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Výroční zpráva o činnosti a hospodaření
za rok 2021

Výroční zpráva vypracována dne: 9. 5. 2022
Dozorčí radou pracoviště projednána dne: 14. 6. 2022
Radou pracoviště schválena dne: 16. 6. 2022

I.

Informace o složení orgánů veřejné výzkumné instituce a o jejich
činnosti či o jejich změnách

a) Výchozí složení orgánů pracoviště
Ředitel pracoviště: PhDr. Jiří Woitsch, Ph.D.
jmenován s účinností od: 1. 5. 2018
Rada pracoviště zvolena dne 29. 6. 2017 a dne 28. 2. 2019 ve složení:
předseda: doc. Mgr. Daniela Stavělová, CSc. (EÚ AV ČR)
místopředseda: Mgr. Jana Nosková, Ph.D. (EÚ AV ČR)
členové:
PhDr. Stanislav Brouček, CSc. (EÚ AV ČR)
Doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D. (ÚEE FF MU, Brno)
Prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc. (KEF FF UKF, Nitra)
PhDr. Petr Janeček, Ph.D. (ÚE FF UK, Praha)
Doc. PhDr. Hana Hlȏšková, CSc. (KEM FF UK a ÚEt SAV, Bratislava)
Prof. PhDr. Zdeněk R. Nešpor, Ph.D. (SOÚ AV ČR)
Doc. PhDr. Lubomír Tyllner, CSc. (EÚ AV ČR)
PhDr. Lucie Uhlíková, Ph.D. (EÚ AV ČR)
PhDr. Jiří Woitsch, Ph.D. (EÚ AV ČR)

Dozorčí rada jmenována dne 7. 3. a 25. 4. 2017 s účinností od 1. 5. 2017 a 12. 2.
2019 s účinností od 13. 2. 2019 ve složení:
předseda: PhDr. Pavel Baran, CSc. (FLÚ AV ČR), místopředseda AV ČR
místopředseda: PhDr. Milada Jonášová, Ph.D. (ÚDU AV ČR)
členové:
Mgr. Luděk Brož, M. phil., Ph.D.
Doc. RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. (SOÚ AV ČR)
PhDr. Sandra Kreisslová, Ph.D. (PEF ČZU, Praha)
Mgr. Dr. phil. Viktor Velek, Ph.D. (FF OU, Ostrava)

b) Změny ve složení orgánů:
Rada pracoviště: V roce 2021 neproběhly žádné změny.
Dozorčí rada: K 16. 11. 2021 rezignoval na funkci člena a předsedy Dozorčí rady
PhDr. Pavel Baran, CSc. S účinností od 17. 11. 2021 byl předsedou Dozorčí rady
jmenován Doc. RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc., zároveň byla s účinností od 17. 11.
2021 schválena změna jednacího řádu Dozorčí rady, na základě které je počet členů
Dozorčí rady pět.

c) Informace o činnosti orgánů:
Ředitel:
1. Řídil a koordinoval činnosti jednotlivých složek ústavu (svolal a řídil 11 zasedání
Kolegia ředitele), zastupoval EÚ a jednal jeho jménem vůči zřizovateli a dalším
institucím, se kterými ústav vstupoval do jednání. Průběžně kontroloval činnosti
jednotlivých součástí ústavu. Předkládal návrhy a zprávy Radě Etnologického
ústavu AV ČR, v. v. i. (dále EÚ), a účastnil se jednání Dozorčí rady EÚ. V roli člena
Akademického sněmu spolurozhodoval o vědecké činnosti a hospodaření AV ČR.
Kontroloval přípravu a řešení projektů, v nichž má EÚ úlohu příjemce dotace.
2. Svolal a řídil Shromáždění výzkumných pracovníků EÚ dne 7. 1. 2021 za
účelem volby kandidáta/kandidátky na funkci člena/členky Akademické rady a
člena/členky Vědecké rady Akademie věd ČR.
3. Prostřednictvím Příkazů ředitele a dalších organizačních opatření a
s přihlédnutím k nařízením státní správy a samosprávy připravoval a
implementoval procesy související s mitigací epidemie Covid-19 v EÚ.
4. Vykonával standardní řídící a úřední agendu ředitele, zejména vydával příkazy
ředitele, jmenoval členy komisí pro realizaci výběrových řízení, členy
inventarizační a škodní komise, členy etické komise; připravoval a se souhlasem
Rady EÚ vydával vnitřní směrnice EÚ (v roce 2021 směrnice o Cestovních
náhradách v tuzemsku a zahraničí, směrnice Poskytování peněžitého příspěvku
na stravování zaměstnancům, směrnice Atestační řád Etnologického ústavu AV
ČR, v. v. i., směrnice Evidence, účtování, odpisování majetku a operativní
evidence).
5. Připravoval podklady pro mezinárodní hodnocení výzkumné činnosti EÚ v
letech 2015–2019, prezentoval EÚ před mezinárodní evaluační komisí dne 17. 3.
2021 a připomínkoval závěry evaluace. Následně jednal s vedením AV ČR o
implementaci výsledků hodnocení do chodu EÚ a souvisejících úpravách
institucionálního financování EÚ.
6. V rámci svých organizačních a vědeckých kompetencí působil v několika
národních i mezinárodních vědeckých a redakčních radách a dalších grémiích a
poradních orgánech; vykonával výzkumnou a konzultační činnost.

