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Cílem zprávy je podat přehled o hospodaření Fakulty podnikohospodářské a informovat o 

financování všech činností fakulty. Rozpočet fakulty vycházel z rozpočtu Vysoké školy 

ekonomické v Praze, který schválil Akademický senát Vysoké školy ekonomické v Praze. 

Rozpočet fakulty byl sestaven v souladu s kritérii, která byla projednána a schválena Kolegiem 

děkana a následně byl rozpočet schválen Akademickým senátem fakulty. Fakulta hospodařila 

s rozpočtovanými prostředky na hlavní činnost, s fondy, s prostředky na vědu a výzkum, jinými 

účelovými dotacemi, získanými prostředky v doplňkové činnosti. 

1 Hlavní činnost, stipendia a fondy 

Hlavní činnost 

Objem finančních prostředků, které měla fakulta k dispozici na hlavní činnost, byl tvořen 

celkem ze tří zdrojů – příspěvek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), Fond 

provozních prostředků a dodatečný příspěvek od MŠMT.  

Příspěvek MŠMT tvořil největší část objemu prostředků a v roce 2019 to byla pro fakultu částka 

90 666 tis. Kč. Tato částka byla fakultě určena rozpočtem Vysoké školy ekonomické v Praze 

na rok 2019. Fond provozních prostředků z roku 2018 do roku 2019 byl vytvořen v celkové 

výši 24 383 tis. Kč. V posledním čtvrtletí roku 2019 MŠMT všem veřejným vysokým školám 

dodatečně navýšilo příspěvek na hlavní činnost a z této částky připadlo na Fakultu 

podnikohospodářskou 935 tis. Kč.  

Hospodaření v hlavní činnosti probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem fakulty a tabulka 

č. 1 uvádí přehled hospodaření. Fakulta vytvořila v roce 2019 Fond provozních prostředků 

v celkové výši 24 473 tis. Kč tj. o 90 tis. Kč vyšší než v roce předchozím. V roce 2019 fakulta 

vyplatila z prostředků hlavní činnosti všem svým zaměstnancům Další mzdu („13. plat“) a to 

ve výši 100 % deklarované měsíční mzdy. 

Tabulka č. 1 – Hospodaření s prostředky na hlavní činnost Fakulty podnikohospodářské 

Položka Celkem v Kč 
Rozpočet 115 049 000 

Dodatečný příspěvek 935 000 
Spotřebované nákupy 437 874 

Cestovné 442 217 

Služby 1 603 430 

Refundace nákladů -1 657 880 

Ostatní věcné náklady 24 400 

Mzdové náklady 68 493 441 

Sociální a zdravotní pojištění 22 167 518 

Čerpání celkem 91 511 000 

Tvorba fondu provozních prostředků 24 473 000 

Čerpání fondu provozních prostředků - 

Stipendia 

Fakulta disponovala v roce 2019 finančními prostředky na podporu studentů, jejich studia a 

aktivit formou stipendií. Na fakultě byly 3 samostatné zdroje financí na stipendijní podporu – 

doktorská stipendia, vládní stipendia a Stipendijní fond fakulty. 

Doktorská stipendia (ukazatel C z rozpočtu VŠE) jsou účelově určené prostředky od MŠMT na 

výplatu stipendií studentům v prezenční formě doktorského studia a rozpočtovaná částka byla 

v roce 2019 pro fakultu 3 240 tis. Kč. Skutečné čerpání těchto prostředků bylo ve výši 3 274 

tis. Kč a to podle skutečného počtu studentů doktorského studia. Rozdíl mezi skutečným 

čerpáním a rozpočtovanou částkou je dofinancován poskytovatelem prostředků. 
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Na podporu zahraničních studentů (ukazatel D z rozpočtu VŠE, rozvojová pomoc) dostala 

fakulta účelovou dotaci ve výši 900 tis. Kč. Skutečné čerpání této dotace bylo ve výši 913 tis. 

Kč a to podle skutečného počtu zahraničních studentů. Rozdíl mezi skutečným čerpáním a 

rozpočtovanou částkou je dofinancován poskytovatelem prostředků. 

Dále měla fakulta v roce 2019 k dispozici finanční prostředky Stipendijního fondu na výplatu 

prospěchových a mimořádných stipendií. Prostředky Stipendijního fondu byly rozdělovány 

v souladu se Stipendijním řádem Vysoké školy ekonomické v Praze a Vyhláškou o stipendiích 

děkana Fakulty podnikohospodářské. Fakulta měla celkem k dispozici ve Stipendijním fondu 

14 240 tis. Kč. Tato částka byla tvořena z přídělu prostředků do stipendijního fondu fakulty 

z rozpočtu Vysoké školy ekonomické v Praze ve výši 5 164 tis. Kč a z částky 9 076 tis. Kč, 

která představuje nečerpané (uspořené) prostředky Stipendijního fondu z roku 2018. V roce 

2019 bylo ze Stipendijního fondu na prospěchová a mimořádná stipendia čerpáno 4 453 tis. Kč 

a vytvořen Stipendijní fond roku 2019 ve výši 9 787 tis. Kč. 

