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Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Právnické fakulty MU v Brně za r. 2000
  
I. Pedagogická činnost  
  
A. Magisterské studium  
  
Aktuální počet studentů magisterského studia 2 296, z toho  181 cizinců 
  
1.         V roce 2001 budou poprvé končit absolventi, kteří studovali dle nového 
studijního plánu  (i když nebyl realizován ještě ve všech částech). Ten je 
charakterizován těmito rysy: 
- zkrácení bloku A ze tří semestrů na dva semestry 
- snížení podílu historických předmětů, nahrazení dějin státu a práva u blokové  



  zkoušky   římským právem  
- prodloužení výuky Jazyka I. 
- zařazení ústavního práva do bloku  B 
- prodloužení výuky  základních disciplin  (ústavní právo, občanské právo,          
  obchodní právo,   správní  právo, trestní právo, finanční právo na tři semestry)  
- rozšíření předmětů magisterské státní zkoušky 
- zavedení některých nových povinných předmětů (evropské právo, právo  
  duševního  vlastnictví, právo mezinárodního obchodu, správní věda, základy  
  managementu) 
         Smyslem bylo také zvýšit náročnost bloku A tak, aby právě tento blok se stal 
přirozeným sítem. Zdá se, že tuto funkci plní.  
         Tato celková změna znamenala pro část kateder mimořádnou zátěž.    
         I když šlo bezesporu o změnu k lepšímu, do budoucna  bude nutné  promyslet 
lepší vazby postupových, blokových a magisterských  zkoušek.  Čekají nás další 
úvahy o event. prostupnosti bakalářského a magisterského studia. Vzhledem 
k vyššímu stupni náročnosti studijního programu a k metodice financování se zvýšil 
počet studentů  přijatých do prvého ročníku. Nepředpokládá se další zvyšování 
rozsahu výuky v magisterském studiu. Spíše je možné očekávat v souvislosti 
s rozšiřováním doktorského studia snížení počtu kontaktních výukových hodin 
v magisterském studiu.  
  
2. Zavedení nového informačního systému.  
I když zásadní a největší tíhu zavádění neslo studijní oddělení a laboratoř LVT, byl IS 
předmětem kritiky, přestože  
  
- zmizely fronty na zápisy  do seminářů a na zkoušky, 
- sekretářkám tak zmizela část agendy a mohou se věnovat dalším pracem na  
  fakultě, 
- zvýšil se přehled studentů o jejich výsledcích   
- učitelé mohou komunikovat se studenty rychlou cestou. 
         Základním nedostatkem IS byla jeho nedostatečná rychlost. Tu však PrF ovlivnit 
nemůže – v uplynulém roce došlo ostatně k podstatnému zlepšení.  
V návaznosti na IS a na nutnost posílení vzdělanosti studentů  v počítačové oblasti 
byla vybudována další počítačová učebna, jejíž provoz byl zahájen v březnu r. 2000.  
Došlo k dalšímu zlepšení ve vybavení učeben. Vybaveny byly velké posluchárny a 
nejzanedbanější menší učebny. Přetrvává dluh v postupně stárnoucím zařízení 
některých učeben. Na druhé straně je skutečností, že moderní technika, kterou je 
vybavena velká posluchárna, je učiteli dosud jen minimálně využívána. Byly  
rekonstruovány 4 učebny (určené mj. pro zkoušky) a byly nábytkem vybaveny i 
chodby.   
Byl odstraněn problém dělených přednášek. Řešení, které bylo přijato - přenos zvuku 
(i obrazu) do jiné místnosti - bylo optimální. Ušetřil se pracovní fond učitelů a bude 
možné ho využít jinak.  
Pokračoval trend ke zvyšování nároků na kvalitu diplomových prací, která se též 
znatelně zlepšila. Byly zavedeny (event. rozšířeny) některé nové předměty a zejména 
v oblasti povinně volitelných předmětů je dobrá možnost výběru. Ta se rozšiřuje i 
připuštěním možnosti splnit povinnost absolutoria PVP  na jiné fakultě Masarykovy 



univerzity.  
  