Rada pracoviště:

Zasedání dne 18. 3. 2021
Rada ověřila hlasování per rollam z 12.–15. 1. 2021, kterým schválila složení
Etické komise EÚ. Rada ověřila hlasování per rollam z 28. 1.–1. 2. 2021, kterým
doporučila podání projektu M. Fotty Romský Atlantik: Racializace
transkontinentální diaspory v lusofonním světě do akademického programu
Lumina quaeruntur. Rada ověřila hlasování per rollam z 12.–16. 2. 2021, kterým
schválila účast L. Tyllnera v mezinárodním projektu Písně a příběhy romských
zpěváků a zpěvaček: Internetový audio a video archiv. Rada projednala a schválila
vnitřní směrnici Cestovní náhrady v tuzemsku a zahraničí. Rada po diskusi
hlasováním doporučila podat návrh na ocenění Prémií Otto Wichterleho dr. J.
Wyss a pověřila ředitele, aby v tomto směru učinil příslušné kroky. Rada byla
informována o realizaci DSP ve spolupráci s vysokými školami, zejména o
uzavření nové dohody o DSP s Fakultou humanitních studií UK. Rada projednala
a s připomínkami schválila návrhy na podání grantových projektů GAČR (dr. M.
Fotta, dr. P. Horák, dr. J. Nosková, doc. D. Stavělová, dr. J. Woitsch, dr. J. Wyss).
Rada byla informována o průběhu 2. fáze hodnocení výzkumné činnosti EÚ v
letech 2015–2019, konkrétně o on-line zasedání evaluační komise.
Zasedání dne 10. 6. 2021
Rada ověřila hlasování per rollam z 9.–14. 4. 2021, ve kterém hodnotila přihlášky
do Programu na podporu perspektivních lidských zdrojů (PPLZ) a doporučila
k podpoře projekt N. Balaše. Rada zároveň doporučila konzultovat projektové
záměry PPLZ s vedoucími útvarů EÚ. Rada projednala a schválila vnitřní předpis
Poskytování peněžitého příspěvku na stravování zaměstnancům. Rada po
projednání schválila návrh rozpočtu EÚ na rok 2021 a rozpočtový výhled na léta
2022 a 2023. Rada byla ředitelem EÚ informována fungování EÚ v době
mimořádného stavu. Rada byla informována o předběžných výsledcích hodnocení
výzkumné činnosti pracovišť AV ČR v letech 2015–2019, které pro EÚ vyznívají
pozitivně.
Zasedání dne 13. 9. 2021
Rada ověřila výsledky hlasování per rollam z 21. 6. 2021, kterým schválila Výroční
zprávu o činnosti a hospodaření EÚ vč. auditu za rok 2020 a převod kladného
hospodářského výsledku za rok 2020 do rezervního fondu. Rada projednala
materiál Návrh výše podpory na rozvoj výzkumných organizací na období 2022–
2026 a byla detailně informována o výsledcích hodnocení výzkumné činnosti
pracovišť AV ČR v letech 2015–2019. Rada projednala návrh výše podpory na
rozvoj EÚ vč. jeho zdůvodnění a doporučila požadovat výrazné navýšení rozpočtu
EÚ s ohledem na chronické podfinancování EÚ. Rada projednala projektové
přihlášky do programu Marie Skłodowska-Curie Actions – Postdoctoral Fellowship
a schválila podání dvou projektů (Cosmin Radu a Ivan Kozachenko). Rada byla
informována o připravovaných atestacích 17 výzkumných pracovníků EÚ a

projednala a schválila dílčí technickou novelu vnitřní směrnice Atestační řád
Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i.
Zasedání dne 25. 11. 2021
Rada ověřila hlasování per rollam ze 15– 19. 10. 2021, kterým doporučila podání
projektu P. Keila v programu Volkswagen Stiftung. Rada byla informována o
negociacích k navýšení RVO EÚ na léta 2022–2026, rozpočtové situaci EÚ a
rozpočtovém výhledu na rok 2022. Rada byla informována o atestačním řízení 17
výzkumných pracovníků EÚ, které proběhlo 21. 10. 2021, o průběhu genderového
auditu a přípravě plánu genderové rovnosti (GEP) a o přípravě voleb do Rady EÚ.
Rada projednala a schválila vnitřní směrnici Evidence, účtování, odpisování
majetku a operativní evidence. Rada projednala a s připomínkami schválila
prodloužení účasti L. Tyllnera v mezinárodním projektu Písně a příběhy romských
zpěváků a zpěvaček: Internetový audio a video archiv.

Dozorčí rada:
Zasedání dne 14. 6. 2021
Rada byla informována o činnosti a hospodaření ústavu s důrazem na období
pandemické krize (realizace pracovních cest, problematika home office). Rada
vzala na vědomí informace o hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR v
letech 2015–2019. Rada vzala na vědomí informace o hospodaření EÚ s objektem
na Puškinově nám. 9. Rada byla podrobně informována o hospodaření EÚ v roce
2020 a rozpočtu EÚ na rok 2021 a následně vzala bez připomínek na vědomí
Výroční zprávu EÚ za rok 2020, účetní uzávěrku, zprávu o hospodářském
výsledku a zprávu auditorky. Rada určila auditora pro provedení auditu EÚ za rok
2021.
Zasedání dne 16. 12. 2021
Rada byla informována o schválení nových vnitřních směrnic EÚ, které byly v roce
2021 přijaty Radou pracoviště. Rada vzala na vědomí informace o realizaci
společných doktorských studijních programů, běžících a připravovaných
projektech účelového financování, atestacích výzkumných pracovníků a přípravě
plánu genderové rovnosti (GEP). Rada vzala bez připomínek na vědomí
průběžnou zprávu o stavu hospodaření EÚ v roce 2021 a výhledech na rok 2022,
a to vč. opatření přijatých pro hospodaření EÚ v době tzv. rozpočtového provizoria.
Rada vzala na vědomí informace o hospodaření EÚ s objektem na Puškinově
nám. 9. Rada byla informována o atestacích výzkumných pracovníků a publikační
činnosti EÚ.
Hlasování per rollam
Dne 4. 3. 2021 Rada schválila na žádost vedení EÚ realizaci dodávky nového
Ekonomického informačního systému (EIS). Dne 5. 11. 2021 Rada schválila

změnu Jednacího řádu Dozorčí rady EÚ (změna Jednacího řádu byla následně
schválena Akademickou radou AV ČR dne 16. 11. 2021).

