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Výroční zpráva o hospodaření Teologické fakulty
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích za
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1. Úvod
Teologická fakulta se profiluje ve vzdělávacím procesu i badatelsky v oborech teologie,
filosofie-religionistika, pedagogika volného času a sociální a charitativní práce se zaměřením
na etiku.
Cílem fakulty je být institucí, která tyto obory nadále rozvíjí a poskytuje vzdělávání
v bakalářské, navazující magisterské, magisterské a doktorské formě studia.
Ekonomická situace na TF je aktuálně stabilizována díky opatřením směřujícím k lepšímu
naplňování kritérií MŠMT pro hodnocení pedagogické a badatelské oblasti. Konkrétně to
znamená aktivnější zapojení pedagogů a vědeckých pracovníků do vědeckých výstupů
formou odborných publikací a článků, příp. uměleckých výstupů. V oblasti pedagogické se
jedná především o rozvoj „internacionalizace“, tj. zvýšení počtu zahraničních výjezdů a
příjezdů studentů i pedagogů a rozšíření nabídky studijních programů v cizím jazyce. TF
systematicky rozšiřuje a zkvalitňuje nabídku kurzů CŽV včetně nabídky pro U3V. Tato forma
vzdělávání přináší fakultě další významné finanční zdroje.
Teologická fakulta je zapojena do několika různých grantů a projektů. V roce 2019 aktivně
pokračovala v řešení strategických projektů JU pro OP VVV – ESF a v projektu OP VVV Rozvoj JU –Studijní prostředí. Nově jsou od roku 2019 na TF řešeny projekty TAČR, ve kterých
je TF hlavním řešitelem. Aktivní činnost ve všech těchto oblastech přináší fakultě dodatečné
prostředky pro rozvoj jak v pedagogické tak výzkumné činnosti.

2
Teologická fakulta
Výroční zpráva za rok 2019

2. Roční účetní závěrka
2.1 Výkaz zisku a ztráty pro hlavní a doplňkovou činnost
Tabulka č. 2
Rok 2019 byl pro Teologickou fakultu ekonomicky úspěšný.
Celkový obrat výnosů činil Kč 75,383 mil., z toho doplňková činnost (dále jen DOČ) činila
37 tis. Kč.
Obrat nákladů byl ve výši Kč 74,557 mil., z toho DOČ činila Kč. 27 tis..
Fakulta dosáhla zisku ve výši Kč 815 tis., z toho v DOČ Kč 10 tis..
Daň z příjmu nebyla vyměřena.

Meziroční rozdíl v obratu nákladů a výnosů je vyšší než v minulém roce. V r. 2019 činily
výnosy celkem Kč 75,383 mil. a náklady Kč 74,557 mil.. V porovnání s rokem 2018 získala
Teologická fakulta ze dvou základních zdrojů od MŠMT částku vyšší o Kč 2.868 tis, v části
příspěvek na vzdělávací činnost byla částka vyšší o Kč 2.316 tis. a v části dotace na RVO byla
tato dotace vyšší o Kč 552 tis.. Od roku 2016 dochází k postupnému zvyšování zdrojů
poskytnutých MŠMT a to jak v oblasti příspěvku na vzdělávací činnost, tak i v oblasti
institucionální podpory DK RVO. Nárůst prostředků pro Teologickou fakultu souvisí zároveň s
novými pravidly pro rozdělování rozpočtu Jihočeské univerzity a s úspěšným hodnocením
kvalitativních kritérií, které se Teologické fakultě podařilo naplnit.
Další finanční zdroje získala Teologická fakulta z grantů. Na nárůstu výnosů i nákladů se
významně podílí spoluřešitelské projekty TAČR – výnosy pro TF ve výši Kč 3.099 tis. a pro
spoluřešitele Kč 2.689 tis, dále projekty Erasmus+ Spiritualita a projekty OP VVV. Na vlastních
výnosech se významnou části podílí úspěšný rozvoj kurzů CŽV.
Hospodářský výsledek za r. 2019 dosáhl výše Kč 825.166,34. Dosažený HV souvisí
s hospodářsky úspěšným rozvojem kurzů CŽV.