3. Přijímací řízení bylo opět zajištěno vlastními silami. Byla odmítnuta spoluúčast 
nadace  SCIO z následujících důvodů:  
- negativní zkušenosti s přijímacím řízením na plzeňské fakultě,   
- finanční nároky (zajištění pouze poloviny přijímacího řízení by stál PrF cca 2,5  
   mil. Kč), 
- nedostatečné záruky utajení a čistoty přijímacího řízení   
  
B. Bakalářské kombinované studium  
  
         Na PrF MU v bakalářském kombinovaném studiu v akademickém roce 
2000/2001 probíhala výuka v následujících studijních oborech a ročnících:  
  
- Teorie a praxe přípravného řízení trestního 2. a  3. ročník 
- Právní vztahy k nemovitostem 2. a 3. ročník 
- Místní správa 1. ročník 
- Právo sociálního zabezpečení 1. ročník  
  
         Pro akademický rok 2001/2002 jsou vypsány obory Místní správa a Právo 
sociálního zabezpečení. 
  
         Výuka probíhá podle schválených a akreditovaných studijních plánů. Model 
výuky (první tři týdny v semestru přednášky a následné dvě plánované a povinné 
konzultace ve skupinách  pro kolektivní konzultace) se osvědčil. Je možné i spojování 
pětičlenných skupin pro kolektivní konzultace do větších celků. Již v akademickém 
roce 2000/2001 bude mj. i z rozpočtových důvodů žádoucí zvýšit počet přijímaných 
studentů, event. v budoucích letech rozšířit počet  zahajovaných oborů.   
  
C. Doktorský studijní program  
  
Doktorský studijní program „Teoretické právní vědy“ je akreditován v prezenční i 
kombinované formě v 10 oborech, výuka však probíhá pouze v 9 oborech. Studium 
v oboru „Finanční právo“ se zatím neuskutečňuje. V r. 2000 studovalo celkem 73 
studentů v DSP + 14 studentů mělo studium přerušeno.  
  
Přijímací řízení do studia v DSP na Právnické  fakultě MU je upraveno „Pravidly 
přijímacího řízení do studia v doktorském studijním programu“, studium v DSP pak 
„Studijním a zkušebním řádem doktorského studijního programu.  
  
V uplynulém roce jmenoval děkan oborové rady pro 9 oborů DSP: správní právo, 
obchodní právo, pracovní právo, trestní právo hmotné a procesní, mezinárodní právo, 
teorie státu a práva a právní filozofie, dějiny státu a práva, ústavní právo a politologie, 
občanské právo hmotné a procesní.  
  
V červnu 2000 byly předány podklady pro posuzování žádostí o prodloužení 
akreditace doktorského studijního programu akreditační komisí.    



  
II. Výzkum a vývoj 
  
Vědecko-výzkumná činnost učitelů  na PrF MU probíhala v následujících formách:  
- organizovaně (řešení grantových projektů, pořádání vědeckých konferencí a  
  účast na nich),  
- individuálně (vědecké publikační výstupy mimo granty, vysokoškolské  
  učebnice, expertízy  pro státní orgány apod). 
  
Vědecká činnost studentů probíhá ve formě  obnovené  studentské vědecké soutěže 
SVOČ. Organizačně zabezpečuje vědecko-výzkumnou  činnost oddělení vědy a 
výzkumu.  
  
Většina grantů se týká projektů GA ČR. Tlak vedení fakulty na vyšší zapojení učitelů 
do grantových aktivit přinesl prvé výsledky. V roce 2000 bylo podáno 9 přihlášek 
nových grantů, z nichž 4 byly úspěšné. Dále se fakulta podílí jako jeden ze 
spoluřešitelů na projektu ZČU v Plzni, který grant v roce 2000 rovněž získal. V běhu 
jsou 4 grantové projekty z minulých let a na řešení jednoho dalšího projektu   
z minulých let se fakulta podílí. Uzavřeny (splněny) byly 4 projekty.  
  