Fondy 

Fond reprodukce investičního majetku (FRIM) představuje zdroj pro financování investic 

fakulty, které nejsou hrazeny z investičních prostředků VŠE nebo z jiné investiční dotace. 

Fakulta měla k dispozici v roce 2019 ve FRIM celkem 298 tis. Kč. Tato částka byla tvořena 

z přídělu prostředků z rozpočtu Vysoké školy ekonomické v Praze ve výši 223 tis. Kč a z částky 

75 tis. Kč, která představuje nečerpané (uspořené) prostředky fondu z roku 2018. V roce 2019 

bylo z fondu čerpáno 112 tis. Kč a to na klimatizaci. Fond reprodukce investičního majetku byl 

v roce 2019 tvořen ve výši 186 tis. Kč. 

Fond provozních prostředků slouží k převodu nespotřebované části příspěvku MŠMT na hlavní 

činnost do následujícího kalendářního roku.  

Fond účelových prostředků slouží k převedení zůstatku (kladného nebo záporného) u víceletých 

projektů do následujícího kalendářního roku. 
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Tabulka č. 2 – Fondy Fakulty podnikohospodářské 

Stipendijní fond  

Položka Celkem v Kč 
Zůstatek k 31.12.2018 9 076 161 

Příděl do fondu 2019 5 164 000 

Čerpání 2019 4 453 060 

Zůstatek k 31.12.2019 9 787 101 
  

Fond reprodukce investičního majetku 

Položka Celkem v Kč 
Zůstatek k 31.12.2018 75 000 

Příděl do fondu 2019 223 000 

Čerpání 2019 112 193 

Zůstatek k 31.12.2019 185 807 
  

Fond provozních prostředků 

Položka Celkem v Kč 
Zůstatek k 31.12.2018 24 383 000 

Příděl do fondu 2019 90 000 

Čerpání 2019 0 

Zůstatek k 31.12.2019 24 473 000 
  

Fond účelových prostředků 

Položka Celkem v Kč 
Zůstatek k 31.12.2018 583 908 

Příděl do fondu 2019 921 916 

Čerpání 2019 583 908 

Zůstatek k 31.12.2019 921 916 

 

2 Věda a výzkum 

Interní grantová agentura 

Fakulta měla finanční prostředky na podporu vědy a výzkumu z několika zdrojů a jedním z nich 

byly prostředky institucionální podpory na specifický výzkum. Přidělené finanční prostředky 

fakultě na specifický výzkum na rok 2019 byly určeny rozpočtem Vysoké školy ekonomické 

v Praze v částce 3 351 tis. Kč s tím, že 3 283 tis. Kč bylo určeno na podporu vědeckých projektů 

a 68 tis. Kč na administrativní záležitosti. V roce 2019 bylo na fakultě podáno celkem 24 IGA1 

projektů. Grantová rada fakulty se rozhodla podpořit 18 projektů v celkové výši 3 283 tis. Kč a 

6 projektů bylo zamítnuto. V roce 2019 byla vyčerpána částka 3 149 tis. Kč. Jeden projekt byl 

předčasně ukončen z důvodu ukončení doktorského studia hlavní řešitelky projektu a 

nevyčerpané finanční prostředky ve výši 202 tis. Kč byly převedeny do Fondu účelových 

prostředků a budou použity v roce 2020 na základě rozhodnutí Grantové rady fakulty na 

specifický výzkum. 
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Tabulka č. 3 - Hospodaření s prostředky Interní grantové agentury Fakulty podnikohospodářské 

Položka Celkem v Kč 
Rozpočet 3 350 612 
Spotřebované nákupy 170 704 

Cestovné 229 224 

Služby 193 604 

Stipendia 1 526 400 

Režijní náklady 492 490 

Ostatní věcné náklady 110 

Mzdové náklady 417 000 

Sociální a zdravotní pojištění 118 760 

Čerpání celkem 3 148 292 

Tvorba fondu účelových prostředků 202 320 

Čerpání fondu účelových prostředků - 

Institucionální podpora  

Rozdělení institucionální podpory mezi jednotlivé fakulty je na základě výsledků výzkumu a 

vývoje (RIV body). Fakulta podnikohospodářská z této částky získala rozpočtem Vysoké školy 

ekonomické v Praze na financování vědy a výzkumu 11 546 tis. Kč. Fakulta finančně podpořila 

publikační výstupy, spoluúčast vědeckých projektů, odměny za podání projektů, budování 

vědeckých kapacit, cestovné na vědecké konference, fakultní konference a časopisy, podpůrné 

činnosti. Grantová rada fakulty v roce 2019 vyhlásila Interní grantovou soutěž Fakulty 

podnikohospodářské (IGA2) a podpořila tak 3 projekty IGA2.  

