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I. Úvod 

Rok 2021 byl pro fakultu z hlediska hospodaření úspěšný. Jednalo se zejména o následující 

okolnosti: 

- čerpání rozpočtu bylo v průběhu roku vyrovnané a odpovídalo plánu, 

- příjmy fakulty oproti roku 2020 dále vzrostly, 

- opět byly podstatně navýšeny institucionální prostředky na rozvoj výzkumné organizace,  

- byl vytvořen kladný hospodářský výsledek, 

- fakulta obývala poprvé po celý rok novou budovu (CPTO) bez větších provozních problémů, 

- došlo k dalšímu zkvalitnění přístrojového vybavení, 

- elektronická inventarizace majetku proběhla poprvé v novém objektu bez větších ztrát. 

Jako neuspokojivé je třeba hodnotit: 

- slabý smluvní výzkum vč. doplňkové činnosti, 

- klesající odpisy z majetku fakulty jako zdroj pro pořizování majetku. 

Jako kritické body pro další období je nutné vnímat: 

- postupné ukončování projektů a pomalý rozjezd nového programového období EU, 

- zvyšující se mzdové náklady fakulty, 

- rostoucí ceny energií. 

Přírodovědecká fakulta se tak v roce 2021 dále stabilizovala, rostla a upevnila postavení 

v rámci univerzity. Vývoj čerpání fondů byl uspokojivý. Proběhla implementace vnitřního mzdo-

vého systému, byly zvýšeny tarify ve všech mzdových třídách, byly vyplaceny odměny jak polo-

letní, tak roční. Po delší době proběhlo hodnocení pracovišť fakulty a byly přerozděleny pro-

středky na osobní ohodnocení. 

 

II. Příjmy fakulty 

Fakulta hospodařila s následujícími příjmy v rámci dotací a příspěvků z MŠMT: 

- prostředky na vzdělávací činnost (zůstatek k rozdělení z fixní části po odečtení vyčleněných 

prostředků včetně rezerv v rámci UJEP) – 41 346 tis. Kč (nárůst oproti roku 2020 4 102 tis. 

Kč), 

- prostředky z výkonové části – 7 514 tis. Kč (mírný pokles oproti roku 2020 ve výši 149 tis. 

Kč), 

- prostředky ukazatele C Stipendia doktorandů – 2 295 tis. Kč (nárůst oproti minulému roku 

o 270 tis. Kč), 

- institucionální prostředky na VŠ výzkum (ukazatel V 15) – 2 157 tis. Kč (pokles oproti roku 

2020 o 294 tis. Kč), 

- institucionální prostředky na rozvoj výzkumné organizace (ukazatel V 16) – 25 899,5 tis. Kč 

(opětovný nárůst oproti minulému roku o 2073,5 tis. Kč), 

- prostředky v rámci ukazatele P Společenské priority – 1 700 tis. Kč (podstatný nárůst oproti 

minulému roku o 1500 tis. Kč), 

- rozdělení mimořádného příspěvku z loňského roku ve výši 89 tis. Kč – převedeno do Fondu 

provozních prostředků. 
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Struktura státní dotace a příspěvků – stav 2021 oproti 2020 (v tis. Kč) 

 

Základní rozpis neinvestiční dotace z MŠMT činil včetně úprav a rozpočtových změn v průběhu 

roku bez účelových projektů (stav k 31. 12. 2021) částku 87 085,2 tis. Kč (nárůst oproti roku 

2020 o 3 887,5 tis. Kč tis. Kč, tj. 4,6 %). Vedle výše uvedených prostředků se ještě jednalo o: 

- přidělené prostředky na rozvojové aktivity (ukazatel 08) ve výši 1 195,4 tis. Kč a 

- účelové prostředky VaV z MŠMT (ukazatel 13) ve výši 2 096,6 tis. Kč. 

Vlastní roční příjmy fakulty dosáhly částky 42 076,8 tis. Kč (nárůst oproti roku 2020 o 15 902,4 

tis. Kč vlivem nárůstu dotačních odpisů z budovy CPTO), celkový rozpočet fakulty tak dosáhl 

částky 127 282,7 tis. Kč. 