II.

Informace o změnách zřizovací listiny:

Změny zřizovací listiny v roce 2021 neproběhly.

III. Hodnocení hlavní činnosti:
Předmětem činnosti EÚ AV ČR, v. v. i., byl v roce 2021 základní i aplikovaný
vědecký výzkum v oblasti etnologie, sociokulturní antropologie a v oborech s
etnologií bezprostředně souvisejících. EÚ poskytoval rovněž informační služby,
metodologickou pomoc při mezioborových výzkumech, připravoval expertní
analýzy, podílel se na výuce oborových specialistů. Svou činností přispíval k
poznání způsobu života, kultury, kolektivní a individuální paměti a kulturního
dědictví různých národních, sociálních a etnických skupin a národnostních menšin
v českých zemích i v zahraničí, a to v kontextu minulých i soudobých
sociokulturních, environmentálních a dalších změn a procesů. Tuto svou činnost
ústav soustavně prezentoval i nejširší veřejnosti v širokém spektru
popularizačních aktivit (v roce 2021 s ohledem na epidemiologickou situaci i s
využitím tištěných a elektronických médií vč. celostátních).
Ústav i nadále vydával odborné publikace, organizoval vědecké konference a
semináře. V roce 2021 EÚ přes nepříznivé epidemiologické okolnosti uspořádal
nebo spolupořádal 11 mezinárodních konferencí a několik seminářů a workshopů
s mezinárodní účastí, jednu mezinárodní konferenci spolupořádal EÚ v zahraničí.
EÚ i nadále spravoval, zpracovával a klasifikoval vlastní dokumentační fondy a
sbírky, vytvářel specializované katalogy a databáze, poskytoval vědecké posudky,
stanoviska a doporučení v oblasti etnologie, sociokulturní antropologie a oborově
příbuzných disciplín. Ve spolupráci s vysokými školami spolupracoval na
přednáškové činnosti a výchově vědeckých pracovníků ve společně
akreditovaných doktorských programech i mimo ně. Ústav vydával dva vědecké
časopisy. V roce 2021 vyšla 4 čísla časopisu Český lid (Scopus) a 2 čísla časopisu
Historická demografie (Scopus) vydávaného ve spolupráci s FHS UK. V rámci
pedagogické činnosti pracovníci ústavu působili na 7 vysokých školách v ČR a v
zahraničí. Celkový počet odpřednášených hodin v programech bakalářskýchmagisterských-doktorských byl v letním semestru 2021 53-145-0 a v zimním
semestru 2021/22 134-144-0. EÚ realizoval společné akreditace DSP v oboru
etnologie, a to s ÚEE FF MU v Brně, FHS UK v Praze a FF ZČU v Plzni.
V roce 2021 pokračovalo řešení ERC Consolidator projektu BOAR a dále byly v
EÚ v roce 2021 mj. realizovány 4 grantové projekty podpořené GAČR, 1 veřejná
zakázka TAČR, 4 projekty NAKI Ministerstva kultury ČR, řada dílčích projektů byla
financována v rámci Strategií AV 21. V rámci Programu na podporu perspektivních
lidských zdrojů ústav obdržel od AV ČR v roce 2021 mzdové prostředky pro
celkem 3 perspektivní postdoktorandy. EÚ zahájil realizaci dvou projektů OP VVV
(projekt MSCA-IF CZ a projekt EUMOB cílící na internacionalizaci výzkumného