Tabulka č. 4 - Hospodaření s prostředky Institucionální podpory Fakulty podnikohospodářské 

Položka Celkem v Kč 
Rozpočet 11 546 322 
Spotřebované nákupy 4 920 

Cestovné 453 254 

Služby 257 559 

Stipendia 0 

Režijní náklady, spolufinancování 2 193 192 

Ostatní věcné náklady 0 

Mzdové náklady 6 605 670 

Sociální a zdravotní pojištění 2 031 727 

Čerpání celkem 11 546 322 

Tvorba fondu účelových prostředků - 

Čerpání fondu účelových prostředků - 

Granty 

Fakulta se podílela v roce 2019 celkem na 15 externích vědeckých grantech. Za finanční 

podpory Grantové agentury České republiky se na fakultě řešily celkem 3 projekty. Jednalo se 

konkrétně o tyto projekty: Testování externí validity experimentů na nečestné chování (Katedra 

managementu), Experimentální studie prediktorů korupčního chování (Katedra managementu) 

a Privátně vlastněné firmy s více vlastníky: role rodiny a odpovědného vlastnictví (Katedra 

strategie). 
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Tabulka č. 5 - Hospodaření s prostředky Grantové agentury ČR Fakulty podnikohospodářské 

Položka Celkem v Kč 

Rozpočet 3 028 000 

Spotřebované nákupy 13 467 

Cestovné 167 263 

Služby 346 516 

Stipendia 0 

Režijní náklady 575 000 

Ostatní věcné náklady 3 144 

Mzdové náklady 1 476 791 

Sociální a zdravotní pojištění 440 023 

Čerpání celkem 3 022 204 

Tvorba fondu účelových prostředků 5 796 

Čerpání fondu účelových prostředků - 

 

Za finanční podpory Technologické agentury České republiky (TA ČR) se na fakultě řešilo 

celkem 9 projektů v celkové hodnotě 9 953 tis. Kč. Výše dotace z TA ČR byla pro rok 2019 

celkem 9 040 tis. Kč a spolufinancování ze strany fakulty bylo ve výši 913 tis. Kč (z různých 

zdrojů). Jednalo se konkrétně o tyto podpořené projekty: Celoživotní hodnota zákazníka v 

prostředí kulturních institucí (Katedra marketingu), Zranitelný zákazník a energetická chudoba 

(Katedra marketingu), Vývoj nových metodik regulace v podmínkách decentralizace v sektoru 

elektroenergetiky a plynárenství (Katedra strategie), Vytvoření systémových řešení pro sektor 

plynárenství v České republice do roku 2050 (Katedra strategie), Vývoj preventivních 

předinsolvenčních a insolvenčních restrukturalizací podniků ve finančních obtížích, možnosti 

zvýšení využívání a úspěšnosti těchto postupů pomocí stanovení systému včasného varování a 

stanovení postupů pro preventivní restrukturalizace (Katedra strategie), Hodnocení efektivity 

investic v regulovaných sektorech energetiky v ČR (Katedra strategie), Lokální zdroje elektřiny 

a tepla v komunálním prostředí s možností ostrovního provozu (Katedra strategie), 

Mezigenerační management pro podporu digitalizace ve stavebnictví (Katedra personalistiky), 

Inteligentní systém pro provoz odpadového hospodářství v rámci SmartCity (Institut 

managementu).  

Fakulta se podílela na řešení projektu podpořeného ze strany Ministerstva kultury České 

republiky (MK ČR) s názvem Kulturní tradice českého rybářství ve světle jejího využití 

v cestovním ruchu a krajinotvorbě řešeném na Katedře arts managentu. Dotace z MK ČR v roce 

2019 byla 498 tis. Kč, Fond účelových prostředků z roku 2018 byl 9 722 Kč, náklady roku 2019 

byly 496 530 Kč a tvorba Fondu účelových prostředků roku 2019 byla 11 192 Kč. 

Fakulta se podílela na řešení projektu podpořeného ze strany China Europe International 

Business School (CEIBS) s názvem Research grant programme, People´s Republic of China 

řešeném na Katedře logistiky. Dotace od CEIBS v roce 2019 byla 256 298 Kč, Fond účelových 

prostředků z roku 2018 byl 82 072 Kč, náklady roku 2019 byly 248 476 Kč a tvorba Fondu 

účelových prostředků roku 2019 byla 89 894 Kč. 