Vlastní roční příjmy (přehled příjmů fakulty – bez projektů): 

Položka Částka (tis. Kč) 

jiné ostatní výnosy z odpisů 38 122,4 

fond účelově určených prostředků 185,4 

zúčtování stipendijního fondu 3 532,9 

příspěvky studentů na kurzy 18,9 

zúčtování sociálního fondu (příspěvek na zaměstnance) 208,2 

úhrada škody 6,9 

tržby za skripta 9,9 

tržby za přijímací řízení (z TA 41) 490,5 

tržby za promoce a rigorózní zkoušky 45,0 

unišeky 119,7 
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tržby za vlastní výrobky 10,4 

jiné ostatní příjmy (kurzové zisky apod.) 167,4  

Vedle výše zmíněného nárůstu dotačních odpisů nedošlo ve struktuře ostatních příjmů 

k podstatným výkyvům. 

 

Vývoj rozpočtu fakulty v letech 2012–2021 (samotné částky v tis. Kč) 

 

 

 

III. Náklady fakulty 

III.1  Čerpání dotace neinvestičních nákladů MŠMT bez účelových prostředků celkem 

(bez vlivu příjmů): 

 Náklady (v tis. Kč)  Rozpočet PřF k 31. 12. 2021  Čerpání k 31. 12. 2021 % 

provoz         24 228,8        64 651,1 266,8 

mzdové náklady                       44 750,0        45 554,7   101,8 

OON          1 311,8              1 033,4  78,8 

odvody         16 794,5        16 022,3   95,4 

celkem         87 085,2         127 261,6 146,1 

Celkové překročení rozpočtu, resp. provozních nákladů bylo kryto příjmy ve výši 42 076,8 tis. 

Kč (viz výše).  



- 5 - 

Hospodářský výsledek fakulty byl tedy v roce 2021 kladný ve výši 2 064,6 tis. Kč (vč. pří-

jmů z TA 41 celkem 2 555,1 tis. Kč), což znamená příděl do fondu provozních prostředků.   

V oblasti mzdových nákladů došlo díky projektům (viz dále) a řadě úsporných opatření napříč 

všemi pracovišti fakulty k pokračování pozitivního vývoje z roku 2019 a 2020, kdy opět došlo 

k jejich navýšení. Skutečné mzdové náklady za celý rok 2021 v porovnání s rokem 2020 

vzrostly o 2 399,3 tis. Kč, tj. o 5,6 % (v roce 2019 činil meziroční nárůst 6,54 %, v roce 2020 

10,22 %) - celkem se tedy za poslední 3 roky zvýšily mzdové náklady o 22,36 %!  

Na fakultě byla i nadále realizována implementace vnitřního mzdového předpisu, ve kterém jsou 

stanoveny pro jednotlivé mzdové třídy pevné výše tarifů. Výše tarifů byla navýšena od října cca 

o 10 %. Zároveň proběhlo přerozdělení osobního ohodnocení jednotlivých součástí fakulty 

v závislosti na jejich provedeném hodnocení.  

Počet pracovníků fakulty dosáhl celkového stavu 126,49 přepočtených pracovníků za rok (oproti 

minulému roku se jedná o mírný pokles), z toho 79,84 akademických pracovníků. Na fakultě 

pracovalo (údaje v přepočteném stavu) v kategorii profesor 3,32 pracovníků, v kategorii docent 

24,05 pracovníků, v kategorii odborný asistent s PhD. 51,7 pracovníků a v kategorii lektoři 0,77 

pracovníků. V rámci fakulty obecně dochází ke zkvalitnění kvalifikační struktury.  

Celkové mzdové náklady fakulty včetně projektů dosáhly částky 63 601,0 tis. Kč (nárůst 

o 5,1 %).  