profilu pracovníků EÚ), pokračovalo řešení programu Tandem (spolu s CEFRES,
resp. CNRS a UK).
V roce 2021 došlo k dalšímu posílení pracoviště o kvalitní specialisty v mladším
středním věku, k internacionalizaci EÚ výrazně přispělo řešení ERC Consolidator
projektu BOAR. Nová organizační struktura EÚ, zavedená v roce 2019, byla v roce
2021 definitivně stabilizována. Ke zkvalitnění práce ústavu přispíval Mezinárodní
poradní sbor, který v roce 2021 jednal distančně. Novým prvkem ve struktuře EÚ
se stala Etická komise EÚ, která by měla přispět k plnohodnotné aplikaci
národních a zejména mezinárodních standardů etiky vědecké práce. S podobným
cílem byl ve druhé polovině roku 2021 zahájen v EÚ genderový audit směřující k
přípravě plánu genderové rovnosti.
V rámci níže uvedených útvarů EÚ byly realizovány badatelské projekty a
vykazovány výsledky publikační i další činnosti do ASEP a dalších databází.
Infrastrukturní činnost v rámci EÚ zajišťovalo Středisko vědeckých informací. V
rámci výzkumných a dalších aktivit byly v rámci jednotlivých útvarů EÚ
zaznamenány zejména tyto výsledky:
Oddělení ekologické antropologie:
Staví na dynamicky se rozvíjejícím badatelském přístupu, který je založen na
ekologickém chápání sociálních vztahů a čerpá ze široké základny intelektuálních
tradic a teoretických škol, jakými jsou studia vědy a technologií, ekonomická
antropologie, medicínská antropologie, subaltern studies, more-than-human
geography, human-animal studies a environmental humanities. Cílem tohoto
přístupu je porozumět, jak jsou sociokulturní světy konstituovány skrze interakce
mezi lidmi, geografickými objekty, zvířaty, rostlinami, mikrobiomy, technologiemi,
materiály a dalšími nelidskými entitami. Tyto interakce zároveň zahrnují i
ekonomické vztahy. S vědomím toho, že ekologie a ekonomie pochází ze stejného
slovního kořene – oikos, vize oddělení ekologické antropologie zdůrazňuje
zásadní roli ekonomických procesů v ustavování nově vznikajících socioekologických uspořádání. Ambicí badatelů oddělení je otevírat nové výzkumné
horizonty a klást si otázky, které povedou ke kritickému rozvoji relevantních
konceptů, jakými jsou například: non-human agency, zvířecí a environmentální
etika, morální ekonomie, neformalita, materialita, biosecurity, (post)kolonialismus
či příslušnost (belonging), to vše při zachování robustního empirického ukotvení.
Rok 2021 byl pro OEA (založené 1.10. 2019) obdobím dalšího etablování a
rozvoje. D. Sosna pokračoval druhým rokem ve standardním tříletém výzkumném
projektu podpořeném GAČR „Odpadový režim na křižovatce: Divergentní
trajektorie věcí, aut a elektroniky“. V jeho rámci působí na OEA na částečný
pracovní úvazek dva doktorandi – P. Mašek a B. Stehlíková. Přes obtíže spojené
s epidemickou situací se jim podařilo pokračovat v terénním výzkumu v několika
lokalitách v ČR. D. Sosna spoluorganizoval konferenci Ernest Gellner Legacy and
Social Theory Today, workshop Containers and Waste: Ordering the Unruly, a
bienální konferenci České asociace pro sociální antropologii (na obou později
jmenovaných též vystoupil). Dále vystoupil na výročních konferencích ASA a
DGSKA. Spolu s B. Stehlíkovou a P. Maškem pak D. Sosna vystoupil na
konferenci Re-opening the bin - Waste, economy, culture and society v
Gothenburgu. Kniha nazvaná Thrift and its Paradoxe: From Domestic to Political

Economy, jejímž je D. Sosna spolu-editorem, byla přijata k vydání v nakladatelství
Berghahn. B. Stehlíková vystoupila na výroční konferenci AAA a vyšel jí článek v
časopisu Cargo, P. Maškovi byl přijat článek do časopisu Journal of Material
Culture (publikován v režimu online first). L. Brož pokračoval jako PI v řešení
projektu „Veterinarization of Europe? Hunting for Wild Boar Futures in the Time of
African Swine Fever” podpořeného v rámci schématu ERC Consolidator Grant.
Na EÚ byla vytvořena etická komise a v červnu se podařilo získat její povolení a
následně souhlas ERC s terénním výzkumem, který zahájili T. Gieser, L. Kuen, K.
O’Mahony a L. Brož. Na pozici postdoktoranda s nástupem v dubnu 2022 byl ve
výběrovém řízení vybrán A. Thiemann. L. Brož spoluorganizoval workshop
Nonhuman Heroes and Villains: A Cross Project Conversation (s University St
Andrews a Brunel University London), zúčastnil se kulatého stolu Sociologické
reflexe pandemie. Panel: Sociologie vědy: Covid-19 mezi přírodou, technologií a
společností (MU Brno) a jako diskutér konference Anthropology of Siberia in the
late 19th and 20th centuries: Re-assessing the contribution of a ‘marginal’ field
(Max Planck Institute for Social Anthropology). Spolu s T. Gieserem a G.
Marvinem se L. Brož podílel jako spoluautor na výzkumném protokolu pro EFSA
(European Food Safety Authority) a spolu s K. O’Mahonym a A. Arregim vydal
studii ve Frontiers in Conservation Science. Spolu s T. Gieserem a K. O’Mahonym
připravil L. Brož podklady pro založení evropského konsorcia One-Health Farming
(žádost ve které EÚ figuruje jako jedna z institucí konsorcia pod vedením
Universidad de Castilla La Mancha bude podána v únoru 2022 v rámci Horizont
Europe - Cluster 6). L. Brož se také spolupodílel na podání žádosti o COST
financování pro ESFLU – monitoring prasečí chřipky v evropských chovech v
rámci One Health přístupu. T. Gieser vydal studii v časopise Revista Andaluza de
Antropología a esej (spolu s E. von Essen) v Society+Space. Spolu s P. Keilem T.
Gieser připravil a na Volkswagen Stiftung podal projekt Interactions in the Wild:
Towards a framework for understanding the foundations of human-wildlife
coexistence. P. Keil zahájil dvouletý projekt podpořený v rámci OP VVV nazvaný
„Hunting the Unruly Pigs of the New Wild: an anthropology of recreational hunting“.
Publikoval studii v The Australian Journal of Anthropology. Dále P. Keil vystoupil
na Australian Anthropological Society Annual Conference a na konferenci RAI
2021: Anthropology & conservation. P. Jehlička vydal studie ve špičkových
časopisech Political Geography, Progress in Human Gegraphy, Sustainability a
Geoforum. Dále spoluorganizoval sekci na 8. mezinárodním kongresu EUGEO,
proslovil zvanou plenární přednášku na sympoziu „Transitioning Cultures of
Everyday Food Consumption and Production: Stories from a Post-growth Future“
(Kjóto) a na semináři „Exploring Landscape Boundaries“ (Tartu). V roce 2021 na
OEA hostovali doktorandi J. Galka (Harvard University) a B. Kyereko (FHS UK a
CEFRES) a dále pak A. Alymbaeva (Max Planck Institute for Social Anthropology)
a A. Pohl Harrison (University of Aarhus).
Oddělení etnomuzikologie a etnochoreologie:
se kontinuálně věnovalo studiu rozmanitých hudebních a tanečních projevů stejně
tak jako analýze jejich historických záznamů, věnovalo pozornost přesahům mezi
hudbou lidovou a uměleckou. Průběžně se zabývalo kvalitativním výzkumem
současného hudebně-tanečního prostředí města i vesnice, dále sledováním prvků
nehmotného kulturního dědictví a jeho významových proměn v současné