Hospodářský výsledek, v tis. Kč

rok 2016
786,2

rok 2017
764,5

rok 2018
663,0

rok 2019
825,0

Teologická fakulta nakládala s prostředky příspěvku a dotací v souladu s Pravidly ES/EU pro
poskytování veřejné podpory tak, že nedošlo k narušení ani k hrozbě narušení hospodářské
soutěže.
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3. Analýza výnosů a nákladů
3.1 Příspěvek a dotace z veřejných zdrojů (Příloha, tab. č. 5 - 5d)
Ve smyslu přiložených tabulek lze konstatovat:
Podíl veřejných zdrojů na celkových finančních prostředcích hlavní činnosti TF JU činí 87,3 %,
kdy veřejné zdroje dosáhly částky ve výši Kč 65.746 tis.. Z této částky činí podíl na vzdělávací
aktivity 63,3 % a na aktivity VaV 30,9 %. Tento podíl se odlišuje od roku 2018 (92,6 % podíl
veřejných zdrojů, z toho 62,5% na vzdělávací aktivity a 36,9 % na VaV). Prostředky
poskytnuté prostřednictvím MŠMT tvoří podíl 91,4 % z veřejných zdrojů, a to formou
příspěvku na vzdělávací činnost včetně projektů Fondu vzdělávací politiky, Institucionálního
plánu, mezinárodní spolupráce, Mobilit Erasmus+ a stipendií doktorandů (celkem Kč 38.826
tis.), na vědeckou činnost prostřednictvím dotace na RVO (Kč 11.961 tis.) a na projekty
specifického výzkumu GAJU (Kč 2.864 tis.). Zbývající podíl veřejných zdrojů TF obdržela od
GAČR (Kč 307 tis.), TAČR ( Kč 4.981 tis.). Významnou část zdrojů dále tvořily prostředky
z projektů OP VVV – Výzkum, vývoj a vzdělávání ( 3.672 tis. Kč).

Trend čerpání dvou základních zdrojů z MŠMT je uveden v následující tabulce:
Příspěvek a

rok
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Příspěvek na
dotace RVO
celkem
vzdělávací činnost A+K
Dotace DK RVO
Kč (tis.)
% 1) % 2) Kč (tis.)
% 1) % 2) Kč (tis.)
26 496 59,1 65,3
5 871
13,1 14,5
32 367
24 735 55,4 65,6
6 586
14,8 17,5
31 321
22 774 52,2 61,9
7 745
17,8 21,1
30 519
25 466 51,8 60,6
9 467
19,3 22,5
34 933
25 650 51,4 59,0 10 282 20,6 23,7
35 932
29 232 46,4 50,7 11 409 18,1 19,8
40 641
31 548 41,9 52,5 11 961 15,9 19,9
43 509

% 1) - podíl z celkových výnosů v hlavní činnosti
% 2) - podíl ze všech prostředků MŠMT
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Podíl prostředků na vzdělávací činnosti z MŠMT (tab. 5a) na celkových výnosech TF v hlavní
činnosti činí 60,1 % .
Prostředky z MŠMT na vzdělávací činnost
podíl na celkových zdrojích TF
v hlavní činnosti
v%

rok 2016
62,3

rok 2017
62,5

rok 2018
57,9

rok 2019
60,1

Podíl prostředků z MŠMT na VaV (tab. 5.b) na celkových zdrojích TF v hlavní činnosti činí
27 % .
Prostředky z MŠMT na vědu a výzkum
podíl na celkových zdrojích TF
v hlavní činnosti
v%

rok 2016
23,2

rok 2017
24,2

rok 2018
33,6

rok 2019
27,0

Z uvedeného vyplývá, že trvale narůstá podíl prostředků určených na VaV na zdrojích
poskytnutých z MŠMT, úměrně k tomu dochází k vývoji podílu prostředků na vzdělávací
činnost. V roce 2019 se tento trend mírně zpomalil.