V roce 2000 uspořádala PrF MU 4 vědecké konference, z toho 3 s mezinárodní účastí. 
Učitelé fakulty se zúčastnili vědeckých konferencí pořádaných jinými tuzemskými 
institucemi v počtu 32, mezinárodních  konferencí v zahraničí v počtu 45.  
  
Obnovení SVOČ (studentské vědecké odborné činnosti) v roce 1999 se ukázalo být 
velmi šťastnou myšlenkou. V roce 2000 (druhý ročník soutěže) se účastnilo 22 
studentů se 17 soutěžními pracemi. Většina prací měla velmi dobrou odbornou úroveň 
a mnohé z nich měly skutečně vědecký charakter. Velmi bohatá a hodnotná diskuse 
soutěžících  při ústním kole potvrdila nadstandardní charakter jejich prací a motivaci 
pro základy vědecké činnosti.  
Proto byl v říjnu 2000 vyhlášen třetí ročník této soutěže se zdokonalenými pravidly  a 
s diferencovanými cenami (cena děkana, evropská cena Jean Monnet Chair, ceny 
externích institucí). 
  
Klíčovým počinem v roce 2000 bylo posílení oddělení zahraničních styků a vědy a 
výzkumu o druhou pracovnici s VŠ vzděláním, která se stala jeho vedoucí. Toto 
rozšíření mj. umožňuje průběžnou prezentaci všech grantových možností učitelům 
fakulty, jakož i pomoc při podávání   přihlášek. I přes určitý pozitivní trend  není 
vědecká činnost učitelů PrF MU na žádoucí kvantitativní  výši.  
  
  
III. Mezinárodní spolupráce 
  
         Zahraničí styky  se na vědecké i pedagogické  úrovni  vyvíjely příznivě. 
Uskutečnilo se 10 výjezdů učitelů na partnerské univerzity a dvě přijetí  
  
z partnerských univerzit v Brně. Pokračovaly tradičně dobré kontakty s univerzitou 



v Sceaux u Paříže a s The John Marshall Law School (mj.  2 semestrální pobyty pro 
naše studenty v Chicagu). 
         Naši učitelé se zúčastnili 29 zahraničních konferencí a seminářů a 13  konferencí 
v tuzemsku. Fakulta sama zorganizovala tři akce s mezinárodní účastí. V rámci 
mimosmluvních kontaktů došlo k dalším 12 výjezdům našich učitelů.  
         Fakulta přijala čtyři významné profesory ze zahraničí. V roce 2000 se fakulta 
zúčastnila ve 3 mezinárodních programech: DAAD, Aktion, SOCRATES.  
  
V rámci programu ERASMUS-SOCRATES vycestovalo v roce 2000 na
jednosemestrální (v některých  případech dvousemestrální) studijní pobyty na 
univerzitách v zemích EU celkem 12 studentů Právnické fakulty MU, a to do 
následujících zemí:  
Nizozemí – 3, Německo – 3, Rakousko – 1, Francie – 3, Velká Britanie – 2 
Výjezdy dalších 7 studentů (z toho 1 do Německa, 2 do Nizozemí, 2 do Francie a 2 do 
Finska jsou naplánovány na jarní semestr 2001.  
  
         V roce 2000 se podařilo sjednat rozšíření spolupráce v rámci sítě SOCRATES z 
25  měsíců studentských pobytů (v r. 200/1) na 65 měsíců (v roce 2001/2002). Rozvíjí 
se i program učitelské mobility. Učitelé fakulty mají 25 členství v mezinárodních 
organizacích. 
  