společnosti. Byly publikovány studie v odborných domácích (Národopisná revue,
Divadelní revue, Acta Musealia) i zahraničních časopisech (Polish Musicological
Yearbook), kapitoly v knihách a dokončena monografie. Pracovníci oddělení (L.
Tyllner, M. Kratochvíl) se podíleli články a redakční prací na vydání X. ročníku
Muzikologického fóra zaměřeného na otázky vztahu tradiční a umělecké hudby.
OEE se soustředilo na dokončení grantového úkolu GAČR s odloženým
hodnocením v roce 2021. Ve spolupráci s nakladatelstvím Academia pokračovala
ediční práce, korektury a redigování rukopisu monografie Tíha a beztíže folkloru.
Folklorní hnutí druhé poloviny 20. století, která je kolektivním dílem deseti autorů
z OEE, OPS (D. Stavělová, L. Uhlíková, Z. Skořepová, Z. Vejvoda, M. Kratochvíl)
a dalších externích spolupracovníků (M. Pavlicová, D. Gremlicová, K. Černíčková,
M. Vaněk, V. Zdrálek). Současně byla také zakončena práce na třídění a popisech
fotodokumentace folklorního hnutí druhé poloviny 20. století a na zpracování
dalších položek archivního materiálu. V roce 2021 pokračoval projekt NAKI II
„Lidové písně a tance českých zemí – digitální systém pro zpřístupnění a
záchranu“ (řešitel M. Kratochvíl ve spolupráci s Národním ústavem lidové kultury).
V rámci projektu pokračovala digitalizace pramenů lidové hudby a tanců na
pražském i brněnském pracovišti, a to rukopisných, tištěných i zvukových. Byl
vytvořen software pro zpracování dat o pramenech lidové hudby. Ve spolupráci s
Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici vznikla další ze série interaktivních
map, zaměřená na prameny instrumentální hudby a tance. V rámci programů
Strategií AV21 se J. Procházková systematicky zabývala dějinami Ústavu pro
lidovou píseň a spolu s autory M. Ulrychovou, Z. Vejvodou a M. Kratochvílem
připravovala k vydání monografii. V rámci aktivity Městské slavnosti: hudba a
tanec jako prostředek utváření identity místa (D. Stavělová, M. Kratochvíl, Z.
Vejvoda) proběhly terénní výzkumy ve vytipovaných lokalitách, kde bylo
prováděno pozorování, sběr etnografických dat, pořízena audiovizuální
dokumentace a rozhovory i přesto, že konání mnohých slavností bylo v důsledku
pandemie zrušeno. Od počátku roku 2021 byla ve spolupráci s ÚJČ AV ČR
zahájena práce na novém projektu GAČR „Výstavba českých folklorních
písňových textů z přelomu 18. a 19. století“ (spoluřešitel za EÚ Z. Vejvoda). Pro
období 2022-2024 byl podán mezinárodní bilaterální česko-slovinský projekt GA
ČR s názvem: Folklorní revivalismus v postsocialistických zemích: politiky, paměť,
heritizace a udržitelnost, který byl navržen na financování (řešitelky D. Stavělová,
R. Kunej). U americké nadace Bader Philanthropies byly získány prostředky pro
realizaci projektu „Audiovizuální internetový archiv romských písní a výzkum
současné romské zpěvnosti v ČR“ (řešitelé L. Tyllner, O. Skovajsa). I přes rušení
řady aktivit v důsledku pandemie byly uskutečněny cesty na některé mezinárodní
konference: mezinárodního sympozia ICTM Study Group on Ethnochoreology v
litevské Klaipedě se zúčastnila D. Stavělová (příspěvek, příprava panelu).
Mezinárodního sympozia ICTM Study Group on Music and Dance of the Slavic
World v polské Poznani se zúčastnili Z. Skořepová a M. Kratochvíl. D. Stavělová
se dále zúčastnila mezinárodního sympozia Ritualizing in Corona Times. 2nd
Symposium on Public Festivity a 1. fóra Strategie AV ČR Město jako laboratoř
změny. Důležitou součástí aktivit oddělení byla přednášková činnost a vedení
disertačních prací na FF UK, FHS UK a HAMU (L. Tyllner, M. Kratochvíl, D.
Stavělová). EÚ se jako výzkumná instituce stal díky přednáškám v rámci
mezinárodního programu Choremundus (D. Stavělová) partnerem čtyř
evropských univerzit (Trondheim, Roehampton, Clermont-Auvergne, Szeged), s

