
 
  

 

 

ROZPOČET FAKULTY ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY  

NA ROK 2022 

 

Obecné principy 
 

1) Fakulta elektrotechniky a informatiky (dále jen „FEI“) hospodaří podle rozpočtu nákladů a výnosů, který 

se sestavuje v souladu s § 18 a 18a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 

dalších zákonů (dále jen „zákon o vysokých školách“), na období kalendářního roku. Rozpočet FEI je 

sestavován na základě rozpočtu Univerzity Pardubice a v souladu s principy dokumentu „Konstrukce 

a struktura rozpočtu Univerzity Pardubice na rok 2022“, které byly schváleny Akademickým senátem 

Univerzity Pardubice dne 24. 5. 2022. 

2) Rozpočet FEI je konstruován jako vyrovnaný, investiční a neinvestiční prostředky jsou rozpočtovány 

odděleně.  

3) Rozpočet FEI na rok 2022 má dvě části: textovou část, v níž jsou popsána pravidla tvorby rozpočtu, 

a tabulkovou část s číselným rozpisem rozpočtovaných položek. V tabulkách jsou uvedeny rovněž údaje 

za rok 2021 (rozpočet a skutečnost). 

 

Neinvestiční prostředky 

Výnosy 

 
4) Základní příjmovou položkou neinvestiční části rozpočtu FEI jsou příspěvky a dotace ze státního rozpočtu. 

Zdroje neinvestičních příjmů jsou členěny na: 

• část poskytovanou MŠMT ve formě institucionálních či účelových prostředků na vzdělávací činnost,  

• část poskytovanou MŠMT ve formě institucionálních prostředků na dlouhodobý koncepční rozvoj 

výzkumné organizace, či účelových prostředků na vědeckou výzkumnou, vývojovou, uměleckou 

a další tvůrčí činnost, 

• získané granty a projekty, 

• doplňkovou činnost, 

• čerpání fondů, 

• jiné příjmy (poplatky spojené se studiem, další příjmy z hlavní činnosti, smluvní výzkum v hlavní 

činnosti, dary, konference apod.).  

 

 

Prostředky MŠMT na vzdělávací činnost 
 

5) Příspěvek ze státního rozpočtu se poskytuje podle § 18 odst. 3 a § 18a zákona o vysokých školách na 

vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost. Dotace 

poskytuje MŠMT podle § 18 odst. 5 zákona o vysokých školách na rozvoj VVŠ, na ubytování a stravování 

studentů.  
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6) V Pravidlech pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy pro rok 2022 č. j.: MSMT-5674/2022-2, (dále jen „Pravidla“) je rozpočet 

vysokého školství členěn na rozpočtové okruhy a ukazatele: 

• rozpočtový okruh I je zaměřený na institucionální financování VVŠ, zahrnující fixní část (FIX), 

výkonovou část (K) a část společenské poptávky (P), 

• rozpočtové okruhy II, III a IV – zahrnují ukazatele, zaměřené na podporu studentů formou stipendií 

nebo dotací (ukazatele C, J, S, U), na podporu mezinárodní spolupráce a Fond vzdělávací politiky 

(ukazatele D a F) a Rozvojové programy (ukazatel I) na podporu rozvoje VVŠ 

 

7) FEI v r. 2022 obdrží od MŠMT následující příspěvky a dotace: 

• Institucionální financování – část fixní (FIX) a výkonová (K)  

Poměr fixní části a výkonové části je dán schválenými finančními objemy v obou částech rozpisu 

rozpočtu MŠMT a pro r. 2022 činí 82,46 % : 17,54 %. (v r. 2021 byl tento poměr 83,34 %: 16,66 %) 

Fixní část (ukazatel A) - FIX vychází z kvantifikace výkonů VVŠ s přednostním zaměřením na počet 

studentů a na finanční náročnost akreditovaných studijních programů. Poskytnutí prostředků ve fixní 

části je vázáno na zabezpečení odpovídajících výkonů VVŠ, a to: 

a) počet přepočtených studií zapsaných do prvních ročníků všech typů studijních programů (B1,     

    M1, N1 a P1 v součtu), pokud skutečný stav k 31. 10. 2021 neklesne oproti referenční hodnotě   

    o více než 10 %, 

b) hodnota průměrného koeficientu ekonomické náročnosti (KEN) přepočtených studií zapsaných  

    do prvních ročníků všech typů studijních programů, pokud skutečný stav k 31. 10. 2021 neklesne  

    oproti referenční hodnotě o více než 3 %. 

