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Výroční zpráva o hospodaření 

 

Univerzity Karlovy, Katolické teologické fakulty 

 

v roce 2016 

 

předkládá děkan ThLic. Prokop Brož, Th.D. 

 
 

 

 

 

 

 

1. Úvod 

 

 

Katolická teologická fakulta je jakožto součást veřejnoprávní Univerzity Karlovy 

financována především ze státního rozpočtu – kapitoly Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy České republiky. Její hospodaření se řídí zákonem o vysokých školách, dalšími 

všeobecně závaznými zákony a předpisy a vnitřními předpisy a opatřeními univerzity a 

fakulty. Rozpočet fakulty je sestavován v návaznosti na rozpočet univerzity. 

 

Financování fakulty můžeme rozdělit do dvou základních částí: 

 

1) oblast vědy - v roce 2016 zaměstnanci fakulty řešili nebo se podíleli na řešení 

několika výzkumných  projektů a programů. Některé pokračovaly v návaznosti na minulá 

období. Vědecké projekty jsou financovány z veřejných (např. GA ČR, NAKI, Prvouk) i 

neveřejných zdrojů (Quality Development). 

 

2) oblast vzdělávací činnosti – zde je finanční situace fakulty závislá na veřejných 

zdrojích - příspěvku MŠMT, resp. jeho části přidělené fakultě, který je určený na vzdělávací 

činnost. Tento příspěvek činil v roce 2016 24.024 tis. Kč.                     

 

Fakulta nakládala s poskytnutými veřejnými prostředky tak, aby v souladu s Pravidly 

ES/EU pro poskytování veřejné podpory nedošlo k narušení ani k hrozbě narušení 

hospodářské soutěže. 

 

 

 

2. Roční účetní závěrka 
 

 

Roční účetní závěrka fakulty byla zpracována v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o 

účetnictví ve znění pozdějších předpisů.  
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Rozbor hospodářského výsledku 
 

Rok 2016 skončil  účetním ziskem (vč. vnitropodnikového zúčtování) ve výši 1.094 

tis. Kč. Vývoj stavu účtu 932 – Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let  (resp. 

účtu 931 – Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení) za posledních 5 let ukazuje 

následující tabulka (v tis. Kč): 

 

Datum 
Hospodářský 

výsledek 

Nerozdělený 

zisk / ztráta 

31.12.2011 1 919 -4 602 

31.12.2012 1 051 -2 400 

31.12.2013 872 -1 138 

31.12.2014 558 - 218 

31.12.2015 1881 342 

31.12.2016 1094    0 

 

 

 

3. Analýza příjmů a výdajů, výnosů a nákladů 
 

 

3.1 Příspěvek a dotace z veřejných zdrojů 

 

a. Oblast vzdělávací a vědecké činnosti 

 

 

 Základní neinvestiční finance z kapitoly MŠMT ve výši 29.260 tis. Kč tvoří: 

 

  

 I)  Příspěvek z kapitoly MŠMT ve výši 29.041 tis. Kč, tj. 

 

a) ukazatel „A a K" – studijní programy a s nimi spojená tvůrčí činnost ve výši  

24.024 tis. Kč, 

 

b) ukazatel „C" - stipendia studentů doktorských studijních programů ve výši  

2.882 tis. Kč,  

 

c) ukazatel „D“ – zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce ve výši 41 tis. Kč, 

 

d) ukazatel „F“ – fond vzdělávací politiky ve výši 365 tis. Kč, tj.  

 Univerzita třetího věku – 62 tis. Kč, 

 Studium studentů se specifickými potřebami –  303 tis. Kč, 

 

e) ukazatel „I“ – Institucionální rozvojový plán ve výši 1.730 tis. Kč. 

 

 

II) Dotace z kapitoly MŠMT ve výši 219 tis. Kč, tj.  
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ukazatel "D" – Zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce. Zde bylo 56 tis. Kč 

profinancováno a 163 tis. Kč vráceno z důvodu neplnění povinností studenta pro 

přiznání stipendia. 

