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Abstrakt  

Bakalářská práce se zabývá vývojem rozpočtu Fakulty bezpečnostního inženýrství ve vztahu 

k rozpočtu VŠB-TU Ostrava v letech 2007-2011. Součástí práce je teoretická část, která 

obsahuje rozbor/analýzu legislativy a Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací 

a hodnocení výsledků ukončených programů, definice a pojmy spjaté s daným tématem. 

Praktická část práce se věnuje analýze rozpočtu VŠB-TU Ostrava a Fakulty bezpečnostního 

inženýrství s ohledem na rozdělení neinvestičních prostředků určených pro výuku, vědu a 

výzkum. Tento rozbor je detailně proveden na Fakultě bezpečnostního inženýrství. V 

závěrečné části práce je uvedena charakteristika vývoje financování výuky, vědy a výzkumu. 

Klíčová slova: veřejná vysoká škola, věda a výzkum, financování vědy a výzkumu, veřejné 

zdroje financování, účelové prostředky, institucionální prostředky,  

 

Abstract 

The thesis deals with the development of the budget of the Faculty of Safety Engineering in 

relation to the budget of the VSB – Technical university of Ostrava during 2007-2011. In the 

thesis there is included a theoretical part, which contains analysis/study of legislation and of 

Methodology of evaluation of results of research organizations and evaluation of results of 

completed programmes; definitions and concepts related to the topic. Practical part of this 

thesis is devoted to the analysis of the budgets of the SB – Technical University of Ostrava 

and the Faculty of Safety Engineering with regard to the distribution of non-investment funds 

intended for education, science and research. This analysis is carried out in detail in the 

Faculty of Safety Engineering. In the last part of the thesis there is a description of the 

characteristics of development of education, science and research financing. 

Key words: public university, science and research, science and research financing, public 

sources of finance, earmarked resources, institutionary resources   
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Úvod 
 

Vysoké školy jako nejvyšší článek vzdělávací soustavy jsou vrcholnými centry 

vzdělanosti, nezávislého poznání a tvůrčí činnosti a mají klíčovou úlohu ve vědeckém, 

kulturním, sociálním a ekonomickém rozvoji společnosti. 

Podle svého typu a zaměření pěstují činnost vědeckou, výzkumnou, vývojovou a 

inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost, dále umožňují přístup k vysokoškolskému 

vzdělání, získání odpovídající profesní kvalifikace a přípravu pro výzkumnou práci a další 

náročné odborné činnosti. Poskytují další formy vzdělávání a umožňují získávat, rozšiřovat, 

prohlubovat nebo obnovovat znalosti z různých oblastí poznání a kultury a podílejí se tak na 

celoživotním vzdělávání. Přispívají k rozvoji na národní a regionální úrovni a spolupracují s 

různými stupni státní správy a samosprávy, s podnikovou a kulturní sférou. Rozvíjejí 

mezinárodní a zvláště evropskou spolupráci jako podstatný rozměr svých činností, podporují 

společné projekty s obdobnými institucemi v zahraničí, vzájemné uznávání studia a diplomů, 

výměnu akademických pracovníků a studentů. [1] 

Vysoká škola uskutečňuje akreditované studijní programy a programy celoživotního 

vzdělávání. Typ vysokoškolské vzdělávací činnosti je určen typem uskutečňovaných 

akreditovaných studijních programů. Typy studijních programů jsou bakalářský, magisterský 

a doktorský. [1] 

Vysoká škola je právnickou osobou, dále je univerzitní nebo neuniverzitní. Vysoká 

škola univerzitní může uskutečňovat všechny typy studijních programů a v souvislosti s tím 

vědeckou a výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost. 

Vysoká škola neuniverzitní uskutečňuje bakalářské studijní programy a může také 

uskutečňovat magisterské studijní programy a v souvislosti s tím výzkumnou, vývojovou, 

uměleckou nebo další tvůrčí činnost. Vysoká škola neuniverzitní se nečlení na fakulty. 

Náplní bakalářské práce je srovnání financování výuky, vědy a výzkumu na VŠB-TU 

Ostrava a Fakulty bezpečnostního inženýrství dle ukazatelů A, K. Jednotlivé ukazatele jsou 

blíže popsány v teoretické části kap. 5.3 této bakalářské práce.  

Cílem této práce je vyhodnocení a srovnání vývoje financování výuky, vědy a 

výzkumu v letech 2007-2011. Srovnání prostředků z MŠMT a dotací z ostatních veřejných 

zdrojů SR.  
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1. Zřízení veřejné vysoké školy 
 

Veřejná vysoká škola (dále jen VVŠ) se zřizuje a zrušuje zákonem. Tento zákon též 

stanoví její název a sídlo. VVŠ se může sloučit nebo splynout jen s jinou VVŠ, může se rozdělit 

jen na jiné VVŠ. Tyto změny lze provést pouze zákonem. 

V čele  VVŠ stojí rektor, kterého jmenuje a odvolává na návrh akademického senátu 

VVŠ prezident republiky. Funkční období rektora je 4leté. Rektora zastupují v jím určeném 

rozsahu prorektoři, které sám jmenuje a odvolává.  

V případě zrušení VVŠ nebo sloučení, splynutí nebo rozdělení VVŠ zákon též stanoví, 

na které právnické osoby přechází její majetek a závazky a které VVŠ umožní dokončení 

vysokoškolského vzdělání studentům zrušené VVŠ. [1] 

Vnitřní předpisy veřejné vysoké školy 

Vnitřními předpisy veřejné vysoké školy jsou 

 statut veřejné vysoké školy, 

 volební a jednací řád akademického senátu veřejné vysoké školy, 

 vnitřní mzdový předpis, 

 jednací řád vědecké rady veřejné vysoké školy, 

 řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků,  

 studijní a zkušební řád, 

 stipendijní řád, 

 disciplinární řád pro studenty,  

 další předpisy, pokud tak stanoví statut veřejné vysoké školy. 

Statut veřejné vysoké školy obsahuje zejména 

 název, sídlo a typ vysoké školy, 

 právní předchůdce, 

 podmínky pro přijetí ke studiu a způsob podávání přihlášek, 

 podmínky studia cizinců, 

 vymezení obsahu, podmínek a četnosti hodnocení činnosti vysoké školy, 

 organizační strukturu, 

 ustanovení o poplatcích spojených se studiem, 

 pravidla pro užívání akademických insignií a pro konání akademických obřadů, 

 pravidla hospodaření veřejné vysoké školy. [1] 
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2. Rozpočet veřejné vysoké školy 
 

VVŠ sestavuje rozpočet na kalendářní rok, podle kterého hospodaří. Rozpočet VVŠ 

nesmí být sestavován jako deficitní. 

Příjmy rozpočtu jsou zejména: 

a) příspěvek ze státního rozpočtu na vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou, 

uměleckou nebo další tvůrčí činnost (dále jen „příspěvek“), 

b) podpora výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků podle 

zvláštního právního předpisu, 

c) dotace ze státního rozpočtu (dále jen „dotace“), 

d) poplatky spojené se studiem, 

e) výnosy z majetku, 

f) jiné příjmy nebo jiné příspěvky než uvedené v písmenu a) ze státního rozpočtu, ze 

státních fondů, z Národního fondu a z rozpočtů obcí a krajů, 

g) výnosy z doplňkové činnosti, 

h) příjmy z darů a dědictví. 

 

VVŠ má nárok na příspěvek. Pro stanovení výše příspěvku je rozhodný typ a finanční 

náročnost akreditovaných studijních programů a programů celoživotního vzdělávání, počet 

studentů a dosažené výsledky ve vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, 

umělecké nebo další tvůrčí činnosti a její náročnost. Pro výši příspěvku je také rozhodný 

dlouhodobý záměr veřejné vysoké školy a dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, 

výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol 

vypracovaný ministerstvem a jeho každoroční aktualizace (dále jen „dlouhodobý záměr 

ministerstva“). VVŠ přísluší záloha na příspěvek stanovená na základě rozhodných údajů 

podle stavu k 31. říjnu předchozího kalendářního roku. Příspěvek je z rozpočtové kapitoly 

poskytován podle obecných předpisů pro poskytování prostředků státního rozpočtu pro 

dotace. [1] 

Veřejná vysoká škola má nárok na dotaci na rozvoj vysoké školy. Veřejné vysoké 

škole se může poskytnout dotace také na ubytování a stravování studentů. Podmínky dotací, 



4 

 

jejich užití a zúčtování se řídí obecnými předpisy pro nakládání s prostředky státního rozpočtu 

a zvláštními předpisy upravujícími podporu výzkumu a vývoje. Pro výši dotací je rozhodný 

dlouhodobý záměr veřejné vysoké školy a dlouhodobý záměr ministerstva. 

Veřejná vysoká škola je povinna každoročně vypracovat, předložit ministerstvu a jako 

neperiodickou publikaci zveřejnit výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření 

vysoké školy v termínu a formě, kterou stanoví ministr opatřením zveřejněném ve Věstníku 

ministerstva. [1] 
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3. Legislativa a vymezení pojmů 
 

Tato kapitola nastiňuje legislativu, (právní dokumenty a předpisy) týkající se VaV. 