akreditovaným programen Choreomundus – International Master in Dance,
Knowledge, Practice and Heritage a tato spolupráce i nadále trvá. V listopadu
2021 nastoupil M. Kratochvíl na půlroční stáž v USA (Cleveland) v rámci Fulbright
Visiting Scholar Program, kde se zabývá studiem hudby národnostních menšin
žijících v USA. Součástí odborných aktivit OEE je zapojení do státních poradních
orgánů (Centrální poradní sbor Národního muzea v Praze - L. Tyllner), vědeckých
rad (Západočeská univerzita v Plzni - L. Tyllner), oborových rad (FHS UK, ZČU,
HAMU - D. Stavělová) komise pro jmenování docentů a profesorů (Univerzita
Komenského Bratislava - L. Tyllner), členství ve výkonném výboru Rady
vědeckých společností, porot zahraničních festivalů – L. Tyllner
(Zakopané/Polsko). Nedílnou součástí pracovní náplně OEE byla také
popularizační činnost, jejíž koordinátorem pro celý ústav je výzkumný pracovník
OEE M. Kratochvíl, který zajišťoval propagaci aktivit EÚ. Popularizačními
aktivitami OEE byly rozhlasové pořady o lidové písni: Z. Vejvoda pravidelně
připravuje hudebně-literární pořady s tematikou lidové kultury z cyklu Folklorní
okénko pro Rádio Proglas, L. Tyllner poskytl rozhovor o vánočních písních a
koledách francouzské redakci ČR Radio Prague. Ve spolupráci s ČT byly
odvysílány rozhovory v pořadu Folklorika o jihočeské slavnosti Konopická (Z.
Vejvoda, D. Stavělová), pro ČT Déčko rozhovor o jarních tradičních zvycích a
pálení čarodějnic (D. Stavělová).
Oddělení mobility a migrace:
V roce 2021 pokračovalo ve výzkumných aktivitách v rámci určených tematických
okruhů, včetně studia racializace a etnických diaspor v moderních společnostech.
M. Fotta se věnoval otázce dopadu světové zdravotní krize na romské komunity a
pokračoval také ve výzkumu Romů v Latinské Americe. Uspořádal workshop
„Romistika v éře COVID-19: etika, metody, angažovanost a budoucnost“.
Společně s Palomou Gay y Blasco (Univerzita v St. Andrews) připravil knihu
„Romani Chronicles of COVID-19“ pro vydavatelství Berghahn, spoluredigoval
speciální číslo časopisu Romano džaniben a uspořádal panel Romanies as an
Atlantic Diaspora: Movement, Circulations and Connections, na Transatlantic
Studies Association 19th Annual Conference. Přednesl příspěvek o racializaci
Romů na konferenci Gypsy Lore Society, a spolu s Ann Ostendorfovou (Gonzaga
University) na konferenci Asociace brazilianistů v Evropě. Z. Uherek pokračoval
ve výzkumu romských migrací. Spoluorganizoval konferenci Gypsy Lore Society
v Praze, zorganizoval zde workshop, přednesl a publikoval příspěvek. V roce 2021
také pokračoval výzkum v oblasti krajanské problematiky. V. Beranská a Z. Uherek
publikovali článek o migrantech z Černobylu v Journal of the Italian Society for
Medical Anthropology. Realizovali také výzkum adaptace a integrace přesídlených
českých krajanů a jejich potomků z Ukrajiny. Nové poznatky (zejména v souvislosti
s vypuknutím pandemie COVID-19) byly prezentovány na konferenci IUAES v
Šibeniku a na konferenci v Ostravě, která byla organizována Českou
národopisnou společností a Slováckým muzeem v Uherském Hradišti. Ve
spolupráci s PřF UK také probíhaly práce na zakázce TA ČR s názvem „Nové
přístupy ke koordinaci krajanské problematiky." První výsledky byly prezentovány
na konferenci IMISCOE v Lucembursku a na workshopu State Policies Towards
their Citizens and other Compatriots Abroad, který organizoval Z. Uherek v rámci
4EU+ Migration Days. S. Brouček spolupracoval se Stálou komisí pro krajany žijící

