činily v hlavní činnosti 110 918 tis.Kč, z toho 5 309.5 tis.Kč na ostatní
osobní náklady, na odvody pak 37 152 tis.Kč. V doplňkové činnosti bylo vyplaceno 1 940
tis.Kč na mzdách a 895 tis.Kč na ostatních osobních výdajích. Pou�ití mzdových prostředků
ukazuje tab.č.2.2.1a.
Příspěvky na stravování zaměstnanců činily 2 000 tis.Kč.
Velkou částku představují odpisy majetku, které činily 13 414 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 9 751 tis.Kč.
     Velká část prostředků je ka�doročně věnována opravám a údr�bě budov, strojů a zařízení.
V roce 2001 to bylo celkem 10 610 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 13 992 tis. Kč

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
6 347 tis.Kč, na  zahraniční pracovní cesty v hlavní činnosti vynalo�ila 4 566 tis. Kč.
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     Ostravská univerzita se řídí v oblasti odměňování vnitřním mzdovým předpisem, který
převzal některá ustanovení odměňování podle nařízení vlády č.143/92 Sb.

     Průměrný přepočtený evidenční stav pracovníků Ostravské univerzity činil v roce 2001
 561.48

z toho    pedagogičtí pracovníci                                             330.54
              nepedagogičtí pracovníci                                         220.47
              vědečtí pracovníci                                                      10.47

Pro výkaz �kol P1a jsou za pedagogické pracovníky započteni v�ichni pracovníci, kteří mají
pracovní smlouvu uzavřenu na funkci vysoko�kolského učitele a za vědecké pracovníky
pouze ti, kteří mají pracovní smlouvu uzavřenu na vědecko-výzkumného pracovníka, aby
nedocházelo ke sni�ování údajů pro rozpočtová data.
Část prostředků nespecifikovaného výzkumu je v�ak pou�ita na hrazení mzdových prostředků
pedagogických pracovníků, kteří se podílejí na výzkumu jako součásti své práce.

     K 31.12.2001 končila Ostravská univerzita s fyzickým stavem 629 osob, z toho 341 �en.

Tabulka č.  2.2.1a
Pracovníci a mzdové prostředky ( sumář V�, �kola, KaM, �LaZP)                                            od ř.5   tis. Kč
č.ř. Ukazatel

1 Průměrný evid. počet pracovníků přepočtený za rok  2001 561.48
2 z toho: pedagogičtí 330.54
3             vědečtí pracovníci 10.47
4             nepedagogičtí 220.47
5 Vyplacené mzdové prostředky hrazené M�MT ČR - kap. 333  bez VaV 99578.277
6 Vyplacené mzdové prostředky hrazené M�MT ČR - kap. 333 pouze VaV (ř.0305P1a-04) 8879.815
7 Vyplacené mzdové prostředky hrazené M�MT ČR - kap. 333                     (ř.0307P1a-04) 108458.092
8 v tom: 1)mzdy 103508.701
9                  z toho: VaV 8719.056

10             2)OPPP (dříve OON) 4949.391
11                  z toho: VaV 160.759
12 Mzdové prostředky vyplacené z FO                                                           (z P1a-04 ř.0310) 0
13 Vyplacené mzdové prostředky z kap. 333 včetně FO                                             ( ř.7+12) 108458.092
14 v tom: pedagogům 71537.792
15            vědeckým pracovníkům 8879.815
16            nepedagogům 28040.485
17 Průměrná mzda za rok 2001 v Kč /v propočtu na 12 měsíců, bez  OPPP(OON) a FO/ z ř.8 15362
18 v tom: pedagogů 17825
19            vědeckých pracovníků 25399
20            nepedagogů 10541
14 Průměrná mzda za rok 2000 v Kč v hlavní činnosti 13862
15 Nárůst mzdy r.2001 oproti r. 2000 v % 10.82
16 Mzdové prostředky vyplacené v roce 2001 z ostatních zdrojů (bez kap.333)  mimo VaV 978.148
17 v tom: granty a programy z ostatních kapitol � GAČR 978.148
18            ostatní (zahraničí, dary apod.) 0
19 Mzdové prostředky vyplacené v roce 2001 z ostatních zdrojů (bez kap.333)  VaV (ř.0309) 1481.711
20 Doplňková činnost (ř.0308) 2834.582
21 Vyplacené mzdové prostředky celkem (z P1a-04 ř. 0311a výkazu Zisku a ztráty) 113752.533
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  Investiční náklady a investiční činnost

