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Poskytnutí informací 
 

Vážený pane  

Univerzita Palackého v Olomouci (dále jen „UP“), která je jako veřejná instituce povinným 

subjektem ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, obdržela elektronickou poštou, zaslanou emailovou zprávou z Vaší 

emailové schránky  doručenou na elektronickou adresu podatelny 

UP dne 9. 1. 2023. ve 12:14 hod., žádost o poskytnutí těchto informací: 

1) údaje o zůstatcích na všech účtech UP, vždy k prvnímu dni v měsíci, a to v časové řadě po 

jednotlivých měsících od 1.1.2014 do 1.1.2023 včetně, 

2) údaje o zůstatcích ve fondech (fond odměn, sociální fond, rezervní fond, fond reprodukce 

investičního majetku, fond účelově určených prostředků, stipendijní fond, fond provozních 

prostředků), připadající na jednotlivé součásti, RUP a centrální jednotky, a to v časové řadě 

po čtvrtletích (k 1.1., 1.4., 1.7 a 1.10.) od 1.1.2014 do 1.1.2023 včetně. 

Emailovou zprávou zaslanou dne 17. 1. 2023, v 12:51 hod. na elektronickou adresu  

, úřední osoby vyřizující Vaši předmětnou žádost, jste svou žádost o informace 

zúžil, tedy zčásti vzal zpět, tak, že se nově ve vztahu k zůstatkům ve fondech domáháte 

toliko poskytnutí údajů vždy k 1. 1. kalendářního roku. 

  

K Vaší předmětné žádosti Vám UP tímto požadované informace poskytuje zasláním 

v příloze této datové zprávy. Údaje o zůstatcích na bankovních účtech UP, a to v časové řadě 

po jednotlivých kalendářních měsících za období od 1.1.2014 do 1.1.2023 včetně zasíláme 

v přiloženém souboru - tabulce ve formátu xlsx, označené jako „Zůstatky na BU UP 
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2014_2023“. Údaje o zůstatcích ve fondech (fond odměn, sociální fond, rezervní fond, fond 

reprodukce investičního majetku, fond účelově určených prostředků, stipendijní fond, fond 

provozních prostředků), připadající na jednotlivé součásti, RUP a centrální jednotky, a to 

vždy k 31. 12. každého kalendářního roku, za období od 1. 1. 2014 do 1. 1. 2022, jsou do 

roku 2021 včetně zasílány jako přílohy této datové zprávy, a to v samostatných souborech - 

tabulkách ve formátu xlsx. označených vždy „FONDY“ a číslem příslušného roku, a za rok 

2022 v samostatných souborech – výpisech z informačního systému SAP ve formátu rtf, 

přičemž tam, kde nejsou ve vztahu k určitým součástem UP určité fondy uvedeny, platí, že 

zůstatky na těchto fondech jsou nulové.  

Aktuální zůstatky v rezervních fondech všech součástí UP k 31. 12. 2022 jsou nulové. 

 

UP upozorňuje, že konečné zůstatky ve fondech za rok 2022, k 31. 12. 2022, budou známy 

až po doúčtování odpisů za prosinec 2022 (Fond reprodukce investičního majetku), po 

doúčtování zůstatku příspěvku ze státního rozpočtu na vzdělávací a tvůrčí činnost UP do 

Fondu provozních prostředků, po vypořádání daně z přidané hodnoty za rok 2022 a po všech 

přeúčtováních, tzn. po vypořádání projektů, přičemž  toto bude probíhat mimimálně do 15. 2. 

2023, a teprve na základě těchto skutečností budou známy konečné zůstatky ve fondech UP 

za rok 2022, k 31. 12. 2022.  

  

Konečný zůstatek k 31. 12. se vždy rovná počátečnímu zůstatku k 1. 1. následujícího 

kalendářního roku.  

  

Poskytované informace týkající se zůstatků ve fondech UP za rok 2022 jsou aktuálně velmi 

předběžné, kdy UP např. očekává, že převod zůstatku příspěvku ze státního rozpočtu na 

vzdělávací a tvůrčí činnost bude činit na UP desítky milionů Kč.  
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