 

 

 

b. Oblast výzkumu a vývoje 

        

A) Financování výzkumu a vývoje z kapitoly MŠMT, částka ve výši 7.801 tis. Kč, kterou 

tvoří: 

 

 

I) Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací 

ve výši 5.516 tis. Kč, tj.  

 Dotace na podporu vědy ve výši 334 tis. Kč, 

 Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných 

organizací poskytovaná na uskutečnění Programu rozvoje vědních oblastí na 

Univerzitě Karlově (PRVOUK) s názvem „Teologie jako způsob interpretace 

dějin a kultury.“ ve výši 5.182 tis. Kč, 

 

 

II) Účelová podpora výzkumu a vývoje – specifický vysokoškolský výzkum ve výši  

2.285 tis. Kč, kterou tvoří: 

 

a) dotace na specifický vysokoškolský výzkum ve výši 850 tis. Kč, tj. projekt 

 „Příklady a vzory z Itálie v raném novověku (1550-1800).“. 

 

b) interní granty UK v celkové výši 1.435 tis. Kč, tj. projekty 

  „Čechy, Jižní Tyrolsko a Tridentské biskupství kolem roku 1400. Reflexe 

Krásného slohu v malířství.“, částka 110 tis. Kč, 

 „Erb českých králů.“, částka 160 tis. Kč, 

 „Obraz  české  liturgiky  17. - 20. století. Vývoj  a  proměny  české   katolické  

liturgiky v české  katolické  literatuře  (1607)  1780 - 1962.“,  částka 81 tis. 

Kč, 

 „Tajná svěcení v Československu v letech 1948 – 1989 z pohledu 

kanonického práva.“, částka 120 tis. Kč, 

 „Sbírka holandského malířství Dr. Vlastislava Zátky.“, částka 137 tis. Kč, 

vráceno 50 tis. Kč, 

 „Zhořelec a kulturní výměna při Via regia. Mezi Lipskem a Vratislaví v letech 

1453 – 1547.“, částka 135 tis. Kč, 

 „Jazyk moderní apologie u C. S. Lewise.“, částka 140 tis. Kč, 

 „Památková péče na území Prahy v období protektorátu Čechy a Morava.“, 

částka 99 tis. Kč, 

 „Paolo Piazza pinet. Kapucínský bratr malířem na sklonku rudolfínské doby.“, 

částka 240 tis. Kč, 

 „Umělecké a kulturní vztahy kláštera Porta Coeli v Tišnově k Uherskému 

království.“, částka 100 tis. Kč, 

 „Fenomén cti a bezectnosti v prostoru raně novověkého města (1620 – 

1720).“, částka 113 tis. Kč. 
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B) Financování výzkumu a vývoje z ostatních kapitol státního rozpočtu, částka ve výši  

5.044 tis. Kč, kterou tvoří: 

 

 

I) Podpora aplikovaného výzkumu z kapitoly Ministerstva kultury ČR na řešení 

programového projektu NAKI ve výši 3.777 tis. Kč, tj. projekty 

 „Lesk a sláva českého království. Kořeny české státní a národní identity.“, 

částka 2.117 tis. Kč, vráceno 14 tis. Kč, 

 „Český a římská král Václav IV. doba, duchovní proudy a umění 

v předhusitských Čechách v evropském kontextu.“, částka 1.660 tis. Kč. 

 

 

II) Podpora základního výzkumu Grantové agentury České republiky ve výši  

1.267 tis. Kč, tj. projekty 

  „Scholastická teorie vztahu jako možný zdroj strukturalistické koncepce 

čísla.“, částka 730 tis. Kč, 

 „Hannes Beckmann (1909 - 1977). Desava – Praha – New York.“, částka  

537 tis. Kč. 

 

 

S finančními prostředky z programového financování a ze strukturálních fondů fakulta 

v roce 2016 nehospodařila. 