Referenčními hodnotami jsou v obou případech tytéž údaje k 31. 10. 2017.  

 

Při rozdělení příspěvku na fakulty UPCE bylo v roce 2022 zachováno stejné procento podílu 

jednotlivých fakult jako v roce 2021.  

Výkonová část (ukazatel K) kvantifikuje výkony VVŠ se zaměřením na výsledky ve vzdělávací 

a tvůrčí činnosti. VVŠ jsou rozděleny do 4 segmentů s porovnatelnými skupinami VVŠ.  

UPCE se nachází v segmentu 3, kde jsou hodnoceny tyto ukazatelé kvality a výkonu:  

Graduation rate (15 %), Mezinárodní mobility (22 %), Zaměstnanost absolventů (10 %), VaV (30 %), 

RUV (3 %), Externí příjmy (6,5 %), Studia v cizím jazyce (3,5 %), Cizinci (AP+VP) (10 %). 

Podíl FEI na ukazateli A v rámci UPCE činí v r. 2022 8,4 %, tj. 39 558 tis. Kč, na ukazateli K je 

to 5,24 %, tj. 4 169 tis. Kč. Příspěvek je dále upraven (snížen) o pedagogické převody mezi FEI a 

ostatními fakultami (DFJP, FES, FF, FCHT, FZS) a Jazykovým centrem ve výši 695 tis. Kč. (Pro 

výpočet pedagogických převodů byly použity údaje ze STAGu k 6. 3. 2022 (AR 2021/2022). Náklady 

Jazykového centra hradí FEI z 80 % - obdobně jako v předchozích letech). 
 

Úhrnem tak příspěvek FEI na vzdělávací činnost v roce 2022 činí 43 032 tis. Kč. 

V r. 2021 byla skutečná výše příspěvku 41 428 tis. Kč, jde o navýšení o 1 604 tis. Kč (tj. o 3,87 %).  

 

• Ukazatel C (stipendia) 

Tato část příspěvku je určena na podporu doktorského studia ve formě stipendií studentům prezenční 

formy studia. Jedná se o součin částky 135 tis. Kč a počtu studentů v prezenční formě doktorských 

studijních programů (DSP) ve standardní době studia. Do doby studia se započtou všechny doby 

předchozích neúspěšných studií v akreditovaných DSP. Výše příspěvku je v průběhu roku čtvrtletně 

upřesňována na základě dat matriky studentů. Rozpočtovaná částka činí 2 430 tis. Kč. 

 

• Ukazatel D (studenti, kteří nejsou státními občany ČR a mezinárodní spolupráce) 

Příspěvek dle tohoto ukazatele se poskytuje na podporu plnění závazků z mezinárodních smluv. 

Prostředky na zahraniční studenty (vládní stipendisty) jsou na FEI pro rok 2022 rozpočtovány ve výši 

974 tis. Kč. 
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• Ukazatel I (rozvojové programy) 

MŠMT poskytuje dotaci na centralizované rozvojové projekty a příspěvek na schválené 

institucionální plány. Neinvestiční část je směřována zejména do projektů Interní rozvojové 

soutěže (IRS). V rámci IRS fakulta v roce 2022 obdrží částku ve výši 260 tis. Kč.  

 

Celková výše prostředků MŠMT na vzdělávací činnost FEI v r. 2022 činí 46 696 tis. Kč. 

 

 

Prostředky MŠMT na podporu výzkumu a vývoje VVŠ 
 

8) Prostředky na podporu výzkumu a vývoje poskytované ze státního rozpočtu prostřednictvím MŠMT 

jsou členěny na institucionální a účelové: 

• Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (DKRVO) je 

stanovena v souladu s Metodikou 2017+ ve dvou částech.  

− Stabilizační část představuje 85 % prostředků DKRVO poskytnutých MŠMT v roce 2021.  

− Motivační část je rozdělena v závislosti na výsledku celkového hodnocení všech VVŠ.  