 

3.1 Právní dokumenty a předpisy 
 

Právní rámec veřejné podpory Vědy a Výzkumu a Inovací v ČR je vymezen 

především následujícími právními předpisy: 

 

- Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných 

prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon upravuje 

podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a také 

- práva a povinnosti právnických osob a fyzických osob, úkoly organizačních složek 

státu a úkoly organizačních jednotek Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra, 

zabývajících se výzkumem, experimentálním vývojem a inovacemi podporovanými z 

veřejných prostředků, a dále podmínky podpory a veřejnou soutěž ve výzkumu, 

experimentálním vývoji a inovacích 

- poskytování informací o výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích 

prostřednictvím informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, 

úkoly orgánů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.   

Prováděcím předpisem je nařízení vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému 

výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. [2,3] 

 

- Rámec Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2006/C 323/01 

V roce 2006 vydala Evropská komise nový Rámec Společenství pro státní podporu 

výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01).  Tento Rámec platí do 31. prosince 2013. [2] 

 

- Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky je dokument schvalovaný 

vládou, který obsahuje základní cíle podpory, její věcné zaměření, předpoklad vývoje výdajů 

na výzkum, vývoj a inovace ze státního rozpočtu, z prostředku Evropské unie a ze 

soukromých zdrojů, priority aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací na období 4 až 6 let a 

opatření k jejich realizaci. [2]  
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4. Definice a pojmy 
 

Základní definice a pojmy, které se týkají problematiky VaV jsou uvedeny v Zákonu 

č. 130/2002 Sb., [3] 

- dle tohoto zákona se rozumí 

základním výzkumem teoretická nebo experimentální práce prováděná zejména za účelem 

získání nových vědomostí o základních principech jevu nebo pozorovatelných skutečností, 

která není primárně zaměřena na uplatnění nebo využití v praxi, 

aplikovaným výzkumem teoretická a experimentální práce zaměřená na získání nových 

poznatků a dovedností pro vývoj nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupu 

nebo služeb, 

experimentálním vývojem získávání, spojování, formování a používání stávajících vědeckých, 

technologických, obchodních a jiných příslušných poznatků a dovedností pro návrh nových 

nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupu nebo služeb (dále jen „vývoj“), 

inovacemi zavedení nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupu nebo služeb do 

praxe. [3] 

- pro poskytování podpory je: 

 poskytovatelem organizační složka státu nebo územní samosprávný celek rozhodující 

o poskytnutí podpory a který tuto podporu poskytuje, 

 uchazečem organizační složka státu nebo organizační jednotka ministerstva, která se 

zabývá výzkumem a vývojem, a dále právnická osoba nebo fyzická osoba, která se 

uchází o poskytnutí podpory, 

 příjemcem organizační složka, právnická osoba nebo fyzická osoba, v jejíž prospěch 

bylo o poskytnutí podpory poskytovatelem rozhodnuto, 

 výzkumnou organizací právnická osoba, organizační složka státu nebo organizační 

jednotka ministerstva, zabývající se výzkumem a vývojem. 

 infrastrukturou zařízení nebo podpůrná činnost výzkumu, vývoje a inovací, která je 

podporována z veřejných prostředků. 

 velkou infrastrukturou pro výzkum, vývoj a inovace jedinečné výzkumné zařízení, 

včetně jeho pořízení, souvisejících investic a zajištění jeho činnosti, které je nezbytné 

pro ucelenou výzkumnou a vývojovou činnost s vysokou finanční a technologickou 

náročností a které je schvalováno vládou a zřizováno jednou výzkumnou organizací.  
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 veřejnou zakázkou ve výzkumu, vývoji a inovacích zakázka na služby v aplikovaném 

výzkumu, vývoji nebo inovacích pro potřeby poskytovatele, která je zadána příjemci v 

rámci programu aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací postupem podle zákona o 

veřejných zakázkách a realizována na základě smlouvy o poskytnutí podpory podle 

tohoto zákona, popřípadě na základě rozhodnutí o poskytnutí podpory, je-li příjemce 

organizační složkou státu nebo organizační jednotkou ministerstva, zabývající se 

výzkumem a vývojem  

 programem výzkumu, vývoje a inovací soubor věcných, časových a finančních 

podmínek pro činnosti potřebné k dosažení cílů:  

 

1. aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací, které jsou vyhlášené 

poskytovatelem ve veřejné soutěži ve výzkumu, vývoji a inovacích nebo v 

zadání veřejné zakázky na jednotlivé projekty v rámci programu 

2. mezinárodní spolupráce České republiky ve výzkumu a vývoji realizované 

na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, 

včetně spolupráce realizované na základě právních aktu vydaných k 

provedení těchto smluv 

3. operačních programů ve výzkumu, vývoji a inovacích,  

 projektem výzkumu, vývoje a inovací soubor věcných, časových a finančních 

podmínek pro činnosti potřebné k dosažení cílů ve výzkumu, vývoji a inovacích. 

 dalším účastníkem projektu organizační složka státu nebo organizační jednotka 

ministerstva, zabývající se výzkumem a vývojem, dále právnická osoba nebo fyzická 

osoba, jejíž účast na projektu je vymezena v návrhu projektu a s níž příjemce uzavřel 

smlouvu o účasti na řešení projektu, 

 výsledkem výzkumu, vývoje a inovací jsou: 

- v základním výzkumu nové vědomosti o základních principech jevu, procesu nebo 

pozorovatelných skutečností, které jsou publikovány podle zvyklostí v daném 

vědním oboru, 

- v aplikovaném výzkumu nové poznatky a dovednosti pro vývoj výrobku, postupu 

nebo služeb, poznatky a dovednosti uplatněné jako výsledky, které jsou chráněny 

podle zákonu upravujících ochranu výsledku autorské, vynálezecké nebo obdobné 

činnosti nebo využívané odbornou veřejností či jinými uživateli, nebo poznatky a 



8 

 

dovednosti pro potřeby poskytovatele, využité v jeho činnosti, pokud vznikly při 

plnění veřejné zakázky, 

- ve vývoji návrhy nových nebo podstatně zdokonalených výrobku, postupu nebo 

služeb, 

- v inovacích nové nebo podstatně zdokonalené výrobky, postupy nebo služby, 

zavedené do praxe, 

 způsobilými náklady jsou takové náklady nebo výdaje ve výzkumu, vývoji a 

inovacích, které mohou být příjemcem vynaloženy na činnosti ve výzkumu, vývoji a 

inovacích, nebo v souvislosti s nimi,  

 uznanými náklady jsou takové způsobilé náklady nebo výdaje ve výzkumu, vývoji a 

inovacích, které poskytovatel schválí a které jsou zdůvodněné. [3] 
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5. Hlavní ukazatele hodnocení pro financování veřejných 
vysokých škol 

 

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) každoročně předkládá Zásady a 

pravidla pro financování veřejných vysokých škol, která definují způsob rozdělení finančních 

prostředků státního rozpočtu určených vysokým školám na jejich činnost podle zákona č. 

111/1998 Sb. o vysokých školách. [1] Hodnocení výsledků výzkumu, experimentálního vývoje 

a inovací se provádí dle jednotlivých ukazatelů, a to většinou za 3 nebo 5leté období. Veřejné 

vysoké školy získávají ze státního rozpočtu i další prostředky, které touto metodikou 

upraveny nejsou, a to především z oblasti investic, výzkumu nebo programů evropských 

fondů.  

Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „pravidla“) stanovují postup, jakým MŠMT zabezpečuje transfery 

finančních prostředků státního rozpočtu ve prospěch veřejných vysokých škol. [4] 

Finanční prostředky státního rozpočtu jsou vysokým školám poskytovány ministerstvem jako: 

- příspěvek na vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, 

uměleckou nebo další tvůrčí činnost, 

- nebo jako dotace na rozvoj vysoké školy nebo na ubytování a stravování studentů. 

[4] 

Pro výši dotace, stanovené podle těchto pravidel, je rozhodný dlouhodobý záměr 

ministerstva a dlouhodobé záměry vysokých škol.  

Na příspěvek a na dotaci na rozvoj vysoké školy má dle zákona 111/1998 Sb. 

o vysokých školách [1] vysoká škola nárok. Příspěvek a dotaci MŠMT poskytuje na základě 

písemné žádosti vysoké školy. První žádost vysoké školy na následující kalendářní rok 

MŠMT přijímá od 1. 11. do 30. 11. Obsah této žádosti je stanoven ustanoveními § 14 zákona 

o rozpočtových pravidlech1. MŠMT může stanovit další náležitosti žádosti a termíny, ve 

kterých žádosti soustřeďuje a projednává.  

Nedílnou součástí Rozhodnutí je vymezení účelu, na který jsou příspěvek a dotace 

poskytovány, a podmínek jejich použití, vycházející z rozpočtových pravidel.  

                                                           
1
 §14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů 
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5.1 Podmínky použití příspěvků a dotací a jejich finanční vypořádání 
 

Podmínky použití příspěvku a dotací a jejich finanční vypořádání upravují právní 

předpisy, zejména zákon 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, zákon 111/1998 Sb., o 

vysokých školách, vyhláška č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního 

vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem, 

a Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku resp. dotace. [4]  

Vysoká škola, která příspěvek nebo dotaci tím, že ji začne užívat, přijme, je povinna 

splnit povinnosti stanovené v Rozhodnutí. 