 
 Tab. 2.2.2 a   Financování reprodukce majetku � kapitola 333                                                             tis.
Kč

 Individuální dotace  Systémová dotace
 uprav.rozp.
(poskytnuto
)

 skutečnost
(pou�ito)

 uprav.rozp.
(poskytnuto
)

 skutečnost
(pou�ito)

 Ost. zdroje*)
skutečnost
(pou�ito)

 FRIM

 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
 0  71170  71170  11046  82216

 2  Program  333 320 � podpora
koncepčního vzdělávacího
rozvoje  vč. FRV�

 0  8239  8239  1823  10062

  Celkem  0  79409  79409  12869  92278

 tab.2.2.2b Financování reprodukce majetku - ostatní dotace          tis. Kč
 Dotace

 uprav.rozp.
(poskytnuto

)

 skutečnost
(pou�ito)

 Č. ř.  

 A  b
 1  Ukazatel � identifikace programu z jiných kapitol
  v tom:

  GAČR  245  245
  Ministerstvo zdravotnictví ČR  118  118
 2  Ukazatel � identifikace programu z rozpočtu obcí, ÚSC a státních fondů
  v tom:

   0  0
    
 3  Ukazatel � identifikace programu ze zahraničí
  v tom:

   0  0
    

  Celkem  363  363

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25

 Tab. 2.2.2c Dílčí přehledy pro jednotlivé programy**)
tis. Kč

 Individuální dotace  Systémová dotace

 uprav.rozp.
(poskytnuto

)

 skutečnost
(pou�ito)

 uprav.rozp.
(poskytnuto

)

 skutečnost
(pou�ito)

 Ost.  zdroje
skutečnost
(pou�ito)

 FRIM

 Celkem
 skutečnost
(pou�ito)

 Č. ř.  Ukazatel � jednotlivé akce
v členění dle ISPROFIN

 (číslo a název)

 a  b  c  d  E  b+d+e

 1.  3333142413

 Reko Reální

   3000  3000  4136  7136

 2.  3333142412

 Reko �B� KJO

   1000  1000  1  1001

 3.  3333112404

 Reko Chittussiho

   66570  66570   66570

 4.  3333112411

 Změna u�ívání kotelny

   600  600  2005  2605

 5.  3333112413

 Reko auly

     2786  2786

 6.  3333112412

 Reko Z� Podlahova

     2014  2014

 7.  3333252401

 Inovace stud.
programů

   1838  1838   1838

 8.  3333282401

 Obnova stroj.vybavení

   5700  5700  1823  7523

 9.  Výzkum a vývoj    701  701   701

 10.  Reko spla�kové
kanalizace obj.A

     104  104

  celkem    79409  79409  12869  92278

 

 
 V roce 2001 byly investiční prostředky vynalo�eny na stavby:

Rekonstrukce vzduchotechniky a klimatizace menza Reální

     Realizace akce proběhla od června do září 2001. U�ivatelem je V�B � TUO, vlastníkem
objektu je ale Ostravská univerzita. Stavba byla zaji�těna převá�ně ze státního rozpočtu, a to
z investičních i neinvestičních prostředků, a z části z FRIMu OU.
     Gastronomickou technologii zabezpečila a financovala V�B � TUO. Provoz
rekonstruované menzy byl zahájen 3.10.2001.
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Změna u�ívání kotelny na sklad

     Rekonstrukcí objektu bývalé kotelny na tuhá paliva, umístěné ve dvorní části rektorátu na
Dvořákově ulici, vytvořila Ostravská univerzita dostatečné podmínky pro provoz skladu
materiálu, který slou�í v�em útvarům a fakultám.
     Na financování akce se podílelo M�MT a �kola. M�MT přispělo i na prvotní vybavení a
dal�í neinvestiční náklady spojené s touto akcí.
     Provoz skladu byl zahájen po prosincové kolaudaci v lednu 2002.