3.2 Vlastní výnosy v hlavní a doplňkové činnosti
Vedle veřejných zdrojů tvoří výnosy TF také tzv. vlastní zdroje a ostatní výnosy. Tyto výnosy
činily za r. 2019 celkem Kč 7.080 tis.. Vlastní zdroje a ostatní výnosy tvoří čerpání fondů,
čerpání spoluřešitelských grantů a výnosy z hlavní a doplňkové činnosti.
v tis. Kč
Vlastní zdroje a ostatní výnosy

rok 2016
5 627

rok 2017
4 474

rok 2018
8 184

rok 2019
7 080

Ve vlastních výnosech se vyskytují tyto sledované položky:
- Tržby z doplňkové činnosti – představují výnosy za pronájem prostor TF. Jedná se o
krátkodobé pronájmy. Nižší částka v porovnání s předchozími roky je způsobená tím,
že v roce 2017 skončil dlouhodobý pronájem několika místností na TF Centru rané
péče.
- Tržby v knihovně – zahrnují zejména tržby z prodeje knih, dále tržby za služby pro
studenty
- Tržby za přijímací řízení a tržby za ostatní služby pro studenty – vedle tržeb za
přijímací řízení se jedná se o různé typy služeb poskytované studentům studijním
oddělením
- Tržby za kurzy CŽV - tvoří tržby za kurzy Univerzity třetího věku (U3V), platby
studentů za tzv. 1. ročníky a tržby za ostatní kurzy a to akreditované kurzy a
neakreditované kurzy. Vzhledem k úspěšnému rozvoji programů CŽV mají tržby za
kurzy CŽV rostoucí tendenci
- Letní tábor TF – byl pořádán v rámci projektu HR Award. Vlastní výnosy z poplatku
umožnily pokrýt nezbytné náklady této akce.
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-

-

Kurzy pro fyzické osoby – jedná se o adaptační kurzy Katedry pedagogiky a Kurz
německého jazyka v Pasově. Výnosy tvoří poplatky od studentů, tyto výnosy jsou plně
použity pro financování nákladů kurzů
Tržby za časopis Studia Neoaristotelica
Tržby za knihy Život z víry
Tržby za knihy Centrum filosofie pro děti (FPD)

Vlastní výnosy - přehled
v tis. Kč
Tržby z doplňkové činnosti
Tržby knihovna-knihy a služby
Tržby za přijímací řízení
Tržby za ostatní služby pro
studenty
Tržby za nostrifikace
Tržby za kurzy CŽV celkem
U3V
1.ročníky
ostatní kurzy
Letní tábor TF 2019
Kurzy pro fyzické osoby
Studia Neoaristotelica
Život z víry
Centrum FPD

rok 2016
218,4
28,2
356

rok 2017
125
22,1
385

rok 2018
45,3
22,9
335,5

rok 2019
36,5
15
308,5

139,5
1308
396
516
396

164
9
1458
483
300
675

145,3
10
1511
553
167
791

12,6
0,9

49
1

33
0,5

144,7
6
1805,4
607,5
123
1074,9
19
119
41
0,4
9,6

Mezi ostatní výnosy v hlavní činnosti dále patří:
- Čerpání fondů – v roce 2019 došlo k dalšímu výraznému nárůstu čerpání prostředků
ze stipendijního fondu. Tento trend souvisí s významným zapojením studentů
doktorského studia do vědecké činnosti na TF a jejich odměňování za výsledky práce,
dále se zapojením studentů do pracovních činností na TF a podpora výjezdů studentů
do zahraničí. Čerpání z fondu FRIM ve výši 427 tis. Kč představuje účetní operaci
v souvislosti s projektem OP VVV – Rozvoj JU – Studijní prostředí. TF z tohoto
projektu pořídila hmotný investiční majetek, po vyúčtování celého projektu by
prostředky měly být do fondu FRIM navráceny z dotace projektu. Další čerpání
z fondu FRIM ve výši 512 tis. Kč souvisí s převodem těchto prostředků do fondu FPP.
Tato operace souvisí s ukončením projektu IP 14 38/TF-Hledíková. Tento projekt řešil
vybudování bezbariérového vchodu do budovy TF.
- Spoluřešitelské projekty, ve kterých jsou hlavním řešitelem jiné instituce, přinášejí
fakultě další prostředky na vědeckou činnost. Ve spolupráci s Univerzitou Pardubice v
rámci projektu GAČR a ve spolupráci ve spolupráci s Ústavem státu a práva AV ČR a
dále se Západočeskou univerzitou v Plzni se jedná dva projekty TAČR. Finanční
prostředky přijaté na spoluřešení projektů jsou evidovány na samostatných účetních
akcích.
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Ostatní výnosy - přehled
v tis. Kč
Čerpání fondů
stipendijní fond
FRIM
FÚUP
GAČR Excelence
GAČR - spoluřešitelské
TAČR Spoluřešitelské
Pokuty a penále - knihovna
Pokuty a penále
Příspěvek k pracovnímu místu
Odpisy majetku z dotace