5.2 Pravidla stanovení výše příspěvku a dotací 

 

Využití příspěvku a dotací vyhodnotí ministerstvo ve výroční zprávě o stavu vysokého 

školství dle § 87 písm. b) zákona o vysokých školách
2
 na základě analýzy výročních zpráv 

o činnosti vysoké školy a o hospodaření vysoké školy dle zákona o vysokých školách a na 

základě výsledků z kontrol a jiných poznatků o činnosti vysokých škol. [4] 

5.3. Kontrola hospodaření s příspěvkem a dotacemi a jejich 

vyúčtování, zpětná kontrola dat 

 

Hospodaření s příspěvkem a dotacemi kontroluje ministerstvo podle § 39 odst. 2 

rozpočtových pravidel a podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a 

o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to 

zejména při kontrolách hospodaření vysokých škol (§ 87 písm. e) zákona o vysokých 

školách
3
, při zúčtování a vypořádání dotací a příspěvku se státním rozpočtem za příslušný 

rok, při analýze výročních zpráv o hospodaření vysoké školy (§ 21 odst. 1 písm. a) zákona 

o vysokých školách
 4

. [4] 

Tato část příspěvku se odvozuje od rozsahu a obsahu vzdělávací činnosti vysoké školy 

měřené počtem studií a kvalitativních výstupů a současně reflektuje na postupné metodické 

změny ve financování vysokých škol, směřující k zohlednění potřebné struktury výkonů a 

výstupních parametrů vzdělávací činnosti. [4] 

 

                                                           
2
 - § 87 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů 

3
 - § 87 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů 

4
 - § 87 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů 
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Při výpočtu výše příspěvků se používají tato rozpočtová data:  

Počet rozpočtových studentů vysoké školy v akreditovaných studijních programech (včetně 

akreditovaných studijních programů uskutečňovaných pro vysokou školu na vyšších 

odborných školách) uskutečňovaných na území České republiky žadatelem k 31. 10. 

předchozího akademického roku a k 31. 10. probíhajícího akademického roku.  

rozpočtový student -  student zapsán ke studiu, s výjimkou studenta - občana České republiky, 

jehož studium je hrazeno z prostředků jiné rozpočtové kapitoly, studenta, jehož studium je 

hrazeno podle mezinárodních smluv a usnesení vlády (viz ukazatel D) a studenta, který hradí 

plně své studium v cizím jazyce. Do výpočtu se zahrnuje každé probíhající studium každého 

studenta, které vyhovuje uvedeným kritériím. [4] 

Přepočtený počet studentů se zjistí podle vzorce:  

zvláštní x 0 + nově přijatí x 1,0 + ostatní x 1,0 + půlroční" x 0,5*,   (1) 

*počet zvláštních studentů se při výpočtu neuvažuje.  

kde: 

zvláštní student je student, který studuje v akreditovaném bakalářském nebo magisterském 

studijním programu déle než standardní dobu studia (ve zkratce „SDS“) plus jeden rok a 

absolvent bakalářského nebo magisterského studia studující v dalším bakalářském nebo 

magisterském studiu, který překročil standardní dobu studia, jestliže nejde o magisterské 

studium navazující na předchozí bakalářské studium,  

nově přijatý student je student, který byl zapsán poprvé ke studiu na vysoké škole,  

ostatní student je student rozpočtový, který studuje ve standardní době studia plus jeden rok a 

není studentem novým nebo půlročním,  

půlroční student je student, který studuje déle než je standardní doba studia a dobu kratší, než 

je standardní doba studia plus 183 dní.  

Do standardní doby studia bakalářských a magisterských studií jsou započteny všechny doby 

předchozích neúspěšných studií v bakalářských a magisterských studijních programech.  

Do doby studia v akreditovaných doktorských studijních programech jsou započteny všechny 

doby předchozích neúspěšných studií v akreditovaných doktorských studijních programech.  
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Období, ve kterém student studoval v takovýchto studijních programech souběžně, se započte 

pouze jednou. Do výpočtu se zahrnuje každé probíhající studium každého studenta, které 

vyhovuje uvedeným kritériím. [4] 

Koeficientů ekonomické náročnosti akreditovaných studijních programů je sedm:  

nejnižší je roven 1,00; další jsou 1,20; 1,65; 2,25; 2,80; 3,50 a nejvyšší je roven 5,90.  

Výše příspěvku a dotací vysoké škole se vypočte dle ukazatelů: A, K, C, D, F, G, I, S, U. 

Jednotlivé ukazatele jsou popsány níže. 

Hodnota ukazatele A se vypočítá: 

základní normativ  x  normativní počet studentů k 31. 10. probíhajícího akademického roku.

            (2) 

kde 

Základní normativ je výpočtová částka stanovená ministerstvem na jedno studium v 

akreditovaném studijním programu s koeficientem ekonomické náročnosti rovným 1,00 na 

každý finanční rok v závislosti na možnostech rozpočtu pro vysoké školy.  

Normativní počet studentů je vypočítán z kontrahovaného nebo skutečného přepočteného 

počtu studentů podle toho, který počet je nižší k příslušnému datu, jako součet součinů 

přepočteného počtu studentů vysoké školy a koeficientů ekonomické náročnosti jednotlivých 

akreditovaných studijních programů, ve kterých studují.  

Kontrahovaný počet studentů je roven přepočtenému počtu studentů vysoké školy, 

stanovenému ministerstvem po projednání s touto vysokou školou jako limitní pro výpočet 

příspěvku A. [4] 

Pro účely zjištění, zda student hradí plně své studium v cizím jazyce, se stanoví částka, 

připadající na jednoho studenta vypočtená podle vzorce pro ukazatel A plus poměrná část, 

připadající na jednoho studenta dotčené veřejné vysoké školy z části příspěvku, vypočteného 

pro tuto školu podle ukazatele K. Student, který hradí částku stejnou nebo vyšší než je částka 

takto určená, je studentem, který hradí plně své studium v cizím jazyce. [4] 

Ukazatel K 

Nejvýznamnějším, z pohledu financování výzkumu a vývoje na veřejných vysokých školách, 

je vědecký ukazatel, který je charakterizován následovně.  
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1. Počet bodů za výsledky školy v oblasti výzkumu a vývoje, započítané podle přijaté 

Metodiky. Výsledky (vždy jde o součet bodů získaných za posledních 5 let 

předcházejících roku hodnocení) jsou zveřejňovány v Rejstříku informací o 

výsledcích (dále jen RIV)5. [3] 

 

Do RIV jsou dodávány údaje o všech výsledcích výzkumu, experimentálního 

vývoje a inovací vzniklých řešením výzkumných aktivit s poskytnutou podporou podle 

zákona nebo bez podpory poskytnuté podle zákona. Výsledky dosažené řešením výzkumných 

aktivit bez poskytnuté podpory podle zákona mohou předávat pouze výzkumné organizace6.  

Za předávané údaje do RIV odpovídá příslušný poskytovatel, který předkládá 

výsledky jím podporovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a který zodpovídá 

za to, že se jedná o výsledky skutečně dosažené řešením příslušných projektů nebo 

výzkumných záměrů nebo dalších aktivit výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a že u 

těchto výsledků v dodávce dat do RIV je správně uveden druh výsledku. V případě, že 

výzkumná organizace předává do RIV výsledky, které vznikly řešením výzkumných aktivit 

bez poskytnuté podpory podle zákona, předává je prostřednictvím toho poskytovatele, který 

této výzkumné organizaci poskytuje institucionální podporu dle § 4 odst. 2 písm. a) zákona o 

vysokých školách7. [3] 

V RIV jsou shromažďovány podklady pro informování vědecké a ostatní veřejnosti o 

výsledcích výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Nejedná se tedy o knihovnický 

systém ani o centrální registr publikací, či jiných druhů výsledků. Údaje o výsledcích, o 

pracovištích, ve kterých vznikly, a o jejich tvůrcích jsou využívány (mimo jiné) jako jeden 

z informačních zdrojů pro hodnocení výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. 

Hodnoceny jsou jen ty výsledky, které odpovídají definici jednotlivých druhů výsledků. 

Hodnocení probíhá na základě bodového hodnocení jednotlivých druhů výsledků dle tab. 1. 

                                                           

5
 Rejstřík informací o výsledcích - RIV  je jednou z částí (datovou oblastí) informačního systému výzkumu, 

experimentální vývoje a inovací (IS VaV), ve které jsou shromažďovány informace o výsledcích projektů 

výzkumu a vývoje a výzkumných záměrů podporovaných z veřejných prostředků podle zákona č. 130/2002 Sb., 

o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 

podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů. 
 
6
 Výzkumnou informací je takový subjekt, který splňuje podmínky definované zněním § 2 odst. 2) písm. d) 

zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů. 
 
7
 § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů. 