Rekonstrukce objektu Chittussiho ve Slezské Ostravě

     Realizace stavby pokračovala po zahájení v roce 2000. Jedná se  o 1. etapu dobudování
areálu Hladnov, tj. nový objekt na zbytkové plo�e bývalého gymnázia. Součástí této etapy
byla i rekonstrukce prostorů v 1. NP objektu Hladnovská 7, kde byla rekonstruována
posluchárna se stupňovitou podlahou pro 80 a� 84 studentů. Tato dílčí část byla zkolaudována
ji� 24.1.2002. Posluchárna je vybavena audiovizuálním zařízením a speciální akustickou
úpravou.
Realizace stavby byla v roce 2001 financována ze systémové dotace MSMT. S ukončením
celé 1. etapy se počítá v březnu 2002.

Rekonstrukce objektu B Koleje Jana Opletala Hladnov

     Tato akce byla projekčně připravena v roce 2001 tak, �e zahájení realizace bylo povoleno
v prosinci 2001. Stavba bude ukončena v září 2002, aby bylo mo�no vyu�ít ubytovací
kapacitu pro studenty ji� se zahájením �kolního roku 2002/2003.
Ostravská univerzita se podílí na akci částečně i vlastními prostředky, převá�ná část je v�ak
financována M�MT.

SZNN

     Prostředky na SZNN ze v�ech projektů, které Ostravská univerzita v roce 2001 obdr�ela,
byly vyčerpány, stejně jako z projektů GAČR.
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3. Přehled o peně�ních příjmech a výdajích

Casch flow
min.obd. bě�né obd. rozdíl vliv nna CF

Hospodářský výsledek bě�ného roku 0 316,12 316,12 316,12
odpisy dlouhodobého majetku 0 0 0 13414,17
Přechodné účty pasivní 289,64 499,93 210,29 210,29
       dohadné účty pasivní 289,64 499,93 210,29,210,29
Přechodné účty aktivní 756,79 950,46 193,67 -193,67
       náklady pří�tích období 756,79 833,1 76,31 -76,31
       příjmy pří�tích období 0 117,36 117,36 -117,36
Pohledávky celkem 30968,04 24832,89 -6135,15 6135,15
       z obchodního styku -252,94 -289,05 -36,11 36,11
       daň z příjmu 756,44 297,13 -459,31 459,31
       daň z přidané hodnoty 43,61 0 -43,61 43,61
       za zaměstnanci 689,29 406 -283,29 283,29
       jiné pohledávky 29731,64 24418,81 -5312,83 5312,83
Ceniny 39,75 100,02 60,27 -60,27
Zásoby celkem 4837,64 4033,04 -804,6 804,6
       materiál na skladě 1038,83 1022,11 -16,72 16,72
       výrobky 2924,16 2315,77 -608,39 608,39
       poskytnuté zálohy na zásoby 874,65 695,16 -179,49 179,49
Krátkodobé závazky 55971,13 55040,34 -930,79 -930,79
       dodavatelé 1268,68 1120,05 -148,63 -148,63
       přijaté zálohy 7999,87 9526,8 1526,93 1526,93
       ostatní závazky -22,9 -14,95 7,95 7,95
       zaměstnanci 1065,66 942,6 -123,06 -123,06
       ostatní závazky vůči zaměstnancům 6697,34 8130,77 1433,43 1433,43
       k institucím soc.zab.a zdrav.poj. 4644,81 5390,28 745,47 745,47
       ostatní přímé daně 1431,68 1682,53 250,85 250,85
       ze vztahu ke SR 49,01 352,05 303,04 303,04
       jiné závazky 32836,98 27910,21 -4926,77 -4926,77
Casch flow provozní 92862,99 85772,8 -7090,19 19695,6
Nehmotný dlouhodobý majetek 2064,15 2867,58 803,43 -803,43
       software 2064,15 2142,38 78,23 -78,23
       drobný dlouhodobý nehmotný majetek 725,2 725,2 -725,2
Oprávky celkem -725,2 -725,2 725,2
        k drobnému nehmot.dlouhodobému m. -725,2 -725,2 725,2
Hmotný dlouhodobý majetek 423830,43 638868,36 215037,93 -215037,93
        pozemky 32565,92 32565,92 0 0
        stavby 280290,25 293052,14 12761,89 -12761,89
        samostatné movité věci a soubory 89735,77 98903,36 9167,59 -9167,59
        drobný hmotný dlouhodobý majetek 200,06 117769,19 117569,13 -117569,13
         nedokončené hmotné investice 21038,43 96258,11 75219,68 -75219,68
        poskytnuté zálohy na hm.dlouhod.m. 0 319,64 319,64 -319,64
Oprávky celkem -112622,09 -243605,39 -130983,3 130983,3
         ke stavbám -52017,35 -55835,51 -3818,16 3818,16
         k movitým věcem a souborům -60604,74 -70200,75 -9596,01 9596,01
         k drobnému hm.louhodobému m. 0 -117569,13 -117569,13 117569,13
Korekce vyloučením odpisů 0 0 0 -13414,17
Casch flow z investiční činnosti 313472,49 397605,35 84132,86 -97547,03
Vlastní jmění 316425,04 399629,88 83204,84 83204,84
Fondy 29210,22 31102,71 1892,49 1892,49
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Hospodářský výsledek ve schval.řízení 4835,2 316,2 -4519,08 -4519,08
Korekce sní�ením disponib.zisku bě�.roku 0 -316,12 -316,12 -316,12
Casch flow z finanční činnosti 350470,46 430732,59 80262,13 80262,13
Casch flow celkové 756805,94 914110,74 157304,8 2410,7
Stav peně�ních prostředků 56656,55 59067,2 2410,65 -2410,65