 

 

Další finanční prostředky fakulta získala jako spoluřešitel projektů: 

 

1) Podpora základního výzkumu Grantové agentury České republiky -  projekty, kde je 

fakulta spoluřešitel a hlavní řešitel je mimo Univerzitu Karlovu, částka 2.317 tis. Kč, tj. 

projekty 

 

 „Kulturní kódy a jejich proměny v husitském období.“ – hlavní řešitel Filosofický ústav 

Akademie věd ČR, částka 1.785 tis. Kč, 

 „Lidové umění mezi vizuální kulturou a politikou v Čechách a na Moravě: 1840-1960.“ 

– hlavní řešitel Ústav dějin umění Akademie věd ČR, částka 532 tis. Kč, 

 

 

2) Podpora základního výzkumu Grantové agentury ČR -  projekty, kde je fakulta 

spoluřešitel a hlavní řešitel je v rámci Univerzity Karlovy, tj. projekt 

 

 „Historie a interpretace Bible.“ – hlavní řešitel Evangelická teologická fakulta 

Univerzity Karlovy, částka 730 tis. Kč, 

 

 

3) Univerzitní výzkumné centrum (UNCE), financované z rozvojových projektů, s      

názvem „Transcendence a její interpretace v teologii a umění.“, částka 2.257 tis. Kč. 

 

 

4) Finanční prostředky z rozvojových projektů, kde je fakulta spoluřešitel, hlavní řešitel je 

Univerzita Karlova, částka 463 tis. Kč. 
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3.2  Neveřejné zdroje financování 
 

Neveřejné zdroje financování získala fakulta formou darů. 

 

Zůstatek darů k 1. 1. 2016 činil 2.510 tis. Kč, v roce 2016 fakulta získala formou darů celkem  

648 tis. Kč.  

Z této částky bylo vyčerpáno (přesně dle určení uvedeného v darovacích smlouvách)  

1.187 tis. Kč. 

Do dalších let zůstává k dispozici 1.971 tis. Kč. 
 

 
 

 3.3 Výnosy 
 
  

1) Provozní dotace v celkové výši 41.369 tis. Kč (tj. výnosy projektů, příspěvku, dotací). 

 

 

2) Tržby za vlastní výkony, tj. tržby z prodeje služeb ve výši 3.252 tis. Kč, tj.: 

 

a) Příjmy z poplatků za přijímací řízení ve výši 221 tis. Kč. Vybranou částku za poplatky 

za přijímací řízení ovlivňuje počet přihlášek studentů a výše poplatku. Ten byl v roce 

2016 stanoven na 580 Kč za přihlášku na bakalářské a magisterské studium a 480 Kč 

za přihlášku na doktorské studium. 

 

Vývoj výše vybraných poplatků za přijímací řízení ukazuje následující tabulka: 

Rok 
Příjmy z poplatků za 

přijímací řízení v tis. Kč 

Meziroční  

změna (tis. Kč) 

2011 244 X 

2012 214 - 30 

2013 216 + 2 

2014 255 + 39 

2015 257 + 2 

2016 221 - 36 

 

 

b) Výnosy z poplatků za studium ve výši 2.072 tis. Kč, tzn. poplatky, které nabyly právní 

moci za: 

 delší studium za rok 2016 a 

 delší a další studium za roky 2008 až 2014, které budou vymáhány.  

 

c) Poplatek za úkony spojené s rigorózní zkouškou ve výši 28 tis. Kč. 

 

d) Příjmy za celoživotní vzdělávání a univerzitu třetího věku ve výši 781 tis. Kč. 

 

e) Stravné od zaměstnanců ve výši 87 tis. Kč.  
 

f) Ostatní příjmy (tržby dle knihovního řádu, paušální poplatek za umístění automatů) ve 

výši 53 tis. Kč. 
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g) Příjmy z doplňkové činnosti – z pronájmů ve výši 10 tis. Kč. 

 

 

3) Ostatní výnosy ve výši 8.147 tis. Kč, tj.:  

 

a) Zúčtování fondů ve výši 4.070 tis. Kč. 