Úhrada části mzdových nákladů fakulty (vědeckých pracovníků, osobního ohodnocení pracov-

níků kateder a na motivaci za vědeckou a publikační činnost dle směrnice děkana fakulty) musí 

být stále více realizována z prostředků na podporu výzkumné organizace (TA 16). V roce 2021 

se jednalo o částku 14 630,8 tis. Kč, což je 32,16 % celkových mzdových nákladů bez projektů. 

Tento poměr díky nárůstu prostředků TA 16 v posledních letech zůstává konstantní a nedochá-

zí ke krácení provozních potřeb v oblasti vědy a výzkumu.  

Velice pozitivně se i v roce 2021 projevilo zapojení části kapacity pracovníků fakulty na řešení 

projektů a s tím spojená úhrada mezd této činnosti z projektů. Tak např. z projektů TA ČR bylo 

hrazeno 2 870,7 tis. Kč mezd, z projektů GA ČR 3 751,8 tis. Kč. Významně se opět projevil 

i přínos zapojení pracovníků do projektů v rámci operačních programů. V roce 2021 jsme uhra-

dili z projektů operačních programů mzdy v celkové výši 10 932,2 tis. Kč. Tato vysoká částka se 

postupně snižuje a je třeba si uvědomit, že k výraznému poklesu dojde na konci roku 2022. 

Celkem z projektů byla vyplacena za rok 2021 částka 18 107,3 tis. Kč (v roce 2020 se jednalo 

o částku 17 386,5 tis. Kč) hrubých mezd. Se zákonnými odvody z hrubých mezd se jedná 

o částku 24 484,7 tis. Kč – oproti roku 2020 nárůst o 974,7 tis. Kč! 

V roce 2021 se opět potvrdilo, že vyrovnané hospodaření fakulty není bez významného 

přispění projektů za stávajícího stavu financování v plném rozsahu možné. 

V oblasti ostatních osobních nákladů došlo oproti roku 2020 k mírnému poklesu o 13,6 tis. Kč. 

Náklady na provoz fakulty meziročně vzrostly absolutně o 16 233,9 tis. Kč, což je ovšem způ-

sobeno růstem dotačních odpisů o 15 616,4 tis. Kč. S potěšením tak lze konstatovat, že nedo-

šlo k významnému nárůstu provozních výdajů i v souvislosti se zprovozněním nové budovy fa-

kulty. K nejvýraznějšímu nárůstu došlo u spotřeby energií ve výši 5 642,9 tis. Kč (+ 1 992,1 tis. 

Kč) a ostatních služeb ve výši 8 299,8 tis. Kč (+1 993,4 tis. Kč). Hlavním důvodem růstu energií 

je vyšší energetická náročnost budovy CPTO (oproti údajům z realizační projektové dokumen-

tace téměř dvojnásobná, přestože došlo v průběhu roku k úsporným opatřením), u ostatních 
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nákladů se jedná vedle tvorby hospodářského výsledku a fullcostu i o výplatu (zejména doktor-

ských) stipendií. 

Další významnou částku provozu tvoří odpisy z FRIM ve výši 3 193,7 tis. Kč, které meziročně 

poklesly o 519,4 tis. Kč, což koresponduje s využitím přidělených odpisů v rámci čerpání FRIM 

(viz dále), nákup materiálu ve výši 3 537,2 tis. Kč, opravy a udržování ve výši 934,0 tis. Kč 

apod.  

Katedrám byla z prostředků TA 16 přidělená částka k využití ve výši 800,0 tis. Kč. Celkově byly 

prostředky DKRVO – TA 16 vyčerpány na 100 %. 

Významným způsobem přispěla ke snížení provozních výdajů fakulty úhrada režijních nákladů 

z projektů, která dosáhla v roce 2021 částky 3 172,9 tis. Kč metodou Full cost.  

Přínos projektů do celkového rozpočtu fakulty v roce 2021 dosáhl bez naplnění spolu-

účasti fakulty na nich v absolutním vyjádření 27,6 milionů Kč! 