− UPCE rozdělila celkovou částku DKRVO mezi fakulty obdobně, jako postupovalo MŠMT při 

rozdělení celkových prostředků DKRVO mezi VVŠ. 

− FEI získala v souhrnu pro r. 2022 částku ve výši 9 302 tis. Kč (v r. 2021 činila 8 428 tis. Kč), 

meziroční nárůst o 874 tis. Kč, tj. o 10,37 %. 

• Podpora na specifický vysokoškolský výzkum (podle § 3 odst. 2 písm. c) zákona č. 130/2002 Sb., 

o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků) se týká účelového 

financování té části výzkumu, vývoje a inovací vysokých škol, která je neoddělitelně spojena se 

vzděláváním a není podporována formou projektů nebo výzkumných záměrů. V r. 2022 je na FEI řešen 

1 projekt v celkové částce 1 457 tis. Kč (v r. 2021 skutečnost činila 1 531 tis. Kč), meziroční pokles 

o 74 tis. Kč, tj. 4,8 %. 

• Dále FEI získala účelové prostředky MŠMT na podporu VaV v podprogramu INTER-ACTION 

ve výši 1 728 tis. Kč. 

 

Celková výše prostředků MŠMT na podporu výzkumu a vývoje v r. 2022 činí 12 487 tis. Kč. 
 

 

 

 

Získané granty a projekty 
 

9) Jedná se o účelové prostředky na řešení konkrétních projektů z těchto zdrojů: 

• granty TAČR – 1 421 tis. Kč 

(projekt TREND, částka 1 253 tis. Kč, projekt BETA, částka 168 tis. Kč) 

• zahraniční granty a projekty (celkem 4 projekty: H2020 – HELMET, Norské fondy, Erasmus+, 

Inventhei) – 2 264 tis. Kč 

• projekty OP VVV – 10 026 tis. Kč 

3 projekty FEI (ROOF4ICT, MODULARITY, FUTURE) – 1 201 tis. Kč, společný projekt FEI a DFJP 

(PosiTrans) – 2 808 tis. Kč, 4 celouniverzitní projekty (ESPRO, MEMO II, KAPR, STROP) – 

plánovaný podíl příjmů FEI ve výši 3 036 tis. Kč, projekt NPO (Národní plán obnovy), rozpočtované 

prostředky ve výši 2 981 tis. Kč, celkem je řešeno 9 projektů; 

• projekty OP PIK – 8 468 tis. Kč 

5 projektů FEI (Kolimax, K2 Machine, Mikroelektronika, ELDIS, Radium)  

 

 

Celková výše neinvestičních prostředků získaných prostřednictvím grantů a projektů činí v roce 

2022 v rozpočtu FEI 22 179 tis. Kč. 
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Doplňková činnost 

 
10) Rozpočtovaná částka činí 300 tis. Kč. 

 

 

Čerpání fondů 
 

11) Finanční prostředky budou čerpány ve 2 kategoriích fondů, které vycházejí z definování těchto položek 

v rámci rozpočtu Univerzity Pardubice: 

• Čerpání fondů hlavní činnost ve výši 9 446 tis. Kč 

− Jedná se o čerpání z Fondu provozních prostředků, který byl v předchozích letech vytvořen 

z příspěvku na vzdělávací činnost; v r. 2022 je tato položka členěna na 4 části: 

(1) FPP (z ukazatele FIX, K) – FEI; rozpočtovaná částka činí 4 291 tis. Kč, 

(2) FPP (z ukazatele FIX, K) – energie; rozpočtovaná částka činí 2 400 tis. Kč, 

(3) FPP (z ukazatele FIX, K) – majetek (určený na financování rozvoje majetku); rozpočtovaná 

částka činí 200 tis. Kč,  

(4) FPP (z ukazatele FIX, K) – katedry (určený na financování té části rozpočtu kateder, která 

byla uspořena katedrami v předchozích letech, tj. 2 555 tis. Kč,  

• Čerpání fondů účelové prostředky v celkové výši 1 818 tis. Kč, a to 

− z Fondu provozních prostředků doktorského studia ve výši 678 tis. Kč, 

− z Fondu účelově určených prostředků ve výši 86 tis. Kč (projekt LTAIN19100 – INTER-

ACTION, nevyčerpané prostředky r. 2021), 

− ze Stipendijního fondu FEI ve výši 214 tis. Kč, 

− ze Stipendijního fondu UPCE ve výši 840 tis. Kč.  

