Vyrovnání části ztrát PřF
PřF podporovala rozvoj svých vědeckých center mimo jiné i s očekáváním, že se budou s fakultou
silně identifikovat, a tím podpoří její pozici výzkumné fakulty, že po jejich dobudování budou přispívat
k rozvoji dalších oborů a pracovišť fakulty minimálně v rozsahu, ve kterém byla solidární tato
pracoviště. Při vyvedení center z fakulty však nedojde k naplnění výše uvedeného očekávání, naopak
tato skutečnost představuje logicky pro fakultu do budoucna ztrátu, kterou je třeba kompenzovat.
Jednoznačně bude vznik VŠÚ znamenat výpadek příjmů na straně PřF, přičemž výdaje děkanátu PřF
nemohou klesnout odpovídající měrou, pokud má být zajištěn řádný chod a rozvoj PřF UP.
Vypořádání:
1. Vnitřní dluh fakulty
PřF UP je zatížena investičními závazky za stavební akce v areálu Holice a v Pevnosti poznání ve výši
83 mil. Kč. Tento “vnitřní dluh” se rozdělí mezi VŠÚ a PřF UP v poměru počtu zaměstnanců VŠÚ / PřF
UP.

2. Kompenzace za výpadek příjmů
Výpadek očekávaných příjmů v budoucnu – zde je třeba zahrnout příspěvek ze zdroje 30 (tzv. za
publikace) a příspěvky, které by plynuly do rozpočtu děkanátu z režií projektů, které budou přesunuty
do VŠÚ. Na druhé straně se zohledňuje pokles odvodů z PřF na RUP.
Výpadek ve zdroji 30 (-40 032 tis. Kč) po odečtu poklesu odvodů PřF na RUP (+16 615 tis. Kč):
-23 416 tis. Kč (ztráta)
Výpadek odvodů z režií grantů (-10 500 tis. Kč) po odečtu poklesu odvodů PřF na RUP (6 217 tis. Kč):
-4 283 tis. Kč (ztráta)
Odečet poklesu odvodů PřF na RUP z důvodu nižších odvodů PřF dle klíče „odvody dle výnosů“:
+1 563 tis. Kč (úspora)
Ztráta celkem: -26 136 tis. Kč za jeden rok
Kompenzace ztráty příjmů pro navrhované přechodné období 5ti let je 130 700 tis. Kč.

Pozn. Ke zpřesnění výpočtů bude nutné znát rozhodnutí konkrétních pracovníků, zda zůstanou na
PřF, nebo odejdou do VŠÚ. V současnosti je známo, že zůstává SLO a KACH, tato skutečnost byla ve
výpočtech již zohledněna. Ve výpočtech použit následují odhad převodů z PřF na VŠÚ:
zdroj 30: 116 000 tis. Kč (věcný záměr uvádí 106 000 tis. Kč, dle rozpočtu PřF ale 145 190 tis. Kč,
zvolen konzervativní odhad 116 000 tis. Kč); režie z grantů: 35 000 tis. Kč dle věcného záměru.