K výraznému nárůstu došlo u stipendií doktorandů, kdy celkové náklady v roce 2021 dosáhly 

částky 3 432 tis. Kč (navýšení oproti roku 2020 o 887,0 tis. Kč). Ze stipendijního fondu byla vy-

placena částka 1 995,0 tis. Kč na stipendia prospěchová (navýšení o 552,6 tis. Kč) a částka 

1 536,0 tis. Kč na stipendia mimořádná (pokles oproti roku 2020, kdy byly hrazeny práce stu-

dentů na stěhování fakulty, o 786,7 tis. Kč). Dalších 1 182,3 tis. Kč bylo vyplaceno na stipendi-

ích v rámci řešení projektů interní grantové agentury (nárůst o 265,5 tis. Kč). 

Ve srovnání s rokem 2020 klesly náklady na propagaci a reklamu o 335,4 tis. Kč na částku 

174,4 tis. Kč, tento pokles byl způsoben nákupem propagačních a dárkových předmětů v roce 

2020. 

Provoz budovy CPTO dosáhl v roce 2021 celkové částky nákladů 9 772,5 tis. Kč, z toho: 

- energie 2 973,4 tis. Kč, 

- vytápění (pára) 2 060,3 tis. Kč, 

- mzdové náklady 2 362,4 tis. Kč, 

- materiál 316,8 tis. Kč, 

- ostatní náklady 2 005,7 tis. Kč (jedná se hlavně o ostrahu objektu). 

Z hlediska provozu ostatních budov svěřených do správy fakultě (vedle CPTO – viz výše) nedo-

šlo k podstatným výkyvům oproti roku 2020: 

- Budovy Za Válcovnou - 685,6 tis. Kč 

- Klíšská 28 - 119,3 tis. Kč (včetně energií) 

- Klíšská 30 - 117,7 tis. Kč (včetně energií) 

 

III.2  Čerpání vybraných druhů nákladů 

- dotace institucionálních prostředků na rozvoj výzkumné organizace – neinvestiční prostředky 

25 899,5 tis. Kč (TA 16), 

- přidělené prostředky v rámci interní grantové agentury UJEP vč. převodu z Fondu účelově 

určených prostředků – 2 342,9 tis. Kč (TA 15), 

- prostředky projektů na výzkum a vývoj – 2 096,6 tis. Kč (TA 13), 
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- prostředky projektů GAČR – 11 941,7 tis. Kč (TA 21), 

- dotace z TA ČR – 7 047,7 tis. Kč (TA 22), 

- rozvojové programy – 1 195,4 tis. Kč (TA 08), 

- dotace na podporu Centra přírodovědného vzdělávání – 1 591,1 tis. Kč (TA 03), 

- dotace z územních rozpočtů – 213,7 tis. Kč (TA 34), 

- ostatní kapitoly státního rozpočtu – vratka 194,5 tis. Kč (TA 35), 

- dotace z veřejných zahraničních zdrojů (OP Cíl 2) – 1 588,7 tis. Kč (TA 36), 

- dotace OP Věda, výzkum, vzdělávání – 14 464,9 tis. Kč (TA 37), 

- ostatní dotace a příspěvky – 3 829,6 tis. Kč (TA 39), 

- sponzorské dary – 121,6 tis. Kč (TA 51). 

Výše uvedené dotace, resp. finanční prostředky byly vyčerpány na 100 %.  

Do nákladů fakulty byl započten odvod z mezd ve výši 1,0 % do sociálního fondu – částka 

445,1 tis. Kč, příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění ve výši 208,3 tis. Kč a na tzv. 

unišeky ve výši 119,7 tis. Kč. Za zmínku stojí i náklady na ochranné osobní pracovní pomůcky 

fakulty ve výši 95,6 tis. Kč.  

 

III.3  Provozní náklady kateder 

Čerpání provozních prostředků jednotlivých kateder (viz dále) bylo na stejné meziroční úrovni 

a dosáhlo celkovou částku 466,0 tis. Kč (vedle toho katedry čerpaly 737,1 tis. Kč z prostředků 

na podporu výzkumné organizace TA 16). I na této výši provozních nákladů kateder lze doku-

mentovat pozitivní přínos projektů (nákup chemikálií, laboratorních pomůcek, pronájem tlako-

vých lahví, kancelářské potřeby apod.) a negativní dopad pandemické situace. 