 

Celková výše rozpočtovaných prostředků čerpaných z fondů FEI v r. 2022 činí 11 264 tis. Kč. 

 

 

Jiné příjmy 
 

12) Jedná se o příjmy FEI, přímo nesouvisející se státním rozpočtem v následujícím členění: 

• poplatky spojené se studiem (přijímací řízení) ve výši 200 tis. Kč, 

• další příjmy z hlavní činnosti (zejména smluvní výzkum, další poplatky spojené se studiem, výnosy 

z propagace, pronájmů majetku a prostor aj.) ve výši 200 tis. Kč, 

 

Celková rozpočtovaná výše jiných příjmů FEI v r. 2022 činí 400 tis. Kč. 

 
 

Celkové rozpočtované výnosy FEI v r. 2022 činí 93 326 tis. Kč. 
 

 

 

Náklady 
 

13) Neinvestiční náklady jsou členěny podle nejvýznamnějších nákladových skupin na:  

• společné náklady na hlavní činnost,  

• náklady na činnost celouniverzitních útvarů,  

• náklady na děkanát a ostatní společné útvary,  

• náklady kateder a výzkumného centra FEI,  

• náklady na účelové akce a projekty,  

• náklady na doplňkovou činnost,  

• převod do fondů. 
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Společné náklady na hlavní činnost 
 

14) Do společných nákladů na hlavní činnost jsou započteny: 

• osobní náklady (tj. mzdové náklady, odměny, ostatní osobní náklady (dohody o provedení práce, 

dohody o pracovní činnosti) a náklady na zdravotní a sociální pojištění, dále zákonné sociální náklady 

(příspěvek na stravování, zdravotní péče, náhrady za pracovní neschopnost aj.), které nejsou hrazeny 

z projektové činnosti; rozpočtovaná částka: 34 400 tis. Kč, 

• náklady na energie (základem výpočtu je skutečnost minulých období a odhad vývoje cen energií 

v r. 2022), rozpočtovaná částka: 4 600 tis. Kč, 

• náklady na odpisy jsou převzaty z rozpočtu Univerzity Pardubice – část FEI, rozpočtovaná částka: 

580 tis. Kč, 

• režijní výnosy (tj. finanční prostředky, které v rámci realizace projektů a grantů slouží k úhradě 

doplňkových (režijních) nákladů, vzniklých v přímé časové a věcné souvislosti při řešení projektů 

a grantů), rozpočtovaná částka: - 2 119 tis. Kč, 

• podpora vědecké, výzkumné a vývojové činnosti, rozpočtovaná částka: 300 tis. Kč 

prostředky jsou přerozděleny na podporu práce 3 výzkumných týmů FEI, v závislosti na počtu členů 

týmů a jejich kvalifikaci, 

• rozvoj majetku fakulty – vychází z plánu obnovy majetku FEI a z odhadu dle minulých období, 

rozpočtovaná částka: 200 tis. Kč, 

• ostatní společné náklady (zákonné pojištění za zaměstnance, revize elektrospotřebičů, školení 

zaměstnanců dle zákona, náklady související se studiem, náklady VaV, které nelze financovat 

z projektových prostředků, daň z příjmu práv. osob apod.), rozpočtovaná částka: 600 tis. Kč, 

• náklady na propagaci (Gaudeamus, Den otevřených dveří, reklamní služby, tiskoviny, propagační 

předměty apod.), rozpočtovaná částka: 500 tis. Kč, 

• spolufinancování projektů OP VVV, rozpočtovaná částka: 250 tis. Kč, 

• náklady na uspořádání konference: 150 tis. Kč. 

 

Společné náklady jsou rozpočtovány v celkové výši 39 461 tis. Kč. 
 

  

 

Náklady na činnost celouniverzitních útvarů 
 

15) Prostředky na celouniverzitní náklady jsou stanoveny Rozpočtem UPCE na společné náklady Univerzity, 

náklady rektorátu a náklady celouniverzitních útvarů. Jejich výpočet je podrobně stanoven v dokumentu 

„Konstrukce a struktura rozpočtu Univerzity Pardubice na rok 2022“, schváleném Akademickým senátem 

Univerzity Pardubice. Rozpočtovaná částka činí 18 521 tis. Kč.  