 

http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=858
http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=858
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Bodové hodnocení jednotlivých druhů výsledků pro výsledky dle platné Metodiky pro 

období 2010- 2011 - 2012. [3] 

Druh výsledku I – obory 
NRRE

0)
 

II – ostatní 
obory 

Jimp článek v impaktovaném časopise 
1)
 10 až 305 

2)
 

článek v prestižním impaktovaném časopise (Nature, Science) 
3)
 500 

Jneimp článek v recenzovaném 
časopise 

světově uznávané 
databáze 

4)
 

SCOPUS * 12 

ERIH A 30 12 

B 20 11 

C 10 10 

Jrec článek v českém 
recenzovaném časopise 

seznam recenzovaných periodik 
5
 10 4 

B odborná kniha světový jazyk angličtina, čínština, francouzština, 
němčina, ruština, španělština 

40 40 

ostatní jazyky 20 

D článek ve sborníku 
6)
 8 

P patent „evropský“ patent (EPO)**, patent USA (USPTO) a 
Japonska 

500 

český nebo národní patent (s výjimkou patentu USA a 
Japonska), který je využíván na základě platné licenční 

smlouvy) 

200 

ostatní patenty 
7)
 40 

Z poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno 100 

F užitný vzor 
8)
 40 

průmyslový vzor 40 

G prototyp, funkční vzorek 40 

H poskytovatelem realizované výsledky 40 

N certifikované metodiky a postupy, specializované mapy s odborným obsahem 40 

R Software 40 

V výzkumná zpráva, která je výsledkem obsahujícím utajované informace 
9)
 50 

0)
 NRRE zahrnuje obory (dle číselníku IS VaVaI: AA-Filosofie a náboženství, AB-Dějiny, AC-Archeologie, antropologie a 

etnologie, AD-Politologie a politické vědy, AE-Řízení, správa a administrativa, AG-právní vědy, AI-Jazykověda, AJ-Písemnictví, 
masmédia a audiovize, AL-Umění, architektura a kulturní dědictví, AM-Pedagogika a školství). 
1)
 Publikace uvedené v následujících databázích Web of Science společnosti Thomson Reuters: Science Citation Index 

Expanded (SCI-EXPANDED) – 1945 – present; Social Science Citation Index (SSCI) – 1980 – present; Arts & Humanities 
Citation Index (A&HCI) – 1980 – present; Index Chemicus (IC) – 1993 – present; Current Chemical Reactions (CCR-
EXPANDED) – 1986 – present. 
2)
 Hodnocení Jimp = 10 + 295 x Faktor, kde: 

Faktor = (1 - N) / (1+ (N / 0,057)), kde N je normované pořadí časopisu, N = (P-1) / (Pmax – 1) 
P = pořadí časopisu v daném oboru podle Journal Citation Report v řadě seřazené sestupně podle IF 
Je používána hodnota IF platná v roce uplatnění výsledku, není používána hodnota IF-5. 
Pmax = celkový počet časopisů v daném oboru dle Journal Citation Report 
V případě, kdy bude časopis zařazen do více oborů, bude normované pořadí časopisu N vypočteno jako aritmetický průměr 
normovaných pořadí časopisu ve všech oborech, kde se vyskytuje. 
V případě, že dojde k zavedení IF v databázi SCOPUS, budou výsledky v následujícím období bodovány obdobně jako Jimp. 
3)
 Jde o multidisciplinární (tedy oborově otevřené) časopisy Nature (ISSN 0028-0836), Science (ISSN 0036-8075). 

4)
 Světově uznávanou databázi jsou databáze ERIH kategorie A, ERIH kategorie B, ERIH kategorie C nebo SCOPUS. 

5)
Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, včetně informací o jeho vzniku a platnosti, je zveřejněn 

na www.vyzkum.cz. 
6)
 Sborník musí být evidován v databázi Conference Proceedings Citation Index – Science nebo Social Science & Humanities 

(dříve ISI Proceedings) společnosti Thomson Reuters. 
**EPO-European Patent Office je mezivládní organizace, která byla zřízena v roce 1977 na základě Evropské patentové úmluvy 
(EPC). EPO zajišťuje jednotný postup při podávání žádostí jednotlivými vynálezci a společnostmi, pro patentovou ochranu až ve 
39 evropských zemích Evropy. 
7)
 Český nebo jiný národní patent udělený, doposud nevyužívaný nebo využívaný vlastníkem patentu. 

8)
 Druh výsledku S předávaný v RIV do roku 2008 je hodnocen 40 body. 

9)
 Týká se pouze výsledků, které obsahují utajované informace podle zvláštního právního předpisu (č. 148/1998 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 412/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů). 

Tab. 1 Bodové hodnocení jednotlivých druhů výsledků pro výsledky dle platné Metodiky pro období  

2010-2011-12 [3] 
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Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených 

programů (dále jen „Metodika“) je platná pro rok 2010 a 2011 a 2012. Po roce 2012, jak 

vyplývá z nové Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009 – 2015 budou 

zpracovány vícesložkové oborové metodiky a zavedeno oborové hodnocení, které zohlední 

specifika výsledků jednotlivých skupin příbuzných oborů a společná kritéria (kapacity, 

strategie a další ukazatele potenciálu pro budoucí rozvoj hodnocených institucí) tak, aby na 

základě takto vzniklých ukazatelů bylo možno objektivně a ekonomicky rozhodovat o výši 

jednotlivých alokací finančních prostředků ze státního rozpočtu. [3] 

Hodnocení výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (dále jen 

„Hodnocení“) v roce 2010 a 2011 a 2012 bude prováděno v souladu se zákonem č. 130/2002 

Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o 

změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a 

inovací), ve znění pozdějších předpisů). V roce 2013 se mění struktura datových prvků oproti 

roku 2012/13. Změny jsou uvedeny v příloze 1. 

2. Ukazatel uměleckého výkonu: výsledky tvůrčí umělecké činnosti vedené v Registru 

výsledků tvůrčí umělecké činnosti RUV.  

3. Ukazatel oborově normovaného počtu citací (v databázi SCOPUS, zpracováno SCI-

mago)
 
 

4. Objem účelových neinvestičních prostředků na výzkum 

5. Objem vlastních příjmů veřejné vysoké školy 

6. Vážený počet profesorů a docentů 

7. Zaměstnanost absolventů (využívající jednak údaje o nezaměstnanosti v absolutních 

počtech nezaměstnaných tak, jak je zveřejňuje MPSV; dále i standardizované počty 

nezaměstnaných absolventů). [4] 

8. Ukazatel mezinárodní spolupráce ve vědeckých výsledcích (v databázi SCOPUS, 

zpracováno SCI-mago). [4,5] 

9. Počet všech studentů s cizím státním občanstvím. 

10. Počet všech studentů s cizím státním občanstvím, kteří plně hradí své studium 

z vlastních prostředků, „samoplátci“. 

11. Vážený průměr pobytů studentů vyjíždějících do zahraničí z vysoké školy v rámci 

mobilitních programů. 

12. Vážený průměr pobytů studentů přijíždějících ze zahraničí na vysokou školu v rámci 

mobilitních programů. 
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Náměstek pro výzkum a vysoké školství ministra školství, mládeže a tělovýchovy 

může stanovit i odlišná kritéria výpočtu ukazatelů A, K na základě projednání s reprezentací 

vysokých škol podle § 92 odst. 3 zákona o vysokých školách
8
. 

Váha ukazatele A činí 80 %, ukazatele K 20 %. [4] 

Ukazatel C - stipendia pro studenty doktorských akreditovaných studijních programů 

Část příspěvku, která je poskytovaná prostřednictvím ukazatele C, je podpora studentů 

studujících v akreditovaných doktorských studijních programech. 

Výše příspěvku je stanovena součinem jednotkové částky a počtu rozpočtových 

studentů v prezenční formě akreditovaných doktorských studijních programů, kteří 

v akreditovaných doktorských studijních programech (podle údajů SIMS) nestudují déle, než 

je standardní doba studia. Do doby studia jsou  započteny všechny doby předchozích 

neúspěšných studií v akreditovaných doktorských studijních programech. Pro výpočet 

příspěvku jsou rozhodné údaje SIMS k 31. 10. předchozího kalendářního roku, a k 31. 3., 30. 

6. a 31. 10. daného kalendářního roku.  

Výše výpočtové částky stipendia na jednoho studenta je určena ministerstvem na 

každý finanční rok v závislosti na možnostech rozpočtu pro vysoké školy. [4] 

Ukazatel D - zahraniční studenti přijímaní v rámci zahraniční rozvojové pomoci, 

mezinárodní spolupráce 

Příspěvek nebo dotace dle ukazatele D jsou poskytnuty na podporu plnění závazků 

z mezinárodních smluv (mimo programů AKTION, CEEPUS a ERASMUS) které se 

nezahrnují do výpočtu ukazatele A nebo K. Částky příspěvku nebo dotace budou vypočítány 

podle rozsahu vzdělávací činnosti vysoké školy, výše stipendia a počtů studujících cizinců, 

kteří studují na vysoké škole na základě mezinárodních a vládních dohod a příslušných 

usnesení vlády. [4] 

 

 

 

                                                           
8
 § 92 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů 
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Dotaci na rozvoj vysoké školy lze z tohoto ukazatele poskytnout na plnění programů 

AKTION
9
, CEEPUS

10
 a ERASMUS

11
. Výše dotací vychází z podkladů příslušných 

Národních kanceláří agentur.  

Ukazatel F - vzdělávací projekty, programy a záměry 

Příspěvek z tohoto ukazatele je poskytován na: 

- zabezpečení vzdělávací činnosti nových vysokých škol, na podporu vzdělávacích 

projektů a aktivit, které nejsou financovány z ukazatele A a K.  

Primárně je tento ukazatel určen pro podporu časově omezených, zpravidla jednoletých 

vzdělávacích projektů. 

- podporu mimořádných, rozpočtem nezajištěných rozvojových aktivit, které vysoká 

škola uskutečňuje např. jako důsledek nových právních i jiných předpisů, které mají 

značné dopady na plnění úkolů, pro které byla zřízena, a nových aktuálních úkolů a 

aktivit. 

Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku nebo dotace z tohoto ukazatele je na základě 

posouzení žádosti vysoké školy v kompetenci náměstka pro výzkum a vysoké školství 

ministra školství, mládeže a tělovýchovy. [4]  

 

 

 

                                                           
9
 Program AKTION slouží k podpoře vzájemného porozumění mezi Českou republikou a Rakouskem. 

Podporuje rozvoj dvoustranné spolupráce ve vědě a vzdělávání ve všech vědních oborech. Podporovány budou 

především projekty menšího rozsahu, které slouží k navázání nové spolupráce i rozvoji stávající, je do nich 

zapojen vědecký dorost, a které mají vyhlídky na pokračování z jiných finančních zdrojů (programů EU apod.).  
 

10
 Central European Exchange Programme for University Studies – Středoevropský výměnný program pro 

vysoké školy Program CEEPUS je zaměřený na multilaterální regionální spolupráci v rámci sítí univerzit. Jeho 

cílem je vytvořit středoevropskou univerzitní síť složenou z jednotlivých dílčích sítí programu. Síť je tvořena 

nejméně třemi vysokými školami, přičemž alespoň dvě z nich jsou z různých smluvních států. Vysoké školy, 

které se programu účastní, spolupracují na řešení odborné problematiky v rámci sítě. Program CEEPUS je určen 

pro pregraduální studenty od ukončení druhého semestru, postgraduální studenty a učitele vysokých škol. 

Země, které se programu účastní, vkládají každoročně do programu určitý počet stipendijních měsíců určený pro 

přijetí zahraničních studentů a učitelů. [6]  
 

11 Program Erasmus je program EU podporující zahraniční mobilitu vysokoškolských studentů a pedagogů a 

spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě. Program byl zřízen v roce 1987 rozhodnutím 87/327/EHS. 

V letech 2000 až 2006 byl součástí programu Sokrates. V současném finančním rámci EU pro roky 2007 až 

2013 je zařazen jako součást Programu celoživotního učení. [7] 
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Ukazatel G - vzdělávací rozvojové projekty Fondu rozvoje vysokých škol 

Dle tohoto ukazatele přizná ministerstvo vysokým školám, na kterých se řeší 

vzdělávací projekty v rámci tematických okruhů vyhlášených Výborem Fondu rozvoje 

vysokých škol12, které uspěly ve výběrovém řízení. [4] 

Ukazatel I - rozvojové programy 

Podle tohoto ukazatele přizná ministerstvo vysokým školám, na kterých se budou řešit 

projekty v rámci Rozvojových programů vyhlášených ministerstvem jako součást aktualizace 

dlouhodobého záměru ministerstva na daný kalendářní rok, úspěšné ve výběrovém řízení. [4] 

Část dotace ukazatele G a I, která je určená zejména na zajištění výběrového řízení, se 

poskytne Univerzitě Karlově v Praze pro Agenturu Rady vysokých škol, která tyto činnosti 

zajišťuje. 

Ukazatel S (sociální stipendia) 

Tato část příspěvku se vypočítá jako součin výše stipendia stanovené v § 91 odst. 3 

zákona o vysokých školách13, a počtu studentů zjištěného v SIMS, kteří prokázali nárok na 

toto stipendium potvrzením, specifikovaným podle téhož paragrafu a písmene zákona o 

vysokých školách. Podrobnosti výpočtu stanoví náměstek pro výzkum a vysoké školství 

ministra školství, mládeže a tělovýchovy. [4] 

Ukazatel U (ubytovací stipendia) 

Tato část příspěvku vysoké škole bude stanovena z částky, určené ministerstvem pro 

všechny vysoké školy, dané období a tento účel stejným procentem, jako je procento studentů 

této vysoké školy, kteří podle údajů SIMS k 31. 10. probíhajícího akademického roku splňují 

dále uvedené podmínky pro započtení, z počtu studentů všech vysokých škol, kteří splňují 

podmínky pro započtení. [4] 

 

                                                           
12

 Fond rozvoje vysokých škol je označení pro fond tvořený finančními prostředky, které Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy po vyjádření Rady vysokých škol každoročně vyčleňuje z rozpočtu vysokých 

škol. 
13

 § 91 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů 
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Ukazatel J - dotace na ubytování a stravování studentů 

Celkový objem dotace na ubytování a stravování studentů je stanoven pro každý 

finanční rok v závislosti na možnostech rozpočtu pro vysoké školy. 

Dotaci na ubytování a stravování studentů lze v průběhu roku na žádost rektora vysoké 

školy upravit, pokud došlo ke skokovému nárůstu nebo poklesu v počtu vydaných jídel. [4] 
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6. Srovnání neinvestičních prostředků VŠB-TU Ostrava a FBI 
na výuku a VaV  

 

VŠB - TU Ostrava včetně Fakulty bezpečnostního inženýrství (dále jen FBI) 

hospodaří podle sestaveného rozpočtu na kalendářní rok. Rozpočet nesmí být sestavován jako 

deficitní. 

VŠB - TU Ostrava včetně FBI má nárok na příspěvek ze státního rozpočtu na 

vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost.  

Pro stanovení výše příspěvku ze státního rozpočtu na vzdělávací a vědeckou, 

výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost je rozhodný typ a finanční 

náročnost akreditovaných studijních programů a programů celoživotního vzdělávání, počet 

studentů a dosažené výsledky ve vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, 

umělecké nebo další tvůrčí činnosti a její náročnost. Pro výši příspěvku je též rozhodný 

dlouhodobý záměr VŠB - TU Ostrava včetně FBI a dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, 

výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol 

vypracovaný ministerstvem a jeho každoroční aktualizace.  

Tak jako VŠB - TU Ostrava dostává i FBI přiděleny finanční prostředky na základě 

schváleného rozpočtu Akademickým senátem VŠB-TU Ostrava, resp. FBI. Užití prostředku 

je dle pravidel pro poskytování příspěvků a dotací veřejným vysokým školám MŠMT. 

Tyto prostředky se dělí na prostředky spojené na vzdělávací činnost a prostředky pro 

VaV. 

Finanční příspěvky a dotace v rámci vzdělávací činnosti se dělí dle jednotlivých 

ukazatelů popsaných v kapitole 4.3.   

 Finanční příspěvky na VaV 

 dotace na IPRVO  

 dotace na specifický výzkum 

 Dotace na projekty VaV 

 Dotace na mezinárodní projekty nejdůležitější 
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Nevyčerpaný příspěvek může být převeden do Fondu provozních prostředků. Účelové 

dotace je nutno v daném kalendářním roce vyčerpat. Dotace mohou být čerpány nejen 

z MŠMT ČR, ale i z ostatních ministerstev ČR a také i z  GAČR, TAČR aj. 
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 6.1 Vědeckovýzkumná činnost VŠB-TUO v letech 2007 - 2011 
 

Rozvoj vědecko-výzkumné a vývojové činnosti na Vysoké škole báňské -Technické 

univerzitě Ostrava byl v letech 2007-10 orientován na aktivity zakotvené v Dlouhodobém 

záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti VŠB-TU Ostrava. Přitom byl 

na všech fakultách a celoškolských pracovištích respektován nově zavedený Systém 

managementu jakosti, který splňuje požadavky mezinárodního standardu managementu 

kvality ISO 9001. V oblasti VaV byly v rámci tohoto systému navrženy základní cíle pro 

celou univerzitu, které se podařilo splnit 

6.1.1 Vědeckovýzkumná činnost VŠB -TUO  v roce 2007 
 

V roce 2007 došlo k nárůstu prostředků určených k řešení projektů VaV. Protože 

nárůst prostředků na vzdělání a další aktivity nebyl v těchto letech tak progresivní, dochází k 

nárůstu podílu prostředků určených na VaV v celkovém rozpočtu VŠB-TU Ostrava. [8]  

V roce 2007 byla poskytnuta dotace na VaV:  

 z MŠMT 1 319 80 tis. Kč,  

 z ostatních veřejných zdrojů 98 476 tis. Kč. 

Příspěvek z MŠMT:  

 na vzdělávací činnost 1 011 859 tis. Kč,  

 na stipendia doktorandů 33 162 tis. Kč.  

Počet studentů VŠB-TUO v akreditovaných studijních programech k 31.10 2007 byl 22 350. 

6.1.2 Vědeckovýzkumná činnost VŠB-TUO  v roce 2008 
 

V roce 2008 se v oblasti  VaV jednalo především o rozšíření mobilit studentů 

doktorských studijních programů se zaměřením na vědu a výzkum v rámci evropských, 

národních, ale i regionálních projektů, zdokonalení systému evidence projektů a zvýšení 

objemu finančních prostředků z národních veřejných zdrojů pro VaV. [9] 

V roce 2008 byla poskytnuta dotace na VaV:  

 z MŠMT 135 424,48 tis. Kč,  

 z ostatních veřejných zdrojů 101 015 tis. Kč. 
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Příspěvek z MŠMT: 

 na vzdělávací činnost 1 098 463 tis. Kč, 

 na stipendia doktorandů 32 559 tis. Kč. 

Počet studentů  VŠB-TUO v akreditovaných studijních programech k 31.10 2008 byl 23 312.  