Katedra 
Provozní rozpočet kateder  

(skutečnost v tis. Kč) 

OON 

(skutečnost v tis. Kč) 

biologie 99,0 143,5 

fyziky 86,8 49,0 

chemie  46,8 160,3 

informatiky 7,8 160,6 

geografie 215,6 78,7 

matematiky 9,6 78,1 

celkem 466,0 670,2 

Úspory v rozpočtech kateder ve výši 395,0 tis. Kč byly zohledněny v celkovém výsledku hospo-

daření kateder v roce 2021 a dle platné metodiky hodnocení kateder jsou převáděny do dalšího 

roku. 
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IV. Doplňková činnost, věda a výzkum 

IV.1 Doplňková činnost 

Oproti roku 2020 se zvýšily výnosy z doplňkové činnosti, a to z částky 682,1 tis. Kč v roce 2020 

na částku 943,0 tis. Kč. Náklady doplňkové činnosti dosáhly 614,7 tis. Kč, takže celkový hospo-

dářský výsledek dosáhl výše 328,3 tis. Kč (zhruba stejně jako v minulém roce).  

Doplňková činnost fakulty má značné rezervy, i s ohledem na špičkové vybavení nových praco-

višť a laboratoří v CPTO. 

  

IV.2 Údaje o výzkumu a smluvním výzkumu 

Na fakultě pracovalo v roce 2021 celkem 129 přepočtených osob na plný úvazek, z toho 67,09 

vědeckých pracovníků. Dalšími pracovníky bylo ve výzkumu a vývoj odpracováno 10 703 hodin 

na základě dohod o provedení práce a pracovní činnosti. 

Celkové výdaje na výzkum a vývoj dosáhly 64 572 tis. Kč (nárůst oproti roku 2020 o 5 202 tis. 

Kč), z toho 44 691 tis. Kč na mzdy včetně sociálního a zdravotního pojištění (pokles oproti roku 

2020 o 253 tis. Kč) a 18 832 tis. Kč za ostatní neinvestiční náklady vynaložené přímo v souvis-

losti s prováděným výzkumem a vývojem. Dále byla vynaložena částka 1 049 tis. Kč na pořízení 

investic - dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku na výzkum a vývoj (viz dále čerpání 

FRIM).  

Celkové výdaje na výzkum a vývoj byly financovány ve výši 564 tis. Kč od podnikatelských 

zdrojů v Česku, ve výši 62 420 tis. Kč z veřejných zdrojů ČR a 1 588 tis. Kč ze zahraničních 

zdrojů. 

Smluvní výzkum dosáhl výše 564 tis. Kč bez DPH za prodej služeb výzkumu a vývoje subjek-

tům v Česku, zejména podnikům (nárůst oproti roku 2020 o 300 tis. Kč).  

Struktura smluvního výzkumu PřF v roce 2021 (částky jsou zaokrouhleny na celé tis. Kč 

a jsou uvedeny bez DPH): 

Smluvní partner 
Částka  

(v celých  tis. Kč) 

Severočeské doly a.s. 78 

Severočeské doly a.s. 199 

Insion s.r.o. 287 

celkem 564 

Vedle smluvního výzkumu jsme vykázali další tržby v rámci doplňkové činnosti v celkové výši 

245 tis. Kč, které bylo možné jako smluvní výzkum vykázat, ale nenaplnili jsme požadované 

parametry, zejména výstup do OBD: 
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Smluvní partner 
Částka  

(v celých  tis. Kč) 

Město Chabařovice 52 

ŠKODA auto a.s. 30 

Ústav anorganické chemie AV ČR 85 

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 53 

drobná měření pro různé odběratele 25 

celkem 245 

 

V. Fondy 

V.1 Fond rozvoje investičního majetku (FRIM) 

Nevyčerpané prostředky z roku 2020 představovaly částku 802,9 tis. Kč. Prostředky z odpisů za 

rok 2021, které v rámci univerzity dle stanoveného klíče každoročně získáváme, byly opět nulo-

vé.  