IV. Péče o studenty 
  
         Pro akademický rok 2000/2001  zvolil RMU nový systém rozdělení ubytovací 
kapacity kolejí mezi studenty MU. Celková ubytovací kapacita původně činila 4 049 
lůžek, z toho byla vyhrazena 1/3 pro studenty 1. ročníku (tj. 1 350 lůžek), dále byla 
samostatně rozdělena  tzv. vyhrazená lůžka fakult (po 50 pro každou fakultu, celkem 
400), pro studenty  v rámci programu Socrates,Erasmus a hosty (80 lůžek), manželské 
páry (40 lůžek), rezerva rektora (např. vrcholoví sportovci, naléhavé soc. případy – 60 
lůžek), zahraniční studenti – samoplátci (100 lůžek). Zbývající kapacita (2 019 lůžek) 
se rozdělovala podle  celouniverzitního pořadníku.  
         Pro vytvoření celouniverzitního pořadníku byla stanovena jednotná dvě kritéria. 
První z nich, základní, vycházelo z doby dojíždění z místa trvalého pobytu, druhé, 
doplňkové, zohledňovalo sociální poměry uchazeče (v návaznosti na výplatu přídavku 
na dítě, příspěvku na bydlení,sociálního příplatku a příspěvku na dopravu). Při 
zpracování pořadníku se projevily jisté nesrovnalosti; na základě intervence zástupců 
PrF v kolejní komisi byly odstraněny.  
  
         V rámci  celouniverzitního pořadníku získalo ubytování 377 posluchačů II. – V. 
ročníku PrF (bez vyhrazených lůžek a zahraničních studentů), z celkového počtu 805 
žadatelů. Počet žádostí se oproti předchozímu roku mírně zvýšil (o 25), počet 
uspokojených nelze přesně porovnat. Tzv. vyhrazená lůžka navrhla k obsazení kolejní 
komise, která přihlédla ke změněné  pracovní schopnosti, kvalifikovaným zdravotním 
důvodům, sociálním poměrům nepromítnutým v prvotním pořadníku (sirotek), event. 
k jejich změně po uzavření  přihlášek a k nástupu po přerušení studia (16 lůžek), 
zbytek byl přidělen podle vytvořeného celouniverzitního pořadníku. 
         Z celkového počtu studentů zapsaných do I. ročníku požádalo o koleje 295 



studentů. Také jejich ubytování  probíhalo podle celouniverzitního pořadníku. Přehled 
o konkrétním počtu ubytovaných není proto zpracován.  
         SKM převzala celý systém doplňování uvolněných míst v průběhu 
akademického roku, proto se údaje o ubytovaných studentech stále vyvíjejí. K 
7.11.2000 bylo na kolejích ubytováno 718 studentů PrF.  
  
Nezanedbatelnou část péče o studenty a o rozvoj jejich reprezentace vykonala
studentská sdružení – Brněnský akademický klub, ELSA a OCTOPUS. Výraznou 
měrou reprezentovala studentské zájmy a přispěla i k dobré prezentaci fakulty 
navenek, za což jim patří uznání a dík.      
  
V. Ústřední  knihovna, celoživotní vzdělávání, ediční a publikační činnost  
  
ÚK PrF MU rozvíjela v roce 2000 svou činnost na všech úsecích bez větších změn, 
průběžně upravovány byly v závislosti na aktuálních potřebách a zkušenostech některé 
dílčí činnosti. Větší problémy bylo třeba v závěru roku řešit na úseku kopírovacích 
služeb. U samoobslužných kopírek to byly problémy související s jejich technickým 
stavem  a dále nové požadavky na provozovatele kopírovacích služeb, které stanovuje 
Zákon č. 121/2000 Sb., (autorský zákon), který nabyl účinnosti dnem 1.12.2000. Na 
úseku kopírovacích služeb pro učitele a zaměstnance bylo třeba řešit otázku 
personální.  
         Knihy jsou nakupovány  na základě požadavků učitelů jednotlivých kateder, u 
českých knih jsou tyto požadavky doplňovány dle profilu fondu a konkrétních 
uživatelských potřeb i o tituly další. Na základě požadavků Studentské komory AS 
PrF MU došlo ke zvýšení počtu výtisků nakupovaných učebnic (z 11 na 15), upraven 
byl poměr mezi počtem výtisků se statusem výpůjčky „Prezenčně“ (pouze do 
studovny) a statusem „K vypůjčení“ (5:10). Rozpočet na nákup knih a časopisů je 
z větší části (2/3) věnován na nákup časopisů (z toho pak 3/4 na časopisy zahraniční). 
U knih byl v roce 2000 poměr právě opačný, 3/4 odčerpal nákup knih českých. Tento 
poměr byl dán tím, že v roce 2000 mohla být většina nákupu zahraničních knih 
realizována z grantových nebo darovaných finančních prostředků.  
  