rok 2016
1 135
636

rok 2017
571
571

1 772

1 690

rok 2018
4 004
1 640
2 092
272
1 980

43
27

96
54,8
25,5

54,2
17

rok 2019
3 105
2 158
944
3
0
307
235
76
10,0
45
507

3.3 Náklady
Spotřeba všeobecného materiálu činila Kč 406 tis., tj. proti r. 2018 se zvýšila o 117 tis. Kč.
Do spotřeby všeobecného materiálu jsou započteny materiální náklady z nákladového
střediska 045001 ve výši Kč 56 tis.. Na výši spotřeby materiálu se významně podílí rozvoj
aktivit v oblasti propagace a to v částce 77 tis. Kč., dále spotřební materiál potřebný pro
provoz fakulty ve výši Kč. 156 tis., úklidové a hygienické prostředky ve výši 40 tis. Kč. Nákup
materiálu pro posílení kapacity PC byl ve výši Kč 51 tis. Další část se týkala nákupu a obnovy
stínící techniky a aktivit v oblasti projektů.
Spotřeba kancelářského materiálu tj. kancelářský materiál, tonery, kancelářský papír
dosáhla částky 68 tis Kč, oproti roku 2018 se snížila o 42 tis. Kč. Toto snížení bylo způsobeno
novou organizací skladových zásob.
Nákup knih, tiskovin dosáhl výše 536 tis. Kč. Oproti roku 2018 došlo ke zvýšení o 194 tis. Kč.
Tato částka je ovlivněna získanými granty.
Nákupy knih a tiskovin-r.2019
v tis. Kč
podíl v %

Příspěvek

RVO

24
4,6

Vlastní zdroje
120
142
22,3
26,6

Projekty
249
46,5

DHM (drobný hmotný majetek) byl pořízen v celkovém objemu Kč 1. 357 tis. (v r. 2018 – Kč
3.156 tis., v r. 2017 - Kč 413 tis, v r. 2016 - Kč 295 tis.). Rozhodující část ve výši Kč. 576 tis.
tvoří pořízení dalšího nového nábytku pro učebny, studijní zóny, knihovnu a konzultační
místnosti a audiovizuální IT technika pro učebny na TF, financované z projektu Rozvoj JU –
Studijní prostředí. Velkou část představuje nákup notebooků a kopírek ze získaných grantů a
projektů. Dále byla vybavena nábytkem kancelář pro projektové oddělení. Byly pořízeny
nové telefony, vitríny, router Switch a na děkanát pořízen kávovar.
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V nákladech na energie dochází k rozdílům mezi komoditami vlivem situace na trhu, výší
spotřeby v jednotlivých letech i vlivem výběru dodavatele pro JU.
Celkové náklady na energie byly vyšší o 132 tis. Kč proti r. 2018. I přes snížení spotřeby
elektřiny, vody a plynu celkové náklady na energie rostly. Jedním z vlivů je růst cen těchto
komodit. Dalším významným vlivem byla technická závada na výměníku tepla, která
způsobila větší spotřebu páry. Celkově můžeme konstatovat, že fakulta hledá rezervy
v úsporách spotřeby energií. Do spotřeby energií se zároveň promítají různé vlivy technické
(rekonstrukce oken a pláště budovy, možnosti regulace vytápění) a klimatické podmínky.
Přehled nákladů na energie v jednotlivých letech
Rok
2016