Celkové zdroje tak dosáhly ve FRIM pouze výše zůstatku z r. 2020, tj. 802,9 tis. Kč.  

Skutečný zůstatek FRIMu k 31. 12. 2021 je 153,2 tis. Kč.  

Celkové čerpání FRIM dosáhlo částky 649,7 tis. Kč. 

V posledních letech dochází k poklesu čerpání prostředků FRIM na nákup strojů a zařízení. 

Hlavním důvodem poklesu je skutečnost, že celá řada zařízení a strojů je pořizována ze schvá-

lených projektů operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání (KI U21, ProNanoEnvi, 

UniQSurf) v rámci zprovoznění budovy CPTO. 

Hlavní položky čerpání FRIM: 

- výpočetní platforma a velkokapacitní datové úložiště 509,0 tis. Kč, 

- spoluúčast na projektu ProNanoEnvi IIa další drobné položky 140,7 tis. Kč. 

 

V.2 Stipendijní fond 

Příjmy stipendijního fondu dosáhly, vedle převodu zůstatku z roku 2020 ve výši 10 577,8 tis. Kč, 

v roce 2021 částky 1 515,6 tis. Kč. Celkem byla z tohoto fondu v roce 2021 vyplacena částka 

3 533,0 tis. Kč na mimořádná a prospěchová stipendia. Zůstatek stipendijního fondu 

k 31. 12. 2021 tak dosáhl částky 8 560,6 tis. Kč, což je v porovnání se zůstatkem z roku 2020 

o 19,07 % méně. 
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Vývoj stipendijního fondu fakulty v letech 2011–2022 (samotné částky v tis. Kč) 

 

V.3 Fond odměn 

Stav fondu odměn k 1. 1. 2020 činil 17,3 tis. Kč, zůstatek fondu odměn činil k 31. 12. 2020  

částku 17,3 tis. Kč. Ve fondu odměn nedošlo v průběhu roku ani k jeho přídělu ani k čerpání. 

Fond odměn není dlouhodobě v hospodaření fakulty intenzivně využíván. 

 

V.4 Fond provozních prostředků 

Stav ve fondu provozních prostředků dosáhl k 1. 1. 2021 výše 17 719,2 tis. Kč. K 31. 12. 2021 

dosahuje částky 20 814,4 tis. Kč. Příděl do fondu provozních prostředků byl v průběhu roku ve 

výši 3 095,2 tis. Kč, čerpání fondu provozních prostředků v roce 2021 bylo nulové. Jako posílení 

FRIM byl navržen převod z fondu provozních prostředků do FRIM ve výši 800 tis. Kč.  

Zůstatek fondu provozních prostředků je i rezervou pro případné schodky ve financování fakulty 

v nejbližších letech, které nelze s ohledem na poskytování prostředků z MŠMT, rostoucím pro-

vozním nákladům (zejména cen energií) a ukončování běžících projektů vyloučit. 

Komentář: 

V roce 2014 jsme z FPP převedli 1 mil Kč do Fondu odměn (odměny klíčovým pracovníkům) 

a 2,5 mil. Kč do FRIM, tedy pokud bychom toto neudělali, byl by v roce 2014 hospodářský vý-

sledek +4,5 mil. Kč. Takto jsme v roce 2014 připsali do FPP pouze 1 mil. Kč. 

V roce 2015 je částka – 5 587 mil Kč dána záporným hospodářským výsledkem roku 2015 ve 

výši 2 538 mil. Kč a tím, že jsme na základě hospodářských výsledků předchozích let převedli 

z FPP do rozpočtu roku 2015 celkem 1 362 mil. Kč do Fondu odměn (odměny klíčovým pracov-

níkům) a 2,0 mil. Kč do FRIM. 
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V roce 2016 je částka – 1 979 mil. Kč dána záporným hospodářským výsledkem roku 2015 ve 

výši 1 979 mil. Kč. 