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 k
31.12.01

0 1 2 3 4 5
1 Stav k 1.1.2001 3007 9386 16249 567 29209
2 Tvorba fondu 2360 43 16268 754 19425
3 Čerpání fondu 0 0 17221 310 17531
4 Stav k 31.12.2001 5367 9429 15296 1011 31103
5 Nárok na příděl z roku

2001 (návrh)
316

6 z toho: z hlavní činnosti 0 0 0 0 0
7             z doplňkové čin. 0 0 316 0 316
8 Předpokládaný stav po

přídělu
5367 9429 15612 1011 31419

Fond odměn

Počáteční stav k 1.1.2001                                                             3 007 tis.Kč
Tvorba fondu z hosp.výsledku roku 1999                              2 360 tis.Kč
Čerpání fondu                                                                                                     0
Stav fondu k 31.12.2001                                                           5 367 tis.Kč

Návrh na příděl  r.2001                                                            0 tis.Kč

Předpokládaný stav po přídělu                                          5 367 tis.Kč

Fond rezervní

Počáteční stav k 1.1.2001                                                     9 386tis.Kč
Tvorba fondu z hosp.výsledku r. 2000                                      43 tis.Kč
Stav fondu k 31.12.2001                                                                           9 429 tis.Kč

Návrh na příděl z HV r. 2001                                                              0 tis.Kč
Předpokládaný stav po přídělu                                          9 429 tis.Kč
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Fond reprodukce investičního majetku

Počáteční stav k 1.1.2001                                                                          16 249 tis.Kč

Tvorba roku 2001                                                                                         16 268 tis.Kč
V tom:
Odpisy                                                                                                13 414 tis.Kč
Z hosp.výsledku r.2000 z hlavní činnosti                                             1 684 tis.Kč
                                       z doplňkové  činnosti                                            749 tis.Kč
dobropis, plnění poji�ťovny                                                                              421 tis.Kč

Čerpání FRIM v roce 2001                                                                          17 221 tis.Kč
V tom:
Doplnění stavebních investic                                                                        11 046 tis.Kč
SZNN  HČ                                                                                                      5 052 tis.Kč
             z toho k programu Obnova str.a přístroj.vybavení             1 823 tis.Kč
             DČ                                                                                                        376 tis.Kč
Koupě bytu                                                                                                        747 tis.Kč

Stav fondu k 31.12.2001                                                                             15 296 tis.Kč

Návrh na příděl do FRIM z výsledku roku 2001
Z doplňkové činnosti                                                                                         316 tis.Kč
Předpokládaný stav po přídělu                                                                 15 612 tis.Kč

Tabulka č.4b
FRIM
Řádek 2 tabulky č. 4 - tvorba (bez dotací) rok 2001                  tis.