  
ÚK nakoupila knihy a časopisy za více než 1,8 mil. Kč (o 300 tis. více než v roce 
1999). Bylo odebráno 301 titulů periodik, z toho 106 zahraničních. Pokračovalo 
počítačové zpracování nového fondu a dosáhlo již 70 %. Ukončení počítačové  
rekatalogizace se předpokládá do 3 let. Na konci roku 2000 došlo k výměně všech 4 
kopírovacích strojů, které byly v provozu od října 1996 za stroje nové. Maximálnímu 
využívání starých kopírek odpovídal totiž i jejich technický stav.  
Evropské informační středisko se v roce 2000 přestěhovalo do nové místnosti, ke  
změnám došlo i v technickém vybavení a charakteru některých služeb. Vzhledem 
k tomu, že základní titul fondu střediska „Official Journal“ vychází již pouze na CD-
ROM, bylo třeba EIS vybavit moderním počítačem s CD-ROM mechanikou. Zrušeny 
byly některé tradiční zdroje informací (lístkové kartotéky), intenzivněji jsou 
využívány počítačové databáze.  
  
Kromě informačních zdrojů z vlastního fondu, informačních  zdrojů ve fakultní 



počítačové síti a v síti Internet zprostředkovává a propaguje knihovna možnost 
využívat další velmi cenné zdroje, které byly doposud především z důvodů finančních 
nedostupné.  
V roce 2000 získala Masarykova univerzita na základě různých (především 
konsorcionálních) projektů přístup k informačním zdrojům, které jsou  přístupné 
prostřednictvím univerzitní sítě z kteréhokoliv počítače MU na adrese:  
http://www.muni.cz/library/sluzby.html. 
Jde zatím o 11 titulů špičkových, velmi rozsáhlých zdrojů. Zpřístupnění dalších se 
připravuje (z toho 7 z oblasti společenských věd). Přehled těchto databází spolu 
s jejich stručnou charakteristikou byl zaslán všem učitelům PrF MU.   
  
Celoživotní vzdělávání není určeno jen absolventům právnických fakult, ale i široké 
veřejnosti – zaměřuje se na seznamování zájemců s aktuálními změnami v právní 
úpravě. Při přípravě programu na akademický rok 2000/2001 VES upustilo od 
zařazení dlouhodobých kurzů. (Základy práva, Obchodní právo), neboť případní 
zájemci o tyto kurzy by měli zájem právě o systematické studium zakončené 
zkouškou, certifikátem a získáním titulu apod. Dalším důvodem nezařazení těchto 
kurzů do programu VES je zajišťování 3 běhů kurzů pro daňové poradce, které svým 
rozsahem (každý 150 vyučovacích hodin) odčerpávají značnou lektorskou kapacitu.  
Srovnání s rokem 1999: 
              počet akcí:                               počet účastníků: 
1999              14                                            338 
2000              15                                            715 
(Větší počet akcí a účastníků v roce 2000 vyrovnává nižší výnosy z Přípravných kurzů 
v roce 2000.) 
  
VES hospodařilo v r. 2000 s celkovým hospodářským výsledkem cca 1,6 mil. Kč. 
Ediční činnost na fakultě nezaznamenala kvantitativní rozvoj. To má příčiny zejm. ve 
skutečnosti, že po získání titulu PhD. téměř všemi učiteli kvalifikační práce učitelů 
k získání titulů Ph.D. jsou odevzdávány  již  nepříliš  často a prací habilitačních je 
rovněž méně než v minulosti.  
Z plánovaných 53 titulů v rámci vlastní ediční činnosti fakulty bylo vydáno 27 
publikací a před odevzdáním do tiskárny je dalších 9 publikací, celkem jde o 68% 
plánovaného počtu 32% titulů (17) autoři nedodali.  
Publikační činnost učitelů představovalo 14 monografií (z toho 1 v zahraničí), 63 
původních sborníkových prací (z toho 20 v zahraničí), 145 časopiseckých prací (18 
zahraničních), 15 ostatních původních prací (4 zahraniční), 17 učebnic a 58 
popularizačních publikací.  
Učitelé fakulty byli 3 krát členy v oborových radách grantových agentur, 14 krát členy 
ve výborech odborných společností (2 zahraniční), obdrželi 89 pozvání k  přednáškám 
( z toho 25 krát do zahraničí), zpracovali 94 expertíz (z toho 5 do zahraničí)   
VI. Organizační otázky, akreditace, personální rozvoj 
  