 

6.1.3 Vědeckovýzkumná činnost VŠB-TUO  v roce 2009 
 

Objem finančních prostředků z národních veřejných zdrojů v roce 2009  oproti roku 

2008 vzrostl. Ze struktury nárůstu lze usuzovat na konvergenci VŠB-TUO k moderní 

technologicky orientované univerzitě s vhodným skloubením vybraných disciplín základního, 

ale převážně aplikovaného výzkumu. [10] 

V roce 2009 byla poskytnuta dotace na VaV: 

 z MŠMT 139 765 tis. Kč,  

 z ostatních veřejných zdrojů 130 780 tis. Kč. 

Příspěvek z MŠMT: 

 na vzdělávací činnost 1 094 749 tis. Kč,  

 na stipendia doktorandů 36 711 tis. Kč 

Počet studentů  VŠB-TUO  v akreditovaných studijních programech k 31.10 2009 byl 25 588.  

 

6.1.4 Vědeckovýzkumná činnost VŠB-TUO  v roce 2010 
 

Rozvoj vědecko-výzkumné a vývojové činnosti na VŠB - TU Ostrava byl v roce 2010 

orientován opět na aktivity zakotvené v Dlouhodobém záměru vzdělávací, vědecké, 

výzkumné a další tvůrčí činnosti VŠB - TU Ostrava na období 2006 – 2010 a jeho aktualizace 

na rok 2010. V oblasti VaV byly v rámci systému ISO navrženy základní cíle jakosti. Jednalo 

se především o navýšení celkových počtů bodů v bodovém hodnocení dle Metodiky 

hodnocení výsledků VaV, kde oproti roku 2009 došlo k nárůstu o téměř 71 %. Rozvojové 

aktivity vědecko-výzkumné a vývojové činnosti na VŠB-TUO v roce 2010 plně respektovaly 

pokračující transformaci podmínek v oblasti poskytování veřejné podpory vědy a výzkumu. 
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Kromě zapojení výzkumných pracovníků VŠB - TU Ostrava do realizace projektů OP 

VaVpI byla pracoviště školy aktivní i při přípravě a řešení projektů podporovaných ze zdrojů 

Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva dopravy, 

Ministerstva vnitra, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy, Českého báňského úřadu, Moravskoslezského kraje a Grantové agentury ČR. 

V roce 2010 VŠB-TUO využila možnosti podpory vědy a výzkumu z nově vzniklé TAČR, 

kde bylo podáno celkem 24 projektů, 7 z nich bylo úspěšných. [11] 

 

V roce 2010 byla poskytnuta dotace na VaV: 

 z MŠMT 116 637 tis. Kč,  

 z ostatních veřejných zdrojů 127 918 tis. Kč. 

Příspěvek z MŠMT: 

 na vzdělávací činnost 1 033 174 tis. Kč, 

 na stipendia doktorandů 49 024 tis. Kč 

Počet studentů  VŠB-TUO v akreditovaných studijních programech k 31.10 2010 byl 23 558. 

 

6.1.5 Vědeckovýzkumná činnost VŠB-TUO v roce 2011 
 

V roce 2011 došlo v porovnání s rokem 2010 ke zvýšení objemu finančních 

prostředků z národních veřejných zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje.  

Bodového hodnocení výsledků VaV  RIV dle Metodiky hodnocení výsledků VaV se 

ve srovnání s rokem 2010 zvýšilo o 48,2 % a narostlo z 35 286 bodů na 52 307 bodů. [12] 

V roce 2011 byla poskytnuta dotace na VaV: 

  z MŠMT 130 074 tis. Kč, 

 z ostatních veřejných zdrojů 101 607 tis. Kč. 

Příspěvek z MŠMT: 

 na vzdělávací činnost 979 600 tis. Kč, 

 na stipendia doktorandů 51 845 tis. Kč 

Počet studentů  VŠB-TUO v akreditovaných studijních programech k 31.10 2010 byl 21 613. 
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Finanční prostředky poskytnuté VŠB – TUO na VaV v letech 2007 – 2011 dle 

jednotlivých poskytovatelů jsou uvedeny v tab. P2-1 v příloze 2. 

Finanční prostředky MŠMT poskytnuté VŠB – TUO na vzdělávací činnost a stipendia 

doktorandů v letech 2007 – 2011 jsou uvedeny v tab. P2-2 v příloze 2. 

Srovnání vývoje celkových finančních prostředků VŠB – TUO na VaV je uveden 

v obr. 1. 

  

 

Obr 1: Vývoj finančních prostředků VŠB – TUO na VaV v letech 2007 – 2011 

 

Z obr. 1 je patrný růst financí na VaV do roku 2009, kdy dosáhl vrcholu ve 

sledovaném období. Po roce 2009 dochází k poklesu, a to jak ze strany příspěvku MŠMT, tak 

ze strany ostatních poskytovatelů. V roce 2011 je výše finančního příspěvku na VaV 

v celkovém objemu na stejné úrovni jako v roce 2007. 
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Obr. 2 znázorňuje vývoj příspěvku MŠMT na vzdělávání a stipendia doktorandů  

VŠB – TUO v letech 2007 – 2011. 

 

 

Obr. 2: Vývoj příspěvku MŠMT na vzdělávání a stipendia doktorandů VŠB – TUO 

v letech 2007 – 2011. 

 

Obr. 3 znázorňuje vývoj příspěvku MŠMT na vzdělávání a stipendia v přepočtu na 1 

studenta. 

 

Obr. 3: Příspěvek MŠMT na vzdělávání a stipendia v přepočtu na 1 studenta. 
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Celkový počet studentů VŠB-TUO v letech 2007-2011 je uveden obr. P4-1 v příloze 4. 

 

Z grafu na obr. 3 je patrné, že částka příspěvku MŠMT na vzdělávání a stipendia 

doktorandů se pro VŠB – TUO jako celek pohybuje v rozmezí 44.000 – 48.000 Kč na 

jednoho studenta. Přitom nejnižší částky bylo dosaženo v roce 2009, kdy zároveň univerzita 

získala nejvyšší příspěvek na VaV a také měla nejvyšší počet studentů v rámci sledovaného 

období. Z toho vyplývá, že v celkovém rozpočtu univerzity se tento pokles výrazně 

neprojevil. 

 

6.2 Vědeckovýzkumná činnost Fakulty bezpečnostního inženýrství 
v letech 2007 – 2011 

 

Vědeckovýzkumné zaměření fakulty v letech 2007-11 souviselo především s řešením 

získaných národních a mezinárodních projektů a doplňkové činnosti a navazovalo na činnosti 

z předcházejících období, zejména v orientaci na analýzu rizik, bezpečnost průmyslu, požární 

ochranu a ochranu kritické infrastruktury. Intenzivně byly řešeny především následující 

vědeckovýzkumné činnosti:  

- bezpečnost dopravy v tunelech,  

- zranitelnost prvků kritické infrastruktury,  

- synergentní účinky v průmyslových zónách,  

- ochrana před terorismem a ekoterorismem s použitím CBRN látek,  

- prevence havárií, modelování dopadů havárií v dopravě,  

- požární a protivýbuchová prevence technologických procesů,  

- stanovování technicko-bezpečnostních parametrů hořlavých látek,  

- bezpečnost a ochrana zdraví při práci. [12] 

 

6.2.1 Vědeckovýzkumná činnost Fakulty bezpečnostního inženýrství v roce 
2007 
 

V roce 2007 bylo na Fakultě bezpečnostního inženýrství přijato k řešení 10 interních 

grantů, celková dotace pro interní granty FBI činila 643 tis. Kč. 

Z poskytnuté dotace pro rok 2007 na specifický výzkum bylo na interní grantovou 

soutěž poskytnuto celkem 681 tis. Kč. Zbývající dotační prostředky byly čerpány na nákup 
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materiálů a vybavení do laboratoří, osobní náklady zaměstnanců laboratoří, nákup vědecké 

literatury a sborníků a na ostatní náklady spojené s výzkumem doktorandů v laboratořích.  

Počet studentů FBI v akreditovaných studijních programech k 31. 10. 2007 byl 2015.  

6.2.2 Vědeckovýzkumná činnost Fakulty bezpečnostního inženýrství v roce 
2008 
 

V roce 2008 bylo na Fakultě bezpečnostního inženýrství přijato k řešení 12 interních 

grantů, celková dotace pro interní granty FBI činila 551 tis. Kč. 

Celková poskytnutá dotace pro rok 2008 na specifický výzkum činila 3 178 tis. Kč. Z 

této částky bylo poskytnuto na interní grantovou soutěž celkem 551 tis. Kč. Zbývající dotační 

prostředky byly čerpány na nákup materiálů a vybavení do laboratoří, osobní náklady 

zaměstnanců laboratoří, nákup vědecké literatury a sborníků a na ostatní náklady spojené s 

výzkumem doktorandů v laboratořích [13].  

Počet studentů FBI v akreditovaných studijních programech k 31.10 2008 byl 1952.  

 

6.2.3 Vědeckovýzkumná činnost Fakulty bezpečnostního inženýrství v roce 
2009 
 

V roce 2009 bylo na Fakultě bezpečnostního inženýrství přijato k řešení 14 interních 

grantů, Celková poskytnutá dotace pro rok 2009 na specifický výzkum činila 1 751 tis. Kč. Z 

této částky bylo poskytnuto na interní grantovou soutěž celkem 857 tis. Kč. Zbývající dotační 

prostředky byly čerpány na nákup materiálů a vybavení do laboratoří, osobní náklady 

zaměstnanců laboratoří, nákup vědecké literatury a sborníků a na ostatní náklady spojené s 

výzkumem doktorandů v laboratořích. [14] 

Počet studentů FBI v akreditovaných studijních programech k 31. 10. 2009 byl 1936. 