 

b) Finanční prostředky rektorátu, jejichž vyplacení zprostředkovává fakulta v celkové 

výši 1.475,5 tis. Kč. 

 

c) Výnosy, tj. projekty, kde fakulta je spoluřešitel a hlavní řešitel je mimo Univerzitu 

Karlovu, částka 2.215 tis. Kč. 

 

d) Zúčtování prostředků Visegrádského grantu ve výši 5,5 tis. Kč. 
 

e) Náhrada za škodu od pojišťovny ve výši 3 tis. Kč. 

 

f) Papírové výnosy ve výši 378 tis. Kč. 

 

 

4) Vnitroorganizační výnosy v celkové výši 432 tis. Kč. 

 

 

5) Vnitroorganizační dotace v celkové výši 3.437 tis. Kč (tj. výnosy z projektů, kde fakulta je 

spoluřešitel a hlavní řešitel je jiná součást Univerzity Karlovy). 

 

 

 

3.4  Náklady  

 

 

1) Spotřebované nákupy a nakupované služby v celkové výši 13.390 tis. Kč, tj.: 

 

a) Spotřeba materiálu ve výši 1.726 tis. Kč, tj.: 

 

 nákup knih, časopisů a učebnic ve výši 795 tis. Kč, 

 nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku ve výši 408 tis. Kč, 

 všeobecný materiál ve výši 384 tis. Kč, 

 kancelářské potřeby ve výši 106 tis. Kč, 

 úklidové prostředky ve výši 30 tis. Kč, 

 PHM ve výši 3 tis. Kč. 

    

b) Opravy ve výši 16 tis. Kč (oprava kopírky, klimatizační jednotky, atd.). 

 

c) Cestovné ve výši 1.750 tis. Kč, tj. 

 tuzemské cestovné ve výši 67 tis. Kč, 

 zahraniční cestovné ve výši 1.683 tis. Kč. 

 

 

d) Náklady na reprezentaci ve výši 73 tis. Kč. 
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e) Ostatní služby ve výši 9.826 tis. Kč, tj.: 

 

 nájem dle nájemní smlouvy s majitelem budovy, Arcibiskupstvím pražským, ve 

výši 1.615 tis. Kč, služby spojené s tímto nájmem (elektřina, teplo, voda, odvoz 

odpadků a ostatní služby spojené s užíváním budovy) ve výši 1.480 tis. Kč, 

 správa PC sítě, údržba počítačů a kopírovacích strojů ve výši 1.785 tis. Kč, 

 úklid ve výši 594 tis. Kč, 

 poštovné ve výši 96 tis. Kč, 

 telefonní poplatky ve výši 39 tis. Kč, 

 nájem bazénu ve výši 17 tis. Kč, 

 stravování zaměstnanců ve výši 73 tis. Kč, 

 školení ve výši 5 tis. Kč, 

 inzerce ve výši 9 tis. Kč, 

 služby PO a BOZ ve výši 22 tis. Kč, 

 služby spojené s vydáním publikací a časopisů (např. překlady, korektury, 

repropráva) ve výši 2.893 tis. Kč, 

 výuka jazyků ve výši 198 tis. Kč,  

 tisk diplomů ve výši 25 tis. Kč, 

 tlumočení ve výši 199 tis. Kč, 

 ostatní služby ve výši 776 tis. Kč (např. organizace konferencí, poplatky, 

pronájmy, jízdné).  

 

 

2) Osobní náklady celkem tvoří největší nákladovou položku, 33.726 tis. Kč, tj. 61 % 

celkových nákladů. Vývoj osobních nákladů za posledních 5 let uvádí následující tabulka: 

 

Rok 
Celkové osobní 

náklady (tis. Kč) 

% z celkových 

 nákladů 

2012 25 704 56 

2013 28 435 55 

2014 30 672 58 

2015 32 410 59 

2016 33 726 61 

 

 

Celkové vyplacené mzdy (včetně OON) představují 25.309 tis. Kč, což je o 1.100 tis. Kč 

více, než v roce 2015. Vývoj mzdových nákladů za posledních 5 let uvádí následující 

tabulka: 

 

Rok 
Mzdové náklady  

vč. OON (tis. Kč) 

Meziroční  

nárůst (tis. Kč) 

2012 19 047 1 361 

2013 21 107 2 060 

2014 22 822 1 715 

2015 24 209 1 387 

2016 25 309 1 100 
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Průměrný přepočtený počet zaměstnanců fakulty za rok 2016 je 63,75. 