Kč
odpisy 13414
příděl z HV 2433
zůstatková cena investičního majetku 0
ostatní zdroje :
dobropis, plnění poji�ťovny 421
Celkem tvorba 16268

Řádek 3 tabulky č. 4 - čerpání rok 2001                  tis.
Kč

stavby 12870
stroje a zařízení 3229
nákupy nemovitostí - byt 747
opravy 0
ostatní u�ití (rozepsat) -DČ 376

Celkem čerpání 17221
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Fond stipendijní

Počáteční stav k 1.1.2001                                                                                567 tis.Kč
Tvorba roku 2001                                                                                              754 tis.Kč
Čerpání roku 2001                                                                                             310 tis.Kč
Stav fondu k 31.12.200                                                                                  1 011 tis.Kč

Tabulka  č. 4a
Stipendijní fond                                        tis. Kč
ř.1 Stav k 1.1.1999 0

2 Tvorba celkem 99 163
3 v tom z:  HV 0
4      popl. za studium 163
5 Čerpání 99 0
6 Stav k 31.12.1999 163

a k 1.1.2000
7 Tvorba celkem 00 458
8 v tom z :  HV 0
9   z popl. za studium 458

10 Čerpání 00 54
11 Stav k 31.12.2000 567

a k 1.1.2001
12 Tvorba celkem 01 754
13 v tom z:  HV 0
14   z popl. za studium 754
15 Čerpání 01 310
16 Stav k 31.12.2001 1011
17 v tom: HV 0
18           poplatky za st. 1011

5.   Vývoj stavu majetku a výsledky inventarizace

     V roce 2001 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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Tabulka č. 5a
Přehled o majetku a jeho vývoj                                                                                                              tis. Kč

                                Stav k 31.12.2001Druhy majetku Stav k
31.12.2000
 pořizovací cena

  pořizovací cena       oprávky     zůstatková cena

Dlouh.nehmotný
majetek

2064.15 2867.58 725.2 2142.38

z toho: software 2064.15 2142.38 2142.38
           drob. dl .nehm.m. 0 725.20 725.2 0

Dlouh. hmotný majetek 423830.43 638868.36 243605.39 395262.97
Z toho: pozemky 32565.92 32565.92 0 32565.92
       um.díla 0 0 0 0
       budovy,haly, stav. 280290.25 293052.14 55835.51 237216.63
       sam.mov.věci a s. 89735.77 98903.36 70200.75 28702.61
            pěst.celky 0 0 0 0
       zákl.stádo, ta�. zv. 0 0 0 0
       drobný dl. hm.m. 200.06 117769.19 117569.13 200.06
        ost.dl. hm. maj. 0 0 0 0
        Pořízení dl.hm.m. 21038.43 96258.11 0 96258.11
        Posk.zál.na dl.m. 0 319.64 0 319.64

Tabulka č. 5b
Finanční  majetek
tis.Kč

      Stav k
31.12.2000

     Stav k 31.12.2001           Charakteristika

Dlouhodobý 200.00 200.00
z toho: jmenovitě
VTP 200.00 200.00 Akcie Vědeckotechnol.parku
Krátkodobý 56696.30 59167.22
z toho: jmenovitě
Bankovní účty 56656.55 59093.70

Tabulka č. 5c
 Zásoby                                                                                                                                                       tis. Kč

Stav k 31.12.2000 Stav k 31.12.2001            Charakteristika
Zásoby celkem 4837.64 4033.04
z toho: materiál 1038.83 1022.11 Mat.ve skladu,laboratořích
             nedok.výroba
             výrobky 2924.16 2315.77 Skripta,sborníky
             zvířata
             zbo�í
             Zálohy na zásoby 874.65 695.16 Na knihy a časopisy 2002

Tabulka č. 5d
Pohledávky, závazky, úvěry                                                                                                                       tis.Kč

Stav k 31.12.2000 Stav k 31.12.2001 Charakteristika
Pohledávky celkem: 30968.04 24832.89
z toho: odběratelé 256.68 281.10
             Daň z příjmů 756.44 297.13
             DPH 43.61 0
             za zaměstnanci 689.29 406.00
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            ostatní -509.62 -570.15
            Jiné pohledávky 29731.64 24418.81
Závazky celkem: 55971.13 55040.34
z toho: dodavatelé 1268.68 1120.05
             přijaté zálohy 7999.87 9526.80
             k zaměstnancům 7763.00 9073.37
             k inst.soc.,zdr.poj. 4644.81 5390.28
            daňové závazky 1431.68 1682.53
            Ostatní a jiné 32814.08 27895.26
            k SR 49.01 352.05
Bankovní výp. a půjčky 0 0
z toho: úvěry 0 0

6. Rekapitulace zúčtování se státním rozpočtem

Neinvestiční prostředky M�MT

Jak bylo uvedeno v kap.1 - Roční uzávěrka, bylo za rok 2001 odvedeno zpět do státního
rozpočtu 350 821 Kč.