 

6.2.4 Vědeckovýzkumná činnost Fakulty bezpečnostního inženýrství v roce 
2010 
 

V roce 2010 byly na Fakultě bezpečnostního inženýrství přijaty k řešení 3 studentské 

granty, celková dotace činila 622 tis. Kč. [15] 

Počet studentů FBI v akreditovaných studijních programech k 31. 10 2010 byl 1825. 
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6.2.5 Vědeckovýzkumná činnost Fakulty bezpečnostního inženýrství v roce 
2011 
 

Vědecko-výzkumné zaměření fakulty pokrývá širokou oblast bezpečnostního 

inženýrství, zejména:  

• požární ochrany,  

• bezpečnosti průmyslu,  

• bezpečnosti práce a procesů,  

• technické bezpečnosti osob a majetku,  

• ochrany obyvatelstva.  

Vlastní vědecko-výzkumná činnost je zabezpečována v rámci jednotlivých kateder 

formou účasti v národně vědecko-výzkumných projektech, mezinárodních projektech, 

operačních programech, studentské grantové soutěži a v ostatních typech projektů. V tabulce 

je specifikován přehled podaných vědeckovýzkumných projektů v roce 2011. [16] 

 

Počet studentů FBI v akreditovaných studijních programech k 31.10 2011 bylo 1802. 

 

V tabulce P2-3 příloha 2 je uveden vývoj finančního příspěvku FBI na VaV a 

vzdělávací činnost v letech 2007 – 2011. 

V obr. 4 jsou zobrazeny příspěvky FBI v letech 2007 – 2011 podle jejich druhu.  
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Obr. 4: Vývoj finančních prostředků FBI v letech 2007 – 2011 

 

Z obr. 4 vyplývá výrazný nárůst příspěvku na VaV z ostatních zdrojů v roce 2011, kdy 

se na Fakultě podařilo získat nové výzkumné projekty, zejména z prostředků Ministerstva 

vnitra ČR, v rámci Bezpečnostního výzkumu.  

Příspěvek na vzdělávací činnosti je znázorněn v následujícím obr. 5, kde je přepočten 

na 1 studenta. 

 

Obr. 5: Příspěvek MŠMT na vzdělávání a stipendia v přepočtu na 1 studenta 
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Celkový počet studentů FBI v letech 2007-2011 je uveden obr. P4-2 příloha 4. 

Z grafu na obr. 5 vyplývá, že částka MŠMT na vzdělávací činnost vyplácená FBI na 

její studenty, je v porovnání s průměrným studentem VŠB – TUO výrazně nižší a pohybuje se 

v intervalu 19.000 – 24.000. Nejnižší ve sledovaném období 2007 – 2011 byla hned v prvním 

roce a od té doby až do r. 2011 mírně stoupá. Nekopíruje tudíž vývoj tohoto finančního 

příspěvku v rámci celé univerzity. Také vývoj počtu studentů je odlišný na FBI od univerzity. 

Na FBI, jak vyplývá z grafu P4-2 v příloze 4, počet studentů od roku 2007 trvale mírně klesá. 
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7. Závěr 
 

Hlavním cílem mé bakalářské práce bylo srovnání a vyhodnocení vývoje finančních 

prostředků určených pro výuku a pro vědu a výzkum. Srovnávala jsem  VŠB-TU Ostrava a 

Fakultu bezpečnostního inženýrství jako její součást. 

V první části jsem blíže popsala úlohu vysokých škol ve vědeckém, kulturním, 

sociálním a ekonomickém rozvoji společnosti. Zabývala jsem se také legislativním rámcem 

nejen samotné existence a fungování vysokých škol, ale také právních předpisů týkajících se 

financování vědy a výzkumu, včetně předpisů Evropské unie. 

Dále jsem popsala jednotlivé ukazatele, dle kterých se vypočte výše příspěvku a dotací 

jednotlivým vysokým školám. Pro stanovení výše příspěvku je rozhodný typ a finanční 

náročnost akreditovaných studijních programů, počet studentů a dosažené výsledky ve 

vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační činnosti.  

V další části jsem v jednotlivých kapitolách srovnávala financování VaV, a vzdělávání 

na VŠB-TU Ostrava a FBI od roku 2007 do roku 2011. Uvedla jsem zdroje financování 

z rozpočtové kapitoly MŠMT a z ostatních veřejných zdrojů státního rozpočtu. Údaje o 

jednotlivých částkách jsou zpracovány v tabulkách a grafech, ze kterých vyplývá trend, 

kterým se financování veřejných vysokých škol, konkrétně VŠB – TU Ostrava ubírá. 

Získávání prostředků na VaVaI z veřejných zdrojů formou projektů a grantů a 

prostředků ze soukromých zdrojů formou smluvního a laboratorního výzkumu je základní 

prioritou pro systém financování VaV na vysokých školách. K tomu je třeba kvalitní příprava 

zpracování přihlášek projektů, režimů jejich financování nebo typů činností a forem 

spolupráce při řešení výzkumných projektů. Neméně důležitá je i příprava vědecko-

výzkumných pracovníků v dalších aktivitách podporujících řešení projektů. Pro podporu 

těchto aktivit byl navržen rozvojový projekt „Příprava a podpora výzkumné spolupráci s 

partnery EU a zapojení do projektů 7. RP EU“. Jedním z hlavních cílů tohoto projektu je 

vytváření veškerých předpokladů pro využití strukturálních fondů EU pro léta 2007 - 2013. 

Využívání financí z projektů Evropské unie je viditelné i na hospodaření VŠB – TUO a také 

samozřejmě na příjmech Fakulty bezpečnostního inženýrství.  

Kromě finančních zdrojů z evropských programů určených pro výzkum a vývoj je 

nutné získávat další finanční prostředky také z veřejných zdrojů České republiky, především 

ze zdrojů MPO,  MV a nebo MŠMT, které jsou k soutěžím o projekty určeny. 
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Nový způsob hodnocení výsledků vědy a výzkumu bezprostředně souvisí s vytvářením 

vhodné platformy pro jejich prezentaci, výměnu poznatků a diskusi. K tomu se počítá s širším 

zapojením pracovišť školy do workshopů a vědeckých konferencí, zejména s mezinárodní 

účastí. 

Fakulta bezpečnostního inženýrství rozvíjí vědeckovýzkumnou činnost především 

v oborech s přímou souvislostí s akreditovanými studijními obory a členěním na jednotlivé 

katedry a pracoviště. Základní oblasti výzkumu lze charakterizovat následujícími směry: 

- Požární ochrana, 

- Ochrana obyvatelstva, 

- Bezpečnost průmyslu, 

- Technická bezpečnost osob a majetku. 

 

V souladu s dlouhodobým záměrem fakulty je základním záměrem výzkumu a vývoje 

zajištění bezpečnosti a ochrany člověka. Základními principy naplnění základního záměru 

jsou: 

- rozvoj teoretického základu vědní disciplíny, 

- rozvoj metod a nástrojů výzkumu bezpečnosti, 

- aplikovaný výzkum pro konkrétní uživatele. 

 

Priority rozvoje vědecko-výzkumné činnosti FBI v časovém horizontu do roku 2015 

souvisejí se zajištěním rozvoje a stabilizace vědeckovýzkumných týmů v následujících 

prioritních směrech VaV pokrývajících jak oblast „Safety“, tak i „Security“: 

- ochrana před terorismem – CBRNE látkami,  

- prevence závažných havárií,  

- ochrana kritické infrastruktury, 

- ochrana obyvatelstva při přírodních katastrofách, 

- environmentální bezpečnost, 

- bezpečnost nanomateriálů a nanotechnologií. 

Rovněž spolupráci s praxí je nutné prohlubovat a poskytovat odborné poradenství a 

technickou pomoc průmyslovým podnikům a veřejné správě v celé šíři oblasti bezpečnostního 

inženýrství jako komplexního multidisciplinárního oboru. Pro další nárůst publikační činnosti 

musí zaměstnanci a doktorandi FBI plánovat publikaci dílčích a celkových výsledků projektů, 
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přičemž důraz musí být kladen na nejvíce bodované výsledky a autoři musí promyslet vazbu 

článku na projekt již v přípravné fázi psaní publikace. K výše uvedeným činnostem mohou 

přispět zahraniční mobility zaměstnanců a studentů, kdy přidanou hodnotou studijních 

pobytů, stáží a praxí mohou být společné projekty, osobní kontakty a zlepšená jazyková 

vybavenost pedagogů fakulty. 

Pedagogická činnost je, spolu s vědou a výzkumem, nejvýznamnější činností v životě 

vysoké školy. Z tohoto důvodu je nezbytné podporovat další rozvoj studijních programů a 

zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků. V dalších letech bude zaměřena pozornost 

zejména na vytváření moderních podmínek výukového procesu modernizací vybavení 

didaktickou technikou, jejím využitím při přípravě studijních pomůcek, rozšíření nabídky e-

learningových modulů podporujících kombinovanou a distanční formu studia, zkvalitnění 

systému hodnocení výuky studenty aj. 

 

V roce 2013 jsou očekávány velké změny v legislativní oblasti vysokého školství. 