2017

2018

2019

spotřeba
jednotka
cena za rok v
Kč
cena/jednotku
spotřeba
jednotka
cena za rok v
Kč
cena/jednotku
spotřeba
jednotka
cena za rok v
Kč
cena/jednotku
spotřeba
jednotka
cena za rok v
Kč
cena/jednotku

elektřina
119 670
kWh

voda
1 089
m³

pára
1 127,800
GJ

plyn
622
m³

Celkem

462 036
3,86
112 827
kWh

136 804
125,62
1 079
m³

420 186
378,60
1 133,235
GJ

7 890
12,70
628
m³

1 026 916

457 957
4,06
111 690
kWh

135 293
125,39
1 087
m³

443 389
391,26
1 108,717
GJ

7 269
11,57
650
m³

1 043 908

472 196
4,23
113 630
kWh

134 561
123,79
1 022
m³

465 215
419,60
1 376,070
GJ

7 400
11,38
500
m³

1 079 372

531 532
4,68

125 835
123,13

547 312
397,74

6 675
13,35

1 211 354

Náklady na opravy a údržbu budovy dosáhly v roce 2019 částky Kč 358 tis.. Významně se na
této částce podílely náklady na malování vstupních prostor a chodeb v budově TF.
Náklady na cestovné činily Kč 758 tis., to je o 15 tis více proti roku 2018 (v r. 2018 - Kč 268
tis., v r. 2017 – Kč 475 tis. v r. 2016 – Kč 574 tis., v r. 2015 Kč - 789 tis.). Tato částka je
významně ovlivněna získanými granty a jejich strukturou. Rozhodující část, 89% tvořily
náklady na cesty do zahraničí.
Náklady na reprezentaci činily Kč 93 tis.. Oproti roku 2018 byly tyto náklady nižší o 4 tis. Kč.
Náklady tvořily zejména náklady na pohoštění pro hosty řady významných konferencí,
vědeckých setkání a seminářů.
Náklady na služby činily Kč 4 116 tis (v r. 2018 - Kč 3.867 tis., v r. 2017 – Kč 3.629 tis., v r.
2016 - Kč. 3.483 tis. v r. 2015 - Kč 3.644 tis.). Největší částku přestavuje nájemné 40%, služby
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výpočetní techniky 10%, dále vydavatelské a nakladatelské služby 9%. V objemu prostředků
na služby jsou zahrnuty tiskařské služby, služby na ubytování, služby na zajištění provozu
fakulty, zajištění stravování při pořádání odborných konferencí a setkání, kopírovací služby,
lektorské služby, účastnické poplatky na mezinárodních konferencích apod., které
představovaly 41 % z celkových nákladů na služby.
Mzdové náklady činily celkem Kč. 30.480 tis. (rok 2018 – Kč 25.156 tis., rok 2017 – Kč
22.717tis., rok 2016 - Kč 23.192 tis.), z toho náklady na OON dosáhly výše Kč 1.843 tis.. Růst
mzdových nákladů byl podpořen novým mzdovým předpisem JU, který vstoupil v platnost od
začátku roku 2018, dále čerpáním mzdových prostředků z projektů, zejména z projektů OP
VVV, které tvořilo 11% podíl na celkových mzdových nákladech.
Průměrná měsíční mzda na TF dosáhla v roce 2019 úrovně Kč 38,6 tis. Osobní náklady tj.
mzdy včetně povinného pojistného dosáhly v roce 2019 výše Kč 38.375 tis. a tvořily tak 52%
z celkových nákladů TF.
Byla vyplacena stipendia (tab. č. 9) v celkové výši Kč 8.937 tis, to je o 1.762 tis. Kč více než
v roce přechozím (rok 2018 Kč 7.175 tis., rok 2017 Kč. 4.169 tis., rok 2016 Kč 3. 428 tis.).
Pravidelná stipendia vyplacená studentům doktorských studijních programů tvořila 52,9% (v
roce 2018 56,8%) z celkového objemů vyplacených stipendií. Nárůst vyplacených stipendií je
vyvolán rostoucím počtem studentů doktorandských studijních programů a zároveň jejich
zapojením do výzkumných projektů. Prémiová a mimořádná stipendia jsou vyplácena ze
stipendijního fondu jako podpora vědecké práce doktorandů a jako podpora studentům,
kteří vyjížděli na studijní pobyty do zahraničí nebo přispěli mimořádnou prací k výsledkům
TF. Podíl těchto stipendií byl 25%. Vyplacena byla stipendia studentům, kteří byli zapojeni do
výzkumných projektů. Podíl těchto stipendií dosáhl 17%.
V položce ostatní náklady se promítá tvorba fondů. Do Fondu provozních prostředků byla
převedena z nespotřebované části příspěvku částka Kč 5.502 tis. (v r. 2018 - Kč 6.661 tis., v r.
2017 – Kč 3.444 tis., v r. 2016 - Kč 1.889 tis.). Do Fondu účelově určených prostředků byla