 

 

 

Náklady na děkanát a ostatní společné útvary 
 

16) Náklady na společné útvary fakulty (děkanát, senát, studijní oddělení, oddělení pro VaV, oddělení pro 

ekonomiku a provoz, oddělení pro operační programy a rozvoj) zahrnují zejména náklady na kancelářský 

materiál, telefony, školení a cestovné zaměstnanců těchto útvarů. Rozpočtovaná částka činí 500 tis. Kč.  

 

 

Náklady kateder a Výzkumného centra FEI 
 

17) V rámci rozpočtu jsou jednotlivým katedrám přiděleny finanční prostředky na provoz z příspěvku MŠMT 

na vzdělávací činnost. Výzkumné centrum FEI má přidělen příspěvek z prostředků institucionální podpory 

na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace.  

18) Rozpočet kateder a VC FEI na r. 2022 zahrnuje  



6 

 

• rozpočet kateder v celkové výši 3 482 tis. Kč 

•  rozpočet VC FEI v celkové výši 217 tis. Kč 

 

Z hlediska způsobu konstrukce rozpočtů kateder a VC FEI jsou celkové částky rozpočtů sestaveny ze dvou 

částí: 

• rozpočet kateder a VC FEI na r. 2022, ve výši 1 mil. Kč, částka byla přerozdělena mezi katedrami 

a VC FEI na základě přepočteného evidenčního počtu akademických a vědeckých pracovníků 

k 1. 2. 2022, 

• nevyčerpaný zůstatek dílčích rozpočtů kateder a VC FEI za rok 2021, 

− souhrnná výše nevyčerpaných finančních prostředků kateder z minulých let činí 2 555 tis. Kč. 

Tyto prostředky kateder z minulých let jsou v rozpočtu r. 2022 kryty z fondu provozních 

prostředků, v položce s názvem „FPP (z ukazatele FIX, K) – katedry“ ve výši 2 555 tis. Kč. 

− nevyčerpané prostředky VC FEI za rok 2021 činí 144 tis. Kč 

 

19) Rozpočet kateder a VC FEI na r. 2022 byl projednán a schválen na Kolegiu děkana FEI dne 23. 5. 2022.  

 

Výpočet finančních prostředků jednotlivých kateder a výzkumného centra uvádí tabulka č. 1: 

Tab. č. 1 – Rozpočet kateder a výzkumného centra 

 

• Z dílčích rozpočtů kateder a výzkumného centra FEI budou hrazeny zejména tyto náklady: 

− kancelářský materiál, 

− předplatné a literatura, 

− tuzemské a zahraniční cestovné pracovníků kateder, 

− telefony, 

− drobné opravy a údržba, 

− ubytování osob pozvaných na katedry a občerstvení při akcích katedry, 

− osobní vybavení drobným dlouhodobým hmotným majetkem, 

− software pro vědeckou práci a individuální studium,  

− účast na zahraniční konferenci pro pracovníky katedry,  

− školení zaměstnanců, 

− další náklady, věcně příslušející katedrám,  

− zajištění provozu přidělených učeben (drobný spotřební materiál), 

− odměny zaměstnanců kateder, příp. výzkumného centra, bez odvodů (odvody v zákonné výši jsou 

součástí společných nákladů fakulty). 

 

 

Náklady na účelové akce a projekty 
 

20) Účelové prostředky jsou členěny podle účelového zaměření získaných prostředků, rozpočtované výnosy 

i náklady jsou vždy vyrovnané. Jedná se o prostředky: 

• na podporu studentů formou stipendií nebo dotací (stipendia, stipendia pro doktorské studium), 

FPP-2020 DO102022 DO252022

60110 - KIT 8,70 205 674 760 711 966 385 966 761 205

60120 - KE 9,40 222 222 771 293 993 515 994 771 223

60130 - KŘP 6,50 153 664 491 021 644 685 645 491 154

60140 - KST 8,00 189 125 181 629 370 754 371 182 189

60150 - KMF 6,60 156 028 350 150 506 178 506 350 156

Mezisoučet - katedry 39,20 926 713 2 554 803 3 481 516 3 482 2 555 927 0

60210 - VC FEI 3,1 73 287 143 750 217 037 217 217
Celkem katedry a VC 42,30 1 000 000 2 698 553 3 698 553 3 699 2 555 927 217