Celkový fyzický počet osob, které byly k 31.12.2016 v pracovním poměru je 86. 

K 31.12.2015 to bylo 85 osob. 

 

 

3) Daně a poplatky tvoří silniční daň ve výši 6 tis. Kč. 

 

 

4) Ostatní náklady celkem ve výši 7.195 tis. Kč, tj.: 

 

- kurzové ztráty ve výši 12 tis. Kč, 

- stipendia ve výši  5.153 tis. Kč, 

- pojistné ve výši 53 tis. Kč,  

- bankovní poplatky ve výši 8 tis. Kč, 

- dopočet DPH ve výši 73 tis. Kč, 

- sociální fond - tvorba - ve výši 303 tis. Kč, 

- stipendijní fond - tvorba - ve výši 1.593 tis. Kč. 

 

 

5) Celková výše odpisů je 589 tis. Kč, z toho odpisy majetku z dotace činí 378 tis. Kč. 

 

 

6) Daň z příjmů činí 369 tis. Kč. 

 

 

7) Vnitroorganizační náklady představují výdaje ve prospěch dalších součástí Univerzity 

Karlovy, částka 266 tis. Kč, tj.: 

 

- Arcibiskupský seminář - stravování zaměstnanců fakulty -175 tis. Kč, 

- UJOP – výuka jazyků – 28 tis. Kč, 

- Rektorát - školení, konference, tisky aj. - 63 tis. Kč. 

 

  

 

4. Vývoj a konečný stav fondů 
 

 

Katolická teologická fakulta vytváří v souladu se zákonem o vysokých školách a v souladu 

s vnitřními předpisy Univerzity Karlovy tyto fondy: 

 

 

4.1 Fond rezervní 
 

Tento fond fakulta v minulých letech netvořila, proto počáteční stav fondu k 1. lednu 2016 byl 

0 Kč. Fond byl vytvořen v roce 2016 přídělem z výsledku hospodaření ve výši 1.000 tis. Kč. 

 

Zůstatek fondu k 31. prosinci 2016 je 1.000 tis. Kč. 
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 4.2 Fond reprodukce investičního majetku (FRIM) 

 

Počáteční stav fondu k 1. lednu 2016 byl 5.218 tis. Kč.  

Tvorba fondu představuje částku 211 tis. Kč, tj. odpisy majetku pořízeného z vlastních zdrojů. 

 

Fond by čerpán ve výši 141 tis. Kč. Byl zakoupen projektor Panasonic včetně příslušenství do 

učebny P5. 

 

Zůstatek fondu k 31. prosinci 2016 je 5.288 tis. Kč. 

 

 

 4.3 Stipendijní fond 

 

Počáteční stav fondu k 1. lednu 2016 byl 6.396 tis. Kč. 

Fond byl tvořen z poplatků za studium ve výši 1.593 tis. Kč. 

 

Fond byl čerpán na výplatu stipendií ve výši 856 tis. Kč. 

 

Zůstatek fondu k 31. prosinci 2016 je 7.134 tis. Kč. 

 

 

 4.4 Fond účelově určených prostředků 

 

Zdrojem účelově určeného fondu jsou účelově určené dary a účelově určené prostředky 

z veřejných zdrojů.  

 

Počáteční stav fondu k 1. lednu 2016 byl 4.272 tis. Kč.  

 

Tvorba fondu představuje částku 1.231 tis. Kč, tj.: 

a) přijaté dary ve výši 648 tis. Kč, 

b) převod prostředků roku 2016 programu PRVOUK s názvem „Teologie jako způsob 

interpretace dějin a kultury.“ max. výše 5 % prostředků roku 2016, do roku 2017, tj. 