Fakulta působila v r. 2000  v normativním  prostředí nové soustavy Statutu a dalších 
vnitřních předpisů fakulty. Probíhala též reakreditace Právnické fakulty. Prodloužení 
akreditace  magisterských studijních programů byla Akreditační komisí MŠMT 
schváleno v únoru 2001, další  reakreditace se očekávají v průběhu r. 2001.  



         Personální stav na fakultě byl u akademických pracovníků stabilizovaný (76 
akademických pracovníků; 73,6 po přepočtu na celý úvazek). U neakademických 
pracovníků došlo oproti r. 99 k poklesu z 68 fyzických osob na 64 osob (v přepočtu z 
64 na 61 osob s plným úvazkem).  
V kvalifikačním rozvoji pokračoval příznivý trend. Dva pracovníci ukončili rigorózní  
řízení, jeden ukončil doktorský studijní program, 9 učitelů pokračuje ve studiu v DSP. 
Byla úspěšně  ukončena 2 habilitační řízení a tři řízení   byla zahájena. Jedno 
habilitační řízení bylo zastaveno pro záporné stanovisko hodnotící komise. Byla 
zahájena 2 profesorská jmenovací řízení, z toho jedno u učitele naší fakulty.  
  
         Vědecká rada fakulty  projednala Dlouhodobý záměr činnosti fakulty, který byl 
schválen Akademickým senátem PrF. Akademický senát projednal (rovněž  po 
předchozím projednání ve Vědecké radě fakulty) cíle a východiska  záložní 
restrukturalizace PrF. Uložil  vedení  fakulty  orientovat  se na záložní 
restrukturalizaci fakulty a na vytvoření ústavů namísto stávajících kateder.  
         V prosinci byl zvolen kandidátem na jmenování děkanem p. doc. JUDr. Jan 
Svatoň, CSc.  Rektor univerzity jmenoval p. doc. Svatoně děkanem k 1.4.2001.    
   
VII. Zpráva o hospodaření fakulty v r. 2000 
  
A. Hospodářský výsledek roku   2000 vykazuje přebytek           4 tis. Kč.      
                                                                                                     (4.000,- Kč)  
                                                                   
                                                                    údaje v tis. Kč 
     Tento přebytek je vytvořen:              - 1.717  v hlavní činnosti 
                                                                  1.721  v doplňkové činnosti 
  
B.  Neinvestiční  náklady byly čerpány v celkové výši 58.844 a činnosti fakulty se 
podílely následovně: 
  
     a) 57.125 hlavní činnost, z toho mzdové náklady                                25.624 
  
     b)   1.719 doplňková činnost, z toho mzdové náklady                              923 
  
     Podle nějvětších nákladových skupin byly neinvestiční náklady čerpány takto:  
   
     - energie                    3.241 
     - odvody z mezd         8.675 
     - odpisy                           1.287 
     - stipendia                  560 
     - knihy, časopisy         2.086      z toho:                1.826   ústřední knihovna 
                                                                                            260   z grantů 
     - drobné předměty      2.302      z toho největší položky:  
                                                                   186  kopírky 5 ks 
                                                                 950  PC 31 ks 
                                                                 807  vybavení učeben                           
                                                           55  audio  v učebnách 