převedena částka Kč 104 tis.. Jedná se o převod nevyčerpaných prostředků z projektů GAJU.
Z projektů TAČR byla do FÚUP převedena částka ve výši Kč 99 tis, z projektu GAČR částka
Kč.14 tis., prostředky z projektů DK RVO ve výši Kč 5 tis., dále prostředky získané prodejem
knih Centra Filosofie pro děti ve výši Kč 14 tis. Dotace na DK RVO pro rok 2019 byla plně
vyčerpána, nebyl proveden převod do FÚUP.
Mezi ostatní náklady patří také příspěvek na režie rektorátu JU, který byl v roce 2019 ve výši
Kč 4.723 tis..
Do této skupiny nákladů patří dále náklady spoluřešitelských projektů, ve kterých je TF
hlavním řešitelem.
Z oblasti aplikovaného výzkumu s jedná o projekt TAČR Suchomelová, náklady spoluřešitelů
ve výši 1.534 tis. Kč a TAČR Kaplánek, náklady spoluřešitelů ve výši 1.156 tis. Kč.
Z oblasti vzdělávání se jedná o projekt Erasmus+ Spiritualita a sociální etika v sociální práci,
náklady spoluřešitelů ve výši 2.730 tis. Kč.
Evidence prostředků spoluřešitelů je vedena na samostatném analytickém účtu.
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4. Vývoj a konečný stav fondů
Tab. 11 obsahuje stav a vývoj fondů TF.
Tab. 11a Fond rezervní - stav a zůstatek 0 Kč
Tab. 11b Fond reprodukce investičního majetku
Zůstatek r. 2019 činí Kč 5.398 tis.. Příděl ze zisku do Fondu reprodukce investičního majetku
za předchozí rok byl ve výši 663 tis. Kč.
Tvorba fondu zejména přídělem ze zisku je předpokladem pro pokrytí budoucích investičních
nákladů.
Tab. 11c Stipendijní fond
Stipendijní fond využívá TF k financování prospěchových stipendií (dle aktuálního opatření
děkana) a ostatních mimořádných stipendií na základě žádostí pedagogů, kteří se studenty
spolupracují na různých vzdělávacích i badatelských aktivitách a projektech. Trendem je
maximální podpora studentů v uvedených aktivitách včetně podpory výjezdů na pobyty do
zahraničí.
K počátečnímu stavu fondu ve výši Kč 2.251 tis. bylo vybráno na poplatcích za studium
celkem Kč 1.286 tis., čerpáno z fondu bylo Kč 2.158 tis.. Zůstatek stipendijního fondu na
konci r. 2019 činí Kč 1.378.425,12. Na vyšším čerpání stipendijního fondu se podílí motivační
ocenění mimořádných studijních výsledků za vědeckou práci studentů doktorandských
programů.
Stipendijní fond je určen pro motivaci studentů. Jeho stav je průběžně sledován tak, aby byly
zajištěny prostředky o pro další období.
Tab. 11d Fond odměn
Počáteční stav fondu činil Kč necelých 3 tis. Kč a nebyl během r. 2019 využit.
Tab. 11e Fond účelově určených prostředků
Fond vycházel ze zůstatku Kč 1.666 tis. na počátku r. 2019. Na tvorbě fondu v celkové výši Kč
225 tis, se podílely účelově určené prostředky z grantů GAJU ve výši Kč 104 tis., z projektů
TAČR Kč 99 tis. z projektu GAČR Kč 14 tis., z projektů DK RVO Kč 5 tis., prostředky centra
Filosofie pro děti ve výši Kč 8 tis..
Čerpání ve výši Kč 3 tis. se týkalo projektů GAJU.
Konečný zůstatek fondu je ve výši Kč 1.888.797,42.
Prostředky fondu jsou používány účelově podle předem stanovených pravidel.
Tab. 11g Fond provozních prostředků
Zůstatek ve výši Kč 17.761 tis. byl navýšen převodem nevyčerpaného příspěvku na vzdělávací
činnost ve výši Kč 5.502 tis.. Tvorba fondu byla navýšena o částku Kč 512 tis., jedná se o
převod částky z fondu FRIM v souvislosti s vybudováním bezbariérového vchodu na TF.
Tvorba a zároveň čerpání fondu ve výši Kč 1.296 tis. souvisí s poskytnutím prostředků
z Fondu strategických priorit JU.
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Konečný zůstatek fondu v r. 2019 činí Kč 23.667.465,02, z toho zůstává částka Kč 188 tis. na
potřeby studentů se specifickými potřebami a částka ve výši Kč 49 tis. na další rozvoj U3V.
Fond slouží jako rezerva na provozní, příp. naléhavé neplánované náklady.
Fond provozních prostředků je vytvářen jako dlouhodobá rezerva TF pro pokrytí nenadálých
a nezbytných výdajů.