částka 267 tis. Kč, 

c) převod prostředků roku 2016 projektu NAKI „Lesk a sláva českého království.  Kořeny 

české státní a národní identity.“ do max. výše 5 % prostředků roku 2016, do roku 2017, tj. 

částka 106 tis. Kč, 

d) převod prostředků roku 2016 projektu NAKI II „Český a římský král Václav IV. Doba, 

duchovní proudy a umění v předhusitských Čechách v evropském kontextu.“ do max. 

výše 5 % prostředků roku 2016, do roku 2017, tj. částka 82 tis. Kč, 

e) převod prostředků roku 2016 projektu GA ČR „Kulturní kódy a jejich proměny 

v husitském období.“ do max. výše 5 % prostředků roku 2016, do roku 2017, tj. částka  

89 tis. Kč, 

f) převod prostředků roku 2016 projektu GA ČR „Hannes Beckmann (1909-1977). Desava 

– Praha – New York.“ do max. výše 5 % prostředků roku 2016, do roku 2017, tj. částka 

27 tis. Kč, 

g) převod prostředků roku 2016 projektu GA ČR „Lidové umění mezi vizuální kulturou a 

politikou v Čechách a na Moravě 1840 – 1960.“ do max. výše 5 % prostředků roku 2016, 

do roku 2017, tj. částka 12 tis. Kč. 
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Čerpání fondu představuje částka 1.972 tis. Kč, tj.: 

a) čerpání darů ve výši 1.187 tis. Kč, 

b) čerpání prostředků na dlouhodobý koncepční rozvoj ve výši 534 tis. Kč, 

c) čerpání převedených prostředků roku 2015 do roku 2016 programu PRVOUK s názvem 

„Teologie jako způsob interpretace dějin a kultury.“ ve výši 17 tis. Kč, 

d) čerpání převedených prostředků roku 2015 do roku 2016 projektu NAKI „Lesk a sláva 

českého království.  Kořeny české státní a národní identity.“ ve výši 117 tis. Kč, 

e) čerpání převedených prostředků roku 2015 do roku 2016 projektu GA ČR „Kulturní kódy 

a jejich proměny v husitském období.“ ve výši 89 tis. Kč, 

f) čerpání převedených prostředků roku 2015 do roku 2016 projektu GA ČR „Hannes 

Beckmann (1909-1977). Desava – Praha – New York.“ ve výši 24,5 tis. Kč, 

g) čerpání převedených prostředků roku 2015 do roku 2016 projektu GA ČR „Lidové umění 

mezi vizuální kulturou a politikou v Čechách a na Moravě 1840 – 1960.“ ve výši 3,5 tis. 

Kč  

 

Zůstatek fondu k 31. prosinci 2016 je 3.531 tis. Kč. 

 

 

 4.5 Fond sociální  

 

Počáteční stav fondu k 1. lednu 2016 byl 151 tis. Kč.  

Tvorba fondu představuje částku 303 tis. Kč, tj. odvody z vyplacených mzdových prostředků. 

 

Čerpání fondu představuje částka 217 tis. Kč, tj. příspěvky na penzijní připojištění a životní 

pojištění zaměstnanců. 

 

Zůstatek fondu k 31. prosinci 2016 je 237 tis. Kč. 

 

 

 4.6 Fond provozních prostředků 

 

Počáteční stav fondu k 1. lednu 2016 byl 1.253 tis. Kč. 

Tvorba fondu představuje nedočerpaný příspěvek roku 2016 ve výši 28 tis. Kč a příděl 

z výsledku hospodaření ve výši 1.223 tis. Kč. 

 

Čerpání fondu bylo v souladu s vnitřními předpisy na provozní náklady a to ve výši  

678 tis. Kč. 

Zůstatek fondu k 31. prosinci 2016 je 1.827 tis. Kč. 