                                                                  50   tiskárny 2 ks 
                                                                  54   vybavení chodeb (lavice a  
                                                                            skříňky) 
    - ostatní materiál          2.064     z  toho  největší položky: 
                                          942     kancelářský a technický materiál 
                                                       101     čistící prostředky 
                                             385     ústř. knihovna – samolepky, štítky, papír, 
                                                        jednorázové karty na kopírování 
                                             242     čipové karty (průkazy, vč. prolongace) 
                                             394     tonery 
   - ostatní služby               5.116     z toho největší položky: 
                                          3.712     ediční činnost 
                                             445     telefony 
                                              393     mytí oken 
                                              227     poštovné 
                                              146     příspěvek na stravování zaměstnanců 
                                              102     úkoly BOZP a PO 
                                                76     ostraha objektu v nočních hodinách 
   - opravy a údržba            3.992     z  toho největší položky: 
                                           1.939     havarie vodovodního rozvodu 
                                              262     opravy a údržba kopírek v ústř. knihovně 
                                                88     sklenářské práce 
                                              657     elektroinstalace 
                                              365     oprava střechy 
                                              136     drobné stavební opravy 
                                              104     instalatérské práce 
                                              317     opravy PC a tiskáren  
  
  
C.   Náklady fakulty byly pokryty příjmy, které dosáhly 58.847 a tvořily je dvě  
       položky: 
  
1.    37.828  dotace  MŠMT po rozdělení na fakulty dle vnitřních pravidel MU 
  
2.    21.010  vlastní výnosy z činnosti PrF dosažené: 
  
  a)  17.578  v hlavní činnosti, z toho největší položky:  
                                                                    6.647  vysokoškolské studium 
                                                                    2.782  přijímací řízení 
                                                                    2.614  tržby z prodeje knih uvnitř MU 
                                                                    1.268  tržby z prodeje tiskopisů,    
                                                                               kopírování 
                                                                       477  rigorózní poplatky 
  
 b)    3.441    v doplňkové činnosti, z toho nějvětší položky:  
                                                                    2.685  tržby ze služeb (kurzy VES) 
                                                                    1.074  tržby z prodeje knih (fakturace  



                                                                                                                  vně MU) 
                                                                       120  nájmy 
                                                                       157  ples PrF    
  
D. Kromě dotace a vlastních výnosů fakulty jsou k pokrytí nákladů vytvářeny fondy,  
které vykazují k 31.12.2000 následující zůstatky:  
  
                                          4  fond rozvoje investičního majetku (FRIM) 
  
                                   9.923  rezervní fond 
                                      273  stipendijní fond 
  
      V roce 2000 byly na fondech následující pohyby: 
  
                   - FRIM            tvorba: 
                                                     1.594     zůstatek  z  roku 1999    
                                                     1.287      odpisy roku 2000 
                                                            1      zůstatková cena z likvidace videa 
  
                                           čerpání: 
                                                         938     přesun nákladů na drobné stavební  
                                                                    úpravy 
                                                                    (změna účtování dle závěrů kontroly  
                                                                     FÚ) 
                                                         378     rekonstrukce poslucháren 
                                                         400     rekonstrukce rozvodů elektro 
                                                         396     přefakturace SVV z ÚVT 
                                                         248     oprava světlíku ve IV. poschodí  
                                                                    fakulty 
                                                         184     mezistrop v kanceláři ekonom. odd.  
                                                         172     datavideo projektor 
                                                         162     multifunkční kopírky pro katedry  
           
                                                             4     stav k 31.12.2000 
  
                  - rezervní          tvorba:     
                                                       6.488    zůstatek z roku 1999 
                                                       2.358    převod z fondu odměn 
                                                       1.029    příděl po schválení hosp. výsledku  
                                                                    1999 
                                                            48    splátky půjček zaměstnanců (FKSP) 
                                            čerpání: 
                                                              0                                                             
                   
                                                       9.923    stav k 31.12.2000 
  
                 - stipendijní        tvorba: 



  
                                                            43     zůstatek z roku 1999 
                                                            25     poplatky za překročení doby studia 
                                                          209     poplatky za studium v dalším  
                                                                     programu 
                                            čerpání:  
                                                              5     mimořádné stipendium 
  
                                                          272      stav k 31.12.2000 