Fakulta se podílela na řešení projektu podpořeného ze strany Visegrad Fund s názvem 

Managing human talent in coworking environments řešeném na Katedře podnikání. Dotace od 

Visegrad Fund v roce 2019 byla 445 203 Kč, náklady roku 2019 byly 29 453 Kč a tvorba Fondu 

účelových prostředků roku 2019 byla 415 750 Kč. 
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3 Účelové prostředky – rozvojové projekty, IRS, projekty operačních 

programů, jiné účelové prostředky 

Fakulta získala v roce 2019 finanční prostředky v celkové hodnotě 1 918 tis. Kč na podporu 

dvou rozvojových projektů a dvou projektů Interní rozvojové soutěže (IRS). 

Fakulta se podílela na řešení projektu podpořeného ze strany University of Trás-os-Montes and 

Alto Douro (UTAD) s názvem CRITHINKEDU řešeném na Katedře manažerské psychologie 

a sociologie. Fond účelových prostředků z roku 2018 byl 196 299 Kč, náklady roku 2019 byly 

333 937 Kč a tvorba Fondu účelových prostředků roku 2019 byla -137 637 Kč (přes fond 

převedena ztráta projektu – doúčtování projektu proběhne v roce 2020). 

Dále se fakulta podílela na řešení projektu podpořeného z programu ERASMUS+ 

koordinovaného University of Cologne s názvem Innovative online learning environments: 

using business case studies in higher education řešeném na Katedře managementu. Dotace od 

poskytovatele byla v roce 2019 ve výši 620 040 Kč, Fond účelových prostředků z roku 2018 

byl  -11 365 Kč, náklady roku 2019 byly 852 794 Kč a tvorba Fondu účelových prostředků roku 

2019 byla -244 118 Kč (přes fond převedena ztráta projektu – řešení projektu pokračuje do roku 

2021). 

V roce 2019 se pokračovalo v řešení projektu OPVVV s názvem Rozvoj vzdělávací a dalších 

činností a podpora kvality na VŠE v Praze, jehož realizace je naplánovaná na období 1. 6. 2017 

- 31. 12. 2022. V roce 2019 byly náklady projektu 5 583 723 Kč bez Fondu účelových 

prostředků. 

4 Dary 

Mezi finanční zdroje fakulty v roce 2019 patřily také prostředky, které fakulta získala na 

základě darovacích smluv. Objem těchto prostředků v roce 2019 byl celkem 679 tis. Kč s tím, 

že finanční dary přijaté v roce 2019 byly v hodnotě 410 tis. Kč a částka 269 tis. Kč byla 

převedena z roku 2018 ve Fondu účelových prostředků. Na pokrytí nákladů bylo použito 

z těchto prostředků 396 tis. Kč a do roku 2020 bylo převedeno 283 tis. Kč. 

5 Doplňková činnost 

Doplňkovou činnost na Vysoké škole ekonomické v Praze dělíme na nevýdělečnou a 

ekonomickou a představuje významný zdroj příjmů fakulty. 

Nevýdělečná doplňková činnost je zdroj finančních prostředků, které byly získány z poplatků 

za přijímací řízení na bakalářské a magisterské studium, poplatky za mimořádné studium, 

poplatky za studium programu Honors Academia, poplatky za studium v cizojazyčných 

studijních oborech a za studium MBA. Na fakultě bylo v roce 2019 možno studovat ve 2 

cizojazyčných bakalářských oborech, ve 2 cizojazyčných magisterských oborech a v 

doktorském studiu v cizím jazyce. Fakulta hospodařila s celkovými prostředky ve výši  

70 026 tis. Kč – časově rozlišené výnosy z roku 2018 byly 31 361 tis. Kč a výnosy roku 2019 

byly 38 665 tis. Kč. Celkové náklady v roce 2019 v této činnosti činily 31 302 tis. Kč. Částka 

ve výši 38 722 tis. Kč byla časově rozlišena do roku 2020. 

V roce 2019 bylo na fakultě celkem 33 zakázek ekonomické doplňkové činnosti. Fakulta 

hospodařila s celkovými prostředky ve výši 16 369 tis. Kč – časově rozlišené výnosy z roku 

2018 byly 5 626 tis. Kč a výnosy roku 2019 byly 10 743 tis. Kč. Celkové náklady v roce 2019 

v této činnosti činily 9 265 tis. Kč. Částka ve výši 7 080 tis. Kč byla časově rozlišena do roku 

2020. 