v zahraničí na organizaci konference „Úloha a místo zahraničních Čechů v
bilaterálních vztazích a aktuální potřeby české diaspory." Jako editor a autor se
podílel také na kolektivní monografii „Místo a role zahraničních Čechů v
bilaterálních vztazích“. V OMM také pokračoval výzkum násilné migrace,
uprchlické zkušenosti, genderu a maskulinity, a dalších souvisejících témat. M.
Šípoš analyzoval poznatky v oblasti násilí a konstrukce maskulinní identity u
čečenských uprchlíků. Výsledky byly prezentovány na konferenci Immigrants from
the Caucasus in Europe. Between a Vision of Freedom and Alienation, která se
konala v Polsku. Připravoval také expertní stanovisko AVex o migrační a azylové
politice. J. Wyss publikovala článek o nových formách populismu v Česku v
Europe-Asia Studies. Uspořádala společně s CEFRES a SciencePo dvě
mezinárodní akce na téma nucených odsunů a přednesla příspěvky na několika
mezinárodních konferencích. M. Fotta realizoval výzkum v oblasti peněžních
transferů. S Mariem Schmidtem (Univerzita v Kolíně nad Rýnem) pracoval na
hesle pro Cambridgeskou encyklopedii antropologie. Kromě toho dokončoval
Cambridge Handbook of Anthropology of Gender and Sexuality a vystoupil na
několika dalších konferencích (včetně kongresu IUAES 2020, DGSKA 2021 a IX.
konference Italské asociace aplikované antropologie). V roce 2021 na OMM
pokračovaly i aktivity v oblasti zajišťování financování a rozšiřování výzkumného
týmu. J. Wyss se spolupodílela na přípravě úspěšné přihlášky GAČR s názvem
„Transformace Slezska 1945–1948", kterou podala spolu se Slezským zemským
muzeem. Zapojila se také jako Management Committee Member do projektu
COST Action Slow Memory a získala roční afiliaci na King's College v Londýně a
obdržela Prémii Otto Wichterleho. M. Fotta vypracoval úspěšný projekt v rámci
programu podpory vědecké excelence na AV ČR (Lumina Quaeruntur, zahájení
řešení 2022). M. Šípoš připravil projekt do programu OP VVV Mezinárodní mobilita
výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací
pro rozšíření spolupráce s Vídeňskou univerzitou. V roce 2021 výzkumníci na
OMM založili interní seminář, který se koná jednou měsíčně. Seminář je zaměřen
na kritickou diskusi o draftech a projektech členů oddělení i externích výzkumníků
a diskuse na něm přispěly k procesu tvorby několik zajímavých výsledků, jako
například dvě submitované MSC-IF přihlášky (I. Kozachenko a C. Radu), nebo
návrh ERC Starting Grant přihlášky na téma mnemonického populismu ve středoa východoevropských pohraničních regionech (J. Wyss).
Oddělení paměťových studií:
pokračovalo v plnění výzkumných a publikačních úkolů spojených s jeho
výzkumnou agendou, která zahrnuje výzkum paměti jako dynamického fenoménu
odrážejícího sociokulturní změny i transformační procesy v soudobé společnosti
a jako specifického zdroje reflexe kultury a způsobu života spojujícího současnost
s minulostí. Kvůli pandemii koronaviru byly bohužel omezeny možnosti terénních
výzkumů a prezentace výsledků na mezinárodních konferencích, přesto však
pracovníci oddělení dosáhli několika velmi důležitých výsledků. Během roku 2021
byly připraveny dvě monografické publikace, které budou publikovány v prvním
čtvrtletí roku 2022. Jedná se o monografii E. Šipöczové Stretnú sa v lietadle.
Politický vtip v druhej polovici 20. storočia a v súčasnosti, jež je připravena k
vydání v nakladatelství Academia (vyšla v březnu 2022), o kritickou edici
biografických pramenů – vzpomínek brněnských Čechů na každodenní život v 1.

polovině 20. století, která bude vydána ve spolupráci s Archivem města Brna a s
podporou Strategie AV21 (J. Nosková /ed./: „Kdybych měla dopodrobna všechno
vypsat…“ První polovina 20. století ve vzpomínkách českých obyvatel Brna).
Pracovníci OPS se dále významně podíleli na přípravě kolektivní monografie Tíha
a beztíže folkloru. Folklorní hnutí druhé poloviny 20. století v českých zemích
(Academia, Praha), jejíž spolueditorkou je L. Uhlíková (zároveň je členkou
autorského kolektivu). Pracovníci OPS publikovali průběžně i v zahraničí – P.
Mácha například na téma politiky identity a toponymie ve vícejazyčných oblastech
na stránkách španělského odborného časopisu Onomàstica, M. Pavlásek
představil multivalentní charakter hranic na příkladu „migrační krize“ v editovaném
sborníku vydaném UniGr-Center for Border Studies. Pracovníci OPS pokračovali
úspěšně v řešení grantových projektů. V roce 2021 se zapojili do řešení tří projektů
NAKI, jejichž provádění se dělo za rozsáhlé spolupráce s dalšími výzkumnými a
paměťovými institucemi a univerzitami, respektive napříč odděleními EÚ. P.
Mácha pokračoval jako vedoucí řešitelského týmu ve spolupráci s Ústavem
evropské etnologie FF MU Brno v řešení projektu Stopy lidského umu, jenž
propojuje studium paměti krajiny, kulturního dědictví a (regionálních) identit. V.
Frolcová jako spoluřešitelka za EÚ pokračovala v projektu Kramářské písně v
brněnských historických fondech (ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou
a Moravským zemským muzeem a Masarykovou univerzitou), v roce 2021
připravili členové týmu do tisku monografii o kramářských písních, jež bude
publikována v angličtině v roce 2022 v zahraničním nakladatelství. Třetím
projektem NAKI byl projekt Lidové písně a tance českých zemí – digitální systém
pro zpřístupnění a záchranu (řešitel M. Kratochvíl, OEE EÚ), na jehož řešení se
podílela L. Uhlíková. Všechny tři projekty NAKI budou uzavřeny v roce 2022, kdy
lze očekávat hlavní aplikované a publikační výsledky. Velmi široké bylo zapojení
pracovníků OPS do projektů v rámci Strategie AV21 – P. Mácha, J. Nosková, M.
Pavlásek a J. Pospíšilová řešili projekty v rámci tří programů (Paměť v digitálním
věku, Město jako laboratoř změny – bezpečné stavby, Společnost v pohybu a
veřejné politiky). Výsledkem byla nejen příprava monografických publikací, které
dokládají významné místo EÚ jako paměťové instituce (edice pramenů uložených
v EÚ v Brně a dokumentujících folklorní prózu z Moravy ve sběru studentů FF MU
v Brně v letech 1929–1933 pod vedením prof. F. Wollmana – J. Pospíšilová,
respektive každodenní život v Brně v 1. polovině 20. století v autobiografických
vzpomínkách – J. Nosková), ale zpracována byla i další tematická těžiště
jednotlivých pracovníků OPS – urbanonyma (P. Mácha) a tematika migrace jako
fenoménu dneška i minulosti (M. Pavlásek). M. Pavlásek realizoval v rámci
Strategií AV21 také terénní výzkumy v zahraničí (Řecko, Srbsko) zaměřené na
vysoce aktuální témata migračních hotspotů a život jejich aktérů či proměny města
Bělehradu v souvislosti s globálním pohybem lidí a finančního kapitálu.
Mezinárodní spolupráce oddělení navázala na předchozí aktivity. Kniha S.
Kreisslové, J. Noskové a M. Pavláska „Takové normální rodinné historky.“ Obrazy
migrace a migrující obrazy (Praha: Argo 2019) byla v roce 2021 přeložena do
němčiny a vyjde v roce 2022 v renomovaném nakladatelství Waxmann Verlag. E.
Šipöczová získala jako první zástupce EÚ finanční podporu v rámci Programme
for research and mobility support of starting researchers, svůj projekt Prosaic
Folklore and The Post-Socialist Memory realizovala i ve ztížených podmínkách
daných koronavirovou pandemií studijním pobytem v Estonian Literary Museum v
Tartu (Estonsko) a na Katedre sociálnych štúdií a etnológie na FF Univerzity

