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Úvod
Posláním Fakulty veterinárního lékařství (dále jen "FVL") Veterinární a farmaceutické
univerzity Brno (dále jen "VFU") je zejména uskutečňovat vysokoškolské vzdělávání
studentů magisterského programu/oboru Veterinární lékařství, a uskutečňovat vědeckovýzkumnou a odbornou činnost.
Finanční náročnost studia veterinárního lékařství je mimořádně vysoká, a to především
s ohledem na nezbytnost stálého udržování chodu laboratorních, preklinických a klinických
provozů potřebných pro výuku, zajištění prostorových, přístrojových a materiálních kapacit a
odborného personálního zabezpečení. K naplňování cílů fakulty zajistit kvalitní
pedagogickou, vědecko-výzkumnou a odbornou činnost jsou zapotřebí nemalé finanční
prostředky.
Přidělené finanční prostředky
Po schválení AS VFU Brno byly na fakultu z rozpočtu VFU Brno přiděleny neinvestiční
prostředky v celkové výši 92 410 000,- Kč. Z pohledu rozpočtu fakulty byl rok 2010
mimořádně ekonomicky náročný. Bylo nutné se vyrovnat s nově vzniklými podmínkami,
neboť přidělené provozní prostředky byly v důsledku úsporných opatření Vlády ČR a
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, byly kráceny. Návrh
Neinvestičního rozpočtu FVL VFU Brno na rok 2010 byl děkanem předložen Akademickému
senátu FVL VFU Brno a dne 15. 4. 2010 byl Akademickým senátem fakulty schválen.
Neinvestiční rozpočet FVL VFU Brno na rok 2010 je uveden v tabulce 1.
Tab. 1: Rozdělení rozpočtových prostředků v roce 2010
1. Provozní prostředky FVL
- Mzdy – provoz fakulty
- Energie – provoz fakulty
- Sekce morfologie a fyziologie - provoz
- Sekce patobiologie - provoz
- Sekce chorob malých zvířat - provoz
- Sekce chorob velkých zvířat
- Děkanát - provoz
- Rezerva – zahraniční cesty studentů aj. - provoz
- Rezerva – havárie - provoz
- Posluchárny - provoz
- Odborné práce - provoz
- DSP práce - provoz
2. Energie – společné náklady
3. Specifický výzkum
4. ŠZP - provoz
5. Knihovna - provoz
6. Institucionální výzkum
- Publikace vědeckých spisů – institucionální výzkum
- Dofinancování VZ – institucionální výzkum
CELKEM

Strana 3 (celkem 6)

76 420 000,- Kč
66 882 000,- Kč
2 522 000,- Kč
920 000,- Kč
1 380 000,- Kč
1 180 000,- Kč
1 610 000,- Kč
400 000,- Kč
446 000,- Kč
500 000,- Kč
220 000,- Kč
150 000,- Kč
210 000,- Kč
4 966 000,- Kč
3 619 000,- Kč
1 650 000,- Kč
520 000,- Kč
5 235 000,- Kč
269 000,- Kč
4 966 000,- Kč
92 410 000,- Kč
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Rozdělení a čerpání finančních prostředků
Na provoz sekcí - jejich ústavů a klinik, a na provoz děkanátu bylo vyčleněno celkem 7 016
tis. Kč. V této sumě jsou zahrnuty provozní prostředky sekcí - jejich ústavů a klinik, a
děkanátu ve výši 5 490 tis. Kč, dále 446 tis. Kč jako rezerva na zahraniční cesty studentů a
akademických pracovníků, 500 tis. Kč jako rezerva pro případ havárie a mimořádných
vydání, 220 tis. Kč na provoz poslucháren, 150 tis. Kč na odborné práce a 210 tis. Kč na
práce DSP studentů.
Rozdělení provozních prostředků na jednotlivá fakultní pracoviště ve výši 7 016 tis. Kč je
uvedeno v tabulce 2.
Ostatní finanční prostředky, jako prostředky určené k financování specifického výzkumu na
fakultě, prostředky na ŠZP a prostředky na provoz univerzitní knihovny, byly poukázány na
příslušná pracoviště.
Tab. 2: Rozdělení provozních prostředků na FVL na rok 2010 (v tis. Kč)
Pracoviště

Provoz

Odborné
práce

DSP

Posluchárny

Celkem

SEKCE MORFOLOGIE A FYZIOLOGIE

920

10

0

30

960

1110 Ústav anatomie, histologie a embryologie

470

10

0

30

510

1200 Ústav fyziologie
SEKCE PATOBIOLOGIE

450

0

0

0

450

1380

40

60

30

1510

1210 Ústav patologické morfologie

272

0

0

30

302

1230 Ústav parazitologie

240

30

0

0

270

1240 Ústav mikrobiologie a imunologie

356

10

30

0

396

1260 Ústav genetiky

213

0

0

0

213

1310 Ústav infekčních chorob a epizootologie
SEKCE CHOROB MALÝCH ZVÍŘAT

299

0

30

0

329

1180

40

120

80

1420

1500 Ústav farmakologie

210

0

0

0

210

1650 Klinika chorob ptáků, plazů a drobných savců

490

10

30

0

530

1660 Klinika chorob psů a koček
SEKCE CHOROB VELKÝCH ZVÍŘAT

480

30

90

80

680

1610

60

30

80

1780

1670 Klinika chorob koní

439

30

0

80

549

1680 Klinika chorob přežvýkavců

739

20

0

0

759

1690 Klinika chorob prasat
CENTRÁLNÍ KLINICKÁ LABORATOŘ

432

10

30

0

472

0

0

0

0

0

Děkanát

400

0

0

0

400

Rezerva – zahraniční cesty studentů aj.