MŠMT připravuje novelizaci jak vysokoškolského zákona, tak zákona o finanční pomoci 

studentům. Je připravována také nová metodika financování veřejných vysokých škol. V tuto 

dobu nelze ještě vyvozovat závěry z chystaných změn, pokud nebudou definitivně schváleny. 

Ukazatele kvality a výkonu vysokých škol se i v následujících letech budou dále vyvíjet podle 

toho, jak se použité ukazatele osvědčí a jaké nové budou navrženy. [18] 
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Seznam použitých zkratek 
 

ČR    Česká republika 

EU    Evropská unie 

FBI    Fakulta bezpečnostního inženýrství 

GAČR    Grantová agentura České republiky 

GAAV    Grantová agentura Akademie věd 

IP    Institucionální prostředky 

IPRVO   Institucionální prostředky rozvoje výzkumné organizace 

MPO    Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MŠMT   Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

MŽP    Ministerstvo životního prostředí 

ONI    normovaný počet citací 

OP    operační program 

OP VaVpI   operační program věda a výzkum pro inovace 

RIV    Rejstřík informací o výsledcích VaVaI 

Sb.    Sbírky 

SDS    Standardní doba studia 

SIR    SCImago Instirutional Rankings 

SR    státní rozpočet 

TAČR    Technologická agentura České republiky 

VaV    věda a výzkum 

VŠ    Vysoká škola 

VŠB-TUO   Vysoká škola báňská- Technická univerzita Ostrava 

VVŠ    Veřejná vysoká škola 

VZ    Výzkumný záměr 
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Přílohy 
Příloha 1 

Struktura datových prvků 2013 

Změny  v metodice  2013 

Je přidáno nové pole:  
R88 * Forma vydání (číselník, P= tištená verze „print“, E= elektronická verze „online“,C= paměťový 

nosič (CD, DVD, flash disk)) pro druh výsledku „B“-odborná kniha, „C“-kapitola v knize, „D“-článek 

ve sborníku)  

Nevyplňuji se datová pole:  
R58 * Úplná adresa www stránky, na které se nachází výsledek pro druh výsledku B, C, D, A, V  

R36 * Lokalizace výsledku pro druh výsledku Z, G, N, R  

Je rozšířena délka datových polí:  
R06 (Název výsledku v původním jazyce výsledku) z 500 na 600 znaků  

R08 (Název výsledku v anglickém jazyce) z 500 na 600 znaků  

R16 (Oficiální název periodika) z 254 na 300 znaků  

R19 (Číslo periodika v rámci uvedeného svazku) z 10 na 30 znaků  

R30 (Název knihy nebo sborníku v originálním jazyce) z 254 na 500 znaků  

A02 (Příjmení tvůrce) z 35 na 50 znaků  

Je zavedeno povinné vyplnění datových polí:  
R20 (Strana od-do) pro druh výsledku C, D, J  

R21 (Počet stran článku) pro druh výsledku J  

Jsou upřesněny popisy polí:  
R21 (Počet stran článku) Uvede se rozsah stran článku.  

R33 (Počet stran výsledku) Vyplňuje se u druhu výsledku B, C, D, V. V případě, kdy se jedná o 

výsledek v periodiku, které není stránkováno, uvede se počet stran článku odpovídajících počtu 

vytištěných stran ve formátu A4.  

R37 (Technické parametry výsledku) Vyplňuje se u druhu výsledku Z, G, N, R. Uvádí se technické aj. 

parametry charakterizující výstup resp. ověřitelnost výsledku, které dále rozšiřují informaci uvedenou 

v anotaci. Uvádí se informace o uzavření smlouvy o licenčním či jiném využití výsledku s konkrétním 

subjektem (subjekty). Uvede se název subjektu, jeho IČ a datum uzavření smlouvy. Uvede se jméno, 

adresa, telefonní číslo, případně e-mail odpovědné osoby pro jednání.  

R75 (Číselná identifikace) Vyplňuje se u druhu výsledku Z, G, N, R, H.  

Z - ověřená technologie – uvádí se číslo licenční smlouvy o využití výsledku s konkrétním subjektem 

(subjekty).  

Z - odrůda - Číslo šlechtitelského osvědčení o udělení ochrany práv (zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně 

práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č.92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných 

rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění pozdějších 

předpisů), nikoliv datum nebo č. přihlášky nebo číslo udělené ochrany dle systému odrůdových práv 

Community Plant Variety Office nebo příslušným národním úřadem.  

Upozornění: Registrace pro uvedení odrůdy do oběhu není považována za výsledek Z-odrůda.  

Z - plemeno - uvádí se číslo rozhodnutí a odkaz na příslušnou plemennou knihu, kde je plemeno 

registrováno.  

G - prototyp + funkční vzorek - uvádí se číslo smlouvy o licenčním či jiném využití výsledku s 

konkrétním subjektem (subjekty).  

N – certifikované metodiky - uvádí se číslo osvědčení o certifikaci / akreditaci metodiky (číslo jednací 

nebo evidenční).  

N - léčebný postup - pro humánní medicínu se uvádí číslo Věstníku Ministerstva zdravotnictví, ve 

kterém byl léčebný postup zveřejněn, pro veterinární medicínu se uvádí číslo rozhodnutí o certifikaci 

léčebného postupu orgánem Státní veterinární správy.  

N - památkový postup - uvádí se číslo udělené certifikace příslušným kompetentním orgánem (např. 

příslušným odborným odborem Ministerstva kultury či Státního památkového ústavu). Popis údajů 

dodávaných do IS VaVaI – RIV v roce 2013  

ver2 32/35. [3]  
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Příloha 2 

Financování VaV a vzdělávání na VŠB – TUO v letech 2007-2011 v tis. Kč 

 

 

Tab.P2-1 Financování výzkumu a vývoje 2007-2011 v tis. Kč [zpracováno s využitím lit. 

8,9,10,11,12] 

 
MŠMT 2007 2008 2009 2010 2011 

Příspěvek na 

vzdělávací činnést 

1 01 1 859 1 09 8 463 1 09 4 749 1 03 3 174 979  600 

Příspěvek na 
stipendia 

doktorandů 

33 162 32  559 3 6 711 49  024 51  845 

 

Tab. P2-2 Financování vzdělávací činnosti, stipendia  - z MŠMT 2007-11 n tis. KĆ 

[zpracováno s využitím lit. 8,9,10,11,12] 

 

MŠMT 2007 2008 2009 2010 2011 

Instituc. prostřeky 

VaV ostaní výzkumné 
záměry 

53 992 53 060 5 9775 3 9716 24 663 

Institucionáloní 

prostředky rozvoj 

výzkummné organizace 

   22157 49 995 

Instituc. Prostřeky 

Rámcové programy 

- - 8610 1953 1 629 

Účelové prostředky 

VaV-národní program 

27 819 29 339 21484 9132 4 840 

Instituc. prostřeky 
specifický výzkum 

48 992 48 537 52083 25868 30 645 

Účelové prostředky 

VaV programy posk. 

1 177 4 413 5477 17193 18 813 

Účelové prostředk 
VaV podppra mobility 

- 85,480 85,480 618 489 

celkem 131 980 135 424,48 139 765 116 637 130 074 

Ostatní veřejné 

zdroje 
2007 2008 2009 2010 2011 

GAČR 55 681 51 875 61 158 52 662 45 419 

TAČR - - - - 22 087 

GAAV 8 427 7 885 - - - 

MPO 8 954 17 575 41 372 34 265 17 890 

MZe 220 - - - 1 515 

MZP 2 966 7 301 7 194 6 194 2 837 

ostatní 22 228 16 379, 21 056 34 797 10 859 

celkem 98 476 101 015 130 780 127 918 100 607 

celkem MŠMT, 

ostatní veřejné zdroje 

230 456 235 439,48 270 545 244 555 230 681 
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Příloha 3 

Financování VaV a vzdělávání na FBI v letech 2007-2011 v tis. Kč 

 

MŠMT 2007 2008 2009 2010 2011 

Ukazatel A,B- vzdělávací činnost 37 229 42 314 43 812 40 293,0 40 751 

Ukazatel C – stipendia doktorandů 215 1 480 1 360 1 5 41,5 1 853 

Ukazatel I-RP 430 1850 1340 1485,0 1274 

Ukazatel G. FRVŠ 109 2731 - - 159 

Kapitálové užití 400 2000 2000 - - 

celkem 42 783 50 375 48 512 43 319,5 44 037 

Dotace VaV 2007 2008 2009 2010 2011 

Specifický výzkum 1 163 3 178 1 751 622,0 879,0 

COST 227 380 380 125,0 470,0 

GAČR 730     

MŽP - 2 048 1 777,3  1 829,7  1 802,4 

IPRVO     700,0 

Ostatní resorty (MPO, MV) 4 745 3 123 3 497 5 553,0 18 828 

celkem 7 365 8 729,3 7 405,3 8 129,7 22 679,4 

Celkem MŠMT, VaV 50 348 59 104,3 55 917,3 51 449 66 716,0 

 

Tab. P3-1 Vývoj finančního příspěvku FBI na VaV a vzdělávací činnost v letech  

2007 – 2011 [zpracováno s využitím lit. 13,14,15,16,17] 
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Příloha 4 

Počet studentů VŠB-TUO a FBI 

 

Obr. P4-1: Celkový počet studentů  VŠB-TUO v letech 2007-2011 

 

 

Obr. P4-2: Celkový počet studentů FBI v letech 2007-2011 
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