Středisko AP+VP Rozpočet 2022
Zůstatek 

z roku 2021

Rozpočet 2022 

celkem

Rozpočet 

2022 v tis. Kč

Zdroje financování  
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• na podporu zahraničních studentů a mezinárodní spolupráce, 

• na podporu aktivit souvisejících s institucionálním rozvojovým plánem (v rámci IRS), 

• získané granty a projekty (MŠMT-Inter-Action, SGS, TAČR, OP VVV, OP PIK, Fondy EHP 2014-

2021, Erasmus+, H2020). 

 

Celková výše rozpočtovaných účelových prostředků činí 30 245 tis. Kč. 
 

Doplňková činnost 
 

21) Rozpočtovaná částka činí 300 tis. Kč, výnosy a náklady jsou vyrovnané. 

 

 

 

Převod do fondů 
 

22) Nevyčerpané prostředky neinvestičního příspěvku na stipendia doktorandů budou v souladu se zákonem 

převedeny do fondu provozních prostředků. Celková rozpočtovaná částka činí 600 tis. Kč. 

 

 

Celková výše rozpočtovaných nákladů v r. 2022 činí 93 326 tis. Kč. 

 

 

 

Investiční prostředky 

 

Investiční příjmy 

 
23) Investiční příjmy jsou v r. 2022 tvořeny  

• vlastními investičními příjmy ve výši 2 794 tis. Kč 

jsou tvořeny zůstatkem FRIM z roku 2021 a navýšením FRIM prostřednictvím odpisů majetku v r. 2022  

• investičními příjmy z OP VVV, rozpočtovanými ve výši 2 750 tis. Kč 

       (projekty Modularity, Future, PosiTrans). 

 

Investiční příjmy jsou rozpočtovány ve výši 5 544 tis. Kč. 
 

Investiční výdaje 

 
24) Investiční výdaje v r. 2022 zahrnují 

• volné investiční prostředky ve FRIM ve výši 2 794 tis. Kč, které budou využity zejména ke 

spolufinancování investičních nákupů fakulty z prostředků OP VVV,  

• investiční výdaje z OP VVV jsou rozpočtovány ve výši 2 750 tis. Kč. 

 

Investiční výdaje jsou rozpočtovány ve výši 5 544 tis. Kč. 

 

 

Fondy 
 

25) FEI disponuje prostředky, které byly v minulých letech přiděleny do rozpočtu fakulty a nebyly zcela 

vyčerpány. V souladu s dokumentem „Pravidla hospodaření Univerzity Pardubice“ byly tyto prostředky 

převedeny do fondů, jejich použití v následujících letech je definováno rovněž metodikou MŠMT.  
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26)  K 1. 1. 2022 FEI disponuje fondy v tomto složení: 

 

    Neinvestiční prostředky (celkem 20 982 tis. Kč)  

• neinvestiční prostředky tvořené z ukazatele AK (19 349 tis. Kč) 

• neinvestiční prostředky tvořené ze zisku předchozích období (celkem 654 tis. Kč) 

• účelové neinvestiční prostředky – FPP (doktorské studium) (679 tis. Kč) 

• fond účelově určených prostředků – 86 tis. Kč 

• účelové neinvestiční prostředky – Stipendijní fond FEI (214 tis. Kč) 

 

Investiční prostředky (celkem 2 794 tis. Kč) 

• Fond reprodukce investičního majetku (FRIM)  

 

27) Přehled stavu fondů k 1. 1. 2021 a k 1. 1. 2022 je rozepsán v příloze rozpočtu ve formě tabulky. 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala:  Ing. Jana Soukupová, tajemnice 

Předkládá:    Ing. Zdeněk Němec, Ph.D, děkan FEI 

 

 

 

 

 

Rozpočet byl projednán na Kolegiu děkana FEI dne 23. května 2022. 

Rozpočet byl schválen na zasedání akademického senátu FEI dne  