446

0

0

0

446

Rezerva - havárie, mimořádná vydání a požadavky
pracovišť, kapitálová rezerva

500

0

0

0

500

6436

150

210

220

7016

CELKEM

Všechna pracoviště čerpala výše uvedené finanční prostředky podle rozpočtových pravidel a
nepřekročila výši přidělených prostředků v rámci rozpočtu na rok 2010. Prostředky na provoz
byly použity zejména na materiálové zabezpečení chodu pracovišť. Prostředky na odborné
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práce představovaly nemzdové prostředky za úspěšně dokončené odborné práce studentů
magisterského studijního programu; finanční prostředky na DSP práce představovaly
prostředky určené k podpoře úspěšného vypracování disertačních prací studentů doktorského
studijního programu. Prostředky na provoz poslucháren byly použity na zabezpečení
materiálové vybavenosti poslucháren. Nevyčerpané finanční prostředky, byly převedeny do
fondů FVL na rok 2011.
V rámci čerpání prostředků určených na institucionální výzkum v roce 2010 fakulta za účelem
dofinancování výzkumného záměru s identifikačním kódem MSM6215712403 a názvem
Aktivní tvorba zdraví, užitkovosti a výkonnosti hospodářských zvířat - řešitel prof. MVDr.
Rudolf Dvořák, DrSc. (z MŠMT poskytnuty prostředky ve výši 2/3 schválených uznaných
nákladů a zbývající 1/3 nákladů byla hrazena Fakultou veterinárního lékařství z jiných zdrojů)
převedla na řešení tohoto VZ v podstatě veškeré dostupné prostředky z položky rozpočtu
přidělené fakultě na institucionální výzkum (tj. 4,966 mil. Kč) pro rok 2010, tedy odebrala tím
prostředky na institucionální výzkum ze všech ostatních ústavů a klinik fakulty, aby mohl být
tento výzkumný záměr v roce 2010 řešen. Přesto v roce 2010 nestačila výše podpory
vygenerovaná všemi pracovišti FVL a přidělená fakultě v položce rozpočtu na institucionální
výzkum pro rok 2010 pokrýt dofinancování 1/3 uznaných nákladů výzkumného záměru.
Zbývající část prostředků ve výši 691 tis. Kč garantoval a zajistil z prostředků veterinární
činnosti prof. Hanák v rámci Sekce chorob velkých zvířat.
V návaznosti na úsporná opatření Vlády ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
ČR a po schválení změny neinvestičního rozpočtu VFU Brno Akademickým senátem VFU
Brno dne 23. 9. 2010 byl však výše uvedený provozní neinvestiční rozpočet Fakulty
veterinárního lékařství zkrácen o částku 1 355 tis. Kč. Následně byly provozní prostředky
v této výši dokryty z fondu provozních prostředků (FPP) FVL VFU Brno, a to na základě
Akademickým senátem FVL VFU Brno schváleného Dodatku k neinvestičnímu rozpočtu
FVL VFU Brno na rok 2010 ze dne 27. 10. 2010.
Výše čerpání mzdových prostředků v roce 2010 se oproti roku 2009 snížila o 2,2 %, a to z 69
969 tis. Kč na 68 460 tis. Kč. Rozdíl mezi skutečně čerpanými a rozpočtovanými mzdovými
náklady byl dle schváleného Rozpočtu FVL pro rok 2010 dokryt z fondu provozních
prostředků FVL.
Veterinární činnost vykonávala fakultní pracoviště v rámci hlavní činnosti. Její celkové
výnosy dosáhly 46 983 tis. Kč, tedy přibližně o 0,5 % více než v roce 2009, kdy celkové
výnosy dosáhly hodnoty 46 736 tis. Kč. Hospodářský výsledek na konci roku dosáhl výše
5 375 tis. Kč, což je ve srovnání s rokem 2009, kde hospodářský výsledek činil 3 773 tis. Kč,
nárůst o 42,5 %.
Prostředky získané veterinární činností byly na pracovištích používány zejména
k zabezpečení výuky, materiálového a přístrojového vybavení, k provozu a údržbě budov a
k odměňování pracovníků.
Celkové náklady na elektrickou energii, teplo, a zemní plyn, které má fakulta povinnost
hradit, dosáhly v roce 2010 téměř stejné výše jako v roce 2009, tedy přibližně 11,4 mil Kč.
K pokrytí těchto nákladů byly použity veškeré rozpočtované prostředky na energie, dále
ušetřené režijní náklady grantových projektů, které se na spotřebě elektrické energie, tepla a
zemního plynu podílejí a prostředky z dalších zdrojů, a to z fondu provozních prostředků FVL
na základě schváleného rozpočtu FVL pro rok 2010.
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Závěr
Hospodaření Fakulty veterinárního lékařství VFU Brno s finančními prostředky přidělenými
rozpočtem pro rok 2010 lze hodnotit, přes podstatné krácení provozních prostředků fakulty
v porovnání s rokem 2009 a roky předešlými, jako velmi dobré s tím, že umožnilo plnit hlavní
úkoly fakulty a zabezpečit kvalitní pedagogickou, vědecko-výzkumnou a odbornou činnost na
fakultě. Čerpání finančních prostředků probíhalo v souladu s Neinvestičním rozpočtem FVL
VFU Brno na rok 2010 a Dodatkem k neinvestičnímu rozpočtu FVL VFU Brno na rok 2010
schválenými Akademickým senátem FVL VFU Brno.

Prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA
děkan FVL

Zpracoval: Ing. Martin Čada
tajemník FVL

V Brně dne 4. 5. 2011
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