5. Stav a pohyb majetku a závazků
Přehled portfolia nemovitého a movitého majetku a finančního majetku
Teologická fakulta nevlastní žádné nemovitosti ani vozový park. Majetek TF je tvořen
vybavením a zařízením budovy TF v Kněžské ul. č. 8, která je majetkem Biskupství
českobudějovického a fakulta je v této budově v dlouhodobém pronájmu. V současné době
činí zůstatková hodnota dlouhodobého majetku Kč 1.960.334,78. Významnou část tvoří
vybavení AV a IT technikou.
V r. 2019 byl zařazen do evidence majetek v celkové hodně Kč 2.130 tis.. Část byla
financována z projektu OP VVV – Rozvoj JU – Studijní prostředí a to drobný hmotný majetek
v částce Kč 642 tis. a dlouhodobý hmotný majetek v částce Kč 427 tis.. Díky uvedenému
projektu byly v roce 2019 další učebny vybaveny novým nábytkem a moderní technikou,
nově vybavena a upravena počítačová učebna, bylo doplněno vybavení společných prostor a
vybavení knihovny, byly posíleny servery TF nákupem nových diskových polí. Z prostředků
projektu byla vybudována nová konzultační místnost pro studenty, nově byl zařízen moderní
studentský klub.
Z prostředků TF byla vybavena kancelář pro projektové oddělení, byly nově vybaveny
kuchyňky na chodbách, nakoupeny byly počítače, monitory, notebooky a kopírky, skříň pro
klíčové hospodářství a kávovar pro děkanát.
Vyřazen byl majetek v hodnotě Kč 255 tis.. Rozhodující část tvořil starý nábytek zejména z
počítačové učebny a dalších míst budovy TF.
Hodnota evidovaného krátkodobého hmotného majetku činila Kč 12.790 tis. k 31. 12. 2019
a představuje navýšení o Kč. 1.357 tis. oproti roku 2018.
Zůstatek fondů vzrostl z částky Kč 24.341 tis. na částku Kč 32.336 tis. Nárůst zůstatků fondů
o částku Kč 7.995 tis. dokazuje schopnost kumulovat finanční zdroje a vytvářet rezervy na
budoucí potřeby a pokrytí naléhavých potřeb v případě finančních potíží.
V pohledávkách nemá TF zásadní potíže s vymáháním a průběžně záležitosti týkající se
nezaplacených pohledávek řeší stanoveným způsobem.

