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Střednědobý výhled rozpočtu ÚČL AV ČR, 

v. v. i., na roky 2022–2023 

(komentář) 

 

S návrhem rozpočtu pro rok 2021 předkládáme Radě ÚČL a Dozorčí radě ÚČL ke schválení 

střednědobý výhled rozpočtu pracoviště na období 2022–2023. Střednědobý výhled je součástí 

tabulky „Rozpočet ÚČL AV ČR, v. v. i., na rok 2021“. 

Rozpočet ÚČL byl posledních letech tvořen z 60–70 % ze souboru institucionálních dotací Akademie 

věd ČR, v roce 2021 se vyvíjí rozpočet obdobně. Základ tvoří příspěvek na dlouhodobý koncepční 

rozvoj výzkumné organizace a příspěvek určený na reprodukci dlouhodobého investičního majetku. 

Od roku 2021 je prvně podpora na stabilizaci kmenových zaměstnanců součástí prostředků na rozvoj 

výzkumných organizací. V posledních letech se však daří navýšit institucionální dotaci až o 25% díky 

(v roce 2020 to bylo 22,7%) příspěvkům na činnost např. na podporu perspektivních lidských zdrojů 

– postdoktorandů. Vybraným pracovníkům ÚČL byly uděleny významná ocenění např. Akademická 

prémie, Prémie O. Wichterleho apod. ÚČL se rovněž zapojuje do úkolů v rámci programů Strategie 

AV 21 a usiluje o mezinárodní spolupráci, která  je podpořena příspěvkem na Fellowship Josefa 

Dobrovského či jiným dotačním programem.  

Ze 40 % je rozpočet tvořen: účelovými prostředky od různých poskytovatelů dotace (MŠMT ČR, MK 

ČR, GA ČR, Magistrát hl. m. Brno a další poskytovatelé); příjmy z vlastní činnosti (tržby z prodeje 

periodických a neperiodických publikací); tržby za nájemné, tržby z prodeje služeb souvisejících 

s infrastrukturou výzkumu a vývoje; převody z vlastních fondů.  

Ze zdrojů financování je stabilní především příspěvek Akademie věd ČR na dlouhodobý koncepční 

rozvoj výzkumné organizace, který se mění v závislosti na výsledcích pravidelného pětiletého 

hodnocení a na vývoji rozpočtové kapitoly AV ČR v rámci rozpočtu ČR, a dále příspěvky Akademie 

věd ČR na reprodukci dlouhodobého majetku. Ostatní zdroje financování jsou obtížně 

predikovatelné a závisí na každoroční úspěšnosti v grantových soutěžních, výsledcích průběžného 

hodnocení běžících projektů apod.  

Střednědobý výhled rozpočtu ÚČL na období 2022-2023 vychází s ohledem na uvedené skutečnosti 

z následujících principů: 

1. Pro roky 2022 a 2023 předpokládáme institucionální dotaci od Akademie věd ČR ve výši 

roku 2021 zvýšené o 0% pro rok 2022 a o 0% pro další rok 2023 s ohledem na informace a 

graf uvedený ve zprávě o ekonomické situaci AV ČR, plynoucí z LVI. zasedání Akademického 

sněmu. V letech 2022 a 2023 lze předpokládat stagnaci institucionální podpory (úspory 

plánuje AV ČR realizovat prostřednictvím menší podpory na stavby a nákladné přístroje).  
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2. Pro rok 2022 a 2023 předpokládáme celkový objem grantového financování na úrovni roku 

2021, neboť několik projektů skončí, ale věříme, že objem prostředků vyrovnají projekty nově 

získané.   

3. Výnosy z vlastní činnosti předpokládáme na stejné úrovni roku 2020. 

4. S převody z vlastních fondů v rozpočtu nepočítáme. Jsou závislé na výsledku hospodaření.  

 

 

 

 

 

V Praze dne  09. 02. 2021 

 

Ing. Markéta Mikesková 