Investiční prostředky M�MT

V�echny prostředky  poskytnuté na investiční výdaje byly vyu�ity a nebyl proveden odvod do
SR.

7.  Stipendia a slu�by poskytované studentům

    V roce 2001 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 r.2001 byla započata  rekonstrukce části B.
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.

Stravování studentů je ře�eno v menzách V�B � TUO, z nich� menza na Reální ulici byla
v havarijním stavu a byla ře�ena její modernizace po stavební i technologické stránce (viz část
o stavebních investicích).

     Dotace na ubytování a stravování studentů ve vý�i 9 826 tis.Kč byla vyu�ita k zabezpečení
daných úkolů, do SR byla odvedena nevyu�itá částka 5 tis.Kč
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     V oblasti poskytování stipendií se řídí Ostravská univerzita stipendijním řádem, který je
přílohou schváleného Statutu OU. V roce 2001 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 1 800 tis. Kč, z nich� bylo
vyplaceno 1535.1 tis.Kč. Dále vyplatila Ostravská univerzita ze stipendijního fondu stipendia
ve vý�i 301.64 tis Kč, z projektů bylo vyplaceno 121.86 tis.Kč, z DZS bylo poskytnuto a
vyplaceno 15 tis.Kč a 323.34 tis.Kč bylo vyplaceno z rozpočtu. Celková částka stipendií činí
2296.94 tis.Kč.

Tabulka č. 7a
Počty studentů
Počet studentů k 31.10.2001 5590
v tom:   rozpočtoví studenti (kromě kódů financování 2, 6, 7) 5589
             cizinci studující v cizím jazyce*) 0
             studující na základě  mezinár. smluv a usnesení
vlády**)

1

             studující hrazení z jiné rozpočtové kapitoly***) 0

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

Tabulka č. 7b
Stipendia
tis. Kč

   Z dotace
    M�MT

   Ostatní
     zdroje

Stipendijní
      fond

Celkem k
31.12.01

Stipendia celkem:        (z tab.2.2.1 a z doplňujících údajů) 1858.44 136.86 301.64 2296.94
v tom: řádná
            DSP-doktorandi (ukazatel�C�) 1535.1 1535.1
            zahraniční studenti 15.00 15.00
            prospěchová
            dále doplnit dle stipendijního řádu-mimořádná 323.34 121.86 301.64 746.84

Náklady na 1 studenta za hlavní činnost  činily v roce 2001 činily 47 879 Kč.
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 Závěr

Opatření pro rok 2001

1. Implementovat v rámci OU subsystém �Lidské zdroje� jako 2. etapu navazující na nový
informační systém Magion.

T: 30. 9. 2001
Z: kvestor, ředitel CIT

Hodnocení:

Úkol je splněn, ale systém má celou řadu záva�ných nedostatků, na jejich�
odstraňování se  podílí jak pracovníci zavádějící firmy, tak personalistky a pracovníci CIT.

2.  Na základě schválení AS OU vytvořit podmínky pro provoz vysoko�kolského ústavu
s názvem �Institut uměleckých studií�.

T: 30. 9. 2001
Z: prorektoři, kvestor

Hodnocení:

S účinností od 1. 9. 2001 byl příkazem rektora č. 47/2001 zřízen Institut pro umělecká
    studia (IpUS) pod vedením Prof. R. Bernatíka.

Opatření pro rok 2002

1. Vytvářet organizační předpoklady pro efektivní  zvy�ování aktivit v rámci celo�ivotního
vzdělávání OU.

T: 31.12.2002 Z: prorektorka pro studium

2. Realizovat v podmínkách OU provozování devizové pokladny.

T: 30.6.2002 Z: kvestor
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Rozbor hospodářské činnosti za rok 2001 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
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