Inventarizace hmotného a nehmotného majetku proběhla dle opatření kvestorky JU a
děkana TF k inventarizacím na r. 2019. Inventarizací nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.
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6. Závěr
TF dlouhodobě usiluje o efektivní a vyrovnané hospodaření. Rok 2019 byl ekonomicky
úspěšný. Fakulta vytvořila rezervu z příspěvku na vzdělávací činnost převodem do FPP ve
výši Kč. 5.502 tis.. Prostředky z dotace na RVO na rok 2019 využila TF v plné výši.
Fakulta je v souladu se zpracovanou Strategií na období let 2016-20 připravena realizovat
cíle a úkoly, které si stanovila k tomu, aby naplnila trendy a dlouhodobé záměry
podporované MŠMT. Finanční prostředky, které získala pro svou činnost, byly účelově
určeny pro jednotlivé aktivity tak, aby bylo možné naplnit dlouhodobé cíle TF i celé JU.
Jako příklad lze konstatovat:
- TF postupnými kroky stabilizuje a inovuje a rozšiřuje studijní obory, podporuje tvorbu
multimediálních materiálů jako opory pro kombinované studium i kurzy CŽV, aktivně
oslovuje stávající i potencionální studenty, pracuje s Klubem absolventů, rozšiřuje síť
organizací pro praxe studentů, zlepšuje poradenskou činnost pro studenty a pedagogy
- TF je aktivně zapojena do projektu HR Award a implementace principů HR Award
- v průběhu akademického roku pořádá přednášky zahraničních hostů, včetně několika
mezinárodních seminářů se zahraničními vyučujícími
- rozvíjí spolupráci s aplikační sférou. V roce 2019 byly zahájeny 3 projekty TAČR, ve kterých
je TF hlavním řešitelem
- rozšiřuje dlouhodobou spolupráci se středními školami v Jihočeském kraji a pořádá

popularizačně-vzdělávací akce pro studenty středních škol
- aktivně rozvíjí kurzy CŽV včetně kurzů pro U3V a kurzů pro specifické cílové skupiny
- zviditelňuje aktivity na TF využíváním webu a fakultního facebooku, pořádá zajímavé
výstavy a konference,
- naplňuje kariérní a motivační řád pedagogických pracovníků, motivuje akademické
pracovníky ke zvýšené badatelské činnosti včetně spolupráce s doktorandy, podporuje
aktivity pěti výzkumných center TF, podporuje výjezdy studentů a pedagogů do zahraničí a
zároveň podporuje hostování studentů a pedagogů ze zahraničí
- podporuje zájem akademických pracovníků o získání nových grantů a dalších forem
podpory jejich odborné činnosti
- zaměřuje se na podporu badatelské práce doktorandů a jejich působení na TF. S tím souvisí
i nové nastavení podmínek čerpání stipendií pro doktorandy a motivace jejich tvůrčí práce
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- s majitelem budovy Biskupstvím českobudějovickým rozvíjí spolupráci na obnově
technického zázemí pro studenty a zaměstnance. V roce 2019 proběhla výměna dveří
v budově TF včetně nátěrů zárubní a radiátorů
- díky celouniverzitnímu projektu OP VVV Rozvoj JU – Studijní prostředí pokračovalo
doplnění vybavení ve studijních prostorách budovy TF. Byla nově vybavena a upravena
počítačová učebna, moderně vybaven studentský klub a konzultační místnost pro studenty
Uvedené aktivity přispívají ke zvýšení kvality práce na TF, posilování zájmu studentů o
studium na TF a přispívají k dalšímu rozvoji TF.

V r. 2019 proběhly na TF vnitřní kontroly JU. Nebyly konstatovány rozdíly ani zásadní
nedostatky.
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