 

 

 

5. Stav a pohyb majetku a závazků 
 

Majetek fakulty, hmotný a nehmotný, tj. stroje a zařízení a software, je umístěný v sídle 

fakulty na adrese Thákurova 3/676, Praha 6. Zde je fakulta v pronájmu. Fakulta nevlastní 

žádné budovy ani pozemky.  

 

Nakoupený majetek byl aktivován.  
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Hodnota dlouhodobého majetku celkem se proti roku 2015 téměř nezměnila. 3.691 tis. Kč 

k 31.12.2016 proti 3.689 tis. Kč k 31.12.2015. 

 

Krátkodobý majetek činil k 31.12.2016 26.885 tis. Kč, tj. o 1.330 tis. Kč více než 

k 31.12.2015.  

 

Pohledávky v celkové výši 969 tis. Kč tvoří vyměřené a nezaplacené poplatky za studium 

(966 tis. Kč) a v době splatnosti neuhrazené faktury (3 tis. Kč). 

  

Závazky jsou tvořeny zejména zúčtovanými a nevyplacenými mzdami a odvody z mezd za 

prosinec 2016. Fakulta nemá dlouhodobé závazky. 

 

Inventarizace majetku byla provedena k 31. prosinci 2016 dle Opatření rektora č. 23/2004 a 

28/2006 a Opatření děkana č. 6/2016. Veškerý majetek má fakulta ověřený fyzickou 

inventurou majetku. Výsledky inventarizace byly rektorátu UK předloženy v termínu. 

 

Stav majetku v účetnictví odpovídá skutečnosti. 

 

 
 

6. Jiné údaje o hospodaření 
  

V provozovně Thákurova 3/676, Praha 6, tj. na adrese sídla Katolické teologické fakulty, 

fakulta dle živnostenského oprávnění provozuje aktuálně v rámci doplňkové činnosti 

pronájem nebytových prostor. 

 

 

 

7. Závěr 
 

Dle plánu kontrolní činnosti na rok 2016 byl na fakultě proveden vnitřní audit 

s názvem „Plnění lhůty závěrečného čerpání grantových prostředků (na základě čl. 3 

Opatření děkana č. 3/2015 pravidla hospodaření a nakládání s grantovými prostředky na 

Katolické teologické fakultě UK, č.j. 198/15, z 18. února 2015)“  

Kontrola byla prováděna zaměstnanci fakulty.  

 

V roce 2016 nebyla na fakultě prováděna žádná kontrola ze strany státních orgánů, 

zdravotních pojišťoven ani Pražskou správou sociálního zabezpečení. 

  
 

 

Q.B.F.F.F.S. 

A.M.D.G. 
 

 
 

 

V Praze dne 18. dubna 2017 ThLic. Prokop Brož, Th.D. 
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Příloha – Tabulková část  
 

 

 Následující příloha přináší údaje o hospodaření Katolické teologické fakulty v roce 

2016 v tabulkové podobě. Tabulky jsou zpracovány dle osnovy, kterou v souladu s požadavky 

MŠMT fakultě předložil rektorát Univerzity Karlovy. 

 

Tabulka č.: 

 

1  Rozvaha  

 

2 Výkaz zisku a ztráty – sumář 

 

3 Hospodářský výsledek  

 

5 Veřejné zdroje financování VVŠ: prostředky poskytnuté a prostředky použité 

 

5.a Financování vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké 

a další tvůrčí činnosti 

 

5.b Financování výzkumu a vývoje  

 

6 Přehled vybraných výnosů  

 

7 Příjmy z poplatků a úhrad za další činnosti poskytované VVŠ 

 

8 Pracovníci a mzdové prostředky  

 

9 Stipendia  

 

11  Fondy celkem 

 

11.a Rezervní fond 

 

11.b                 Fond reprodukce investičního majetku  

 

11.c Stipendijní fond  

 

11.e Fond účelově určených prostředků  

 

11.f  Fond sociální  

 

11.g  Fond provozních prostředků  

 