V roce 2019 byla částka 1,31 mil. Kč z doplatku dotace MŠMT za rok 2018 připsána do FPP, 

který stoupl na 37 456 tis. Kč. Příděl do fondu provozních prostředků byl v průběhu roku v cel-

kové výši 1 970,0 tis. Kč, čerpání fondu provozních prostředků 5 458,0 tis. Kč na pokrytí hospo-

dářského výsledku za rok 2019. Záporný hospodářský výsledek byl způsoben jednorázovou 

úhradou nákladů na vnitřní vybavení CPTO ve výši 9 695,5 tis. Kč v závěru roku. 

V roce 2020 byla převedena z FPP do FRIM v souvislosti se zprovozněním CPTO částka ve 

výši 17 001,3 mil. Kč, příjmy fondu dosáhly 2 720,7 mil. Kč (z toho hospodářský výsledek fakulty 

1 712,2 mil. Kč).  

V roce 2021 dosáhl kladný hospodářský výsledek fakulty za rok 2021 výše 3 095,16 tis. Kč.  

 

Vývoj fondu provozních prostředků v letech 2011–2022 

 

 

 

VI. Majetek 

V době od 23. 9. do 14. 12. 2021 proběhla poprvé elektronická inventarizace dlouhodobého 

hmotného majetku. Celkový účetní stav hmotného majetku činil k 30. 9. 2021 částku 436 192,9 

tis. Kč (opětovný meziroční nárůst oproti minulému roku, tentokrát o 35,9 %) zejména vlivem 

zařazení budovy CPTO do užívání a pořizování přístrojů zejména z dotačních titulů). Od roku 

2018 se zvýšila hodnota majetku fakulty o celkem o 280,2 mil. Kč, tj. je téměř 2,5 krát vyšší!  

Při inventuře byla zjištěna manka dlouhodobého hmotného majetku ve výši 173,4 tis. Kč, 

skutečný fyzický stav majetku tak činil 436 019,4 tis. Kč. Manka byla v převážné většině způso-

bena stěhováním fakulty do nových prostor a likvidací zejména starého nábytku.  
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VII. Závěr 

Hospodaření Přírodovědecké fakulty bylo v roce 2021 opět konsolidované, věcně i časově rov-

noměrné. Vedení fakulty preferovalo vědeckou a výzkumnou činnost jako důležitý faktor navy-

šování rozpočtu a projektovou činnost jako důležitý doplněk financování rozpočtu a provozu 

fakulty. Další rozvoj přístrojového vybavení vytváří předpoklady pro zvýšení doplňkové činnosti, 

resp. smluvního výzkumu. Jednou z hlavních priorit vedení fakulty bylo zprovoznění nového 

objektu fakulty CPTO a řešení reklamací.  

Celkový hospodářský výsledek byl opět pozitivní. Příděl do fondu provozních prostředků dosáhl 

celkové částky 3 095,2 tis. Kč. Věříme, že v nastoupeném pozitivním trendu budeme pokračo-

vat i v dalších letech. 

Zůstatek fondu provozních prostředků ve výši 20,0 mil. Kč ke konci roku 2021 vytváří potřebnou 

rezervu pro možné propady finančních prostředků v příštích letech a růst nákladů, zejména 

energií, v nové budově fakulty.  

V průběhu roku 2021 pokračovala realizace stěžejních univerzitních projektů U 21, KI U 21 

a výzkumné infrastruktury projektu NanoEnviCZ II. Všechny tyto projekty budou mít pozitivní vliv 

na hospodaření fakulty ještě v letech 2022 a částečně i 2023, kdy skončí programové období 

EU.  

Možnost získávání nových (strategických) projektů v novém programovém období je velkou 

výzvou pro všechny pracovníky fakulty, protože se jednoznačně ukazuje, že bez projektů nelze 

uspokojivě financovat potřeby moderní výkonné přírodovědecké fakulty vč. vytváření prostředků 

na další rozvoj a obnovu přístrojového vybavení.  

 

 

doc. RNDr. Michal Varady, Ph.D. 

děkan 

 

Výroční zpráva byla schválena v Akademickém senátu PřF UJEP dne 22. 6. 2022. 