Mateja Bela v Banské Bystrici (Slovensko). P. Mácha, J. Nosková a E. Šipöczová
se zároveň úspěšně ucházeli o stipendia v rámci programu OP VVV Mezinárodní
mobilita výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných
organizací. Pracovníci OPS pokračovali v roce 2021 v popularizační činnosti a
vzdělávání veřejnosti – je třeba zmínit angažmá M. Pavláska a řadu jeho
přednášek, diskusí a vystoupení v médiích na téma migrace, J. Noskovou s tématy
souvisejícími s německým obyvatelstvem Československa, P. Máchu
zabývajícího se toponymií či L. Uhlíkovou a její činnost v porotách soutěží lidové
hudby a zpěvu či při přípravě mezinárodního kolokvia Od folkloru k world music,
konaného každoročně v Náměšti nad Oslavou. Stejně tak pokračovala velmi
úspěšná spolupráce s místní samosprávou (L. Uhlíková – ediční přípravy zpěvníku
Zlínský kraj v lidové písni III. Okres Vsetín, který opět prezentuje sbírky
detašovaného pracoviště Brno) a spolupráce s vysokými školami v rámci vedení
prací doktorských studentů (J. Nosková, L. Uhlíková) či účasti v Oborové radě
DSP etnologie na FF MU Brno (J. Nosková).
Oddělení pro výzkum kulturního dědictví:
Studuje tzv. kulturní dědictví ve třech vzájemně provázaných rovinách: (1)
materiální i nemateriální bio-kulturní dědictví s důrazem na poznání jeho
historických forem, (2) současné kulturní jevy a procesy, které se vztahují k
historicky ukotveným („tradičním“) formám kulturního dědictví, resp. tzv. lidové
kultury, (3) procesy, diskurzy a politiky muzealizace, interpretace a prezentace
kulturního dědictví, vč. procesu „heritizace“ nebo konstrukce a vymýšlení tradic.
Aplikovány jsou teoreticko-metodologické přístupy evropské etnologie a historické
etnologie a antropologie s přihlédnutím k aktuálním konceptům tzv. critical
heritage studies. Tento koncept rozpracovává OKD v sérii interních seminářů
směřujících mj. k přípravě syntetické monografie věnované kulturnímu dědictví
tzv. Sudet. V roce 2021 v OKD pokračoval výzkum vztahu tradiční společnosti k
přírodě, resp. krajině (J. Woitsch, J. Krčmářová) a soudobých forem tzv.
biokulturního dědictví. K mezinárodně aktuálnímu tématu bylo připraveno několik
studií a v prestižním impaktovaném časopise byla publikována práce Pitch oil
production – An intangible cultural heritage in Central Europe (J. Tintner et al.,
spoluautor J. Woitsch, Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, October 2021)
a mezinárodní tým (E. Johann – J. Kusmin – J. Woitsch) připravil rozsáhlý edited
volume vydaný EÚ pod názvem European Forests. Our Cultural Heritage.
Související problematice se věnoval i workshop „Pro les nevidíme stromy“
uspořádaný ve spolupráci se SOÚ, MÚA a BÚ AV ČR, realizovaný s podporou
Strategie AV21 program „Záchrana a obnova krajiny“. Při etnologickém výzkumu
tzv. lidové kultury se činnost oddělení opírala zejm. o spoluřešitelství projektů
NAKI (VISKALIA – Virtuální skansen lidové architektury, Stopy lidského umu,
Kramářské písně v brněnských historických fondech) a výsledkem je mj.
monografie M. Holubové Katalog kramářských tisků brněnského pracoviště
Etnologického ústavu AV ČR, Praha 2021. Postdoktorský výzkumný projekt A.
Smrčky byl uzavřen vydáním syntézy Tradiční horský transport. Krkonoše,
Šumava, Západní Beskydy a Javorníky, Brno 2021. Pokračoval i výzkum lidových
podmaleb na skle ve spolupráci s muzejními institucemi (mj. Slezské zemské
muzeum, Moravské zemské muzeum). Propojení výzkumu tradiční lidové kultury
a procesů modernizace rituálních praktik přináší projekt GAČR O. Nešporové

Proměny pohřebního ritu v Čechách a na Moravě v průběhu 20. století, který byl
v roce 2021 završen publikováním autorské monografie (O. Nešporová, Funerary
Practices in the Czech Republic, Emerald Publishing, 2021). Podobně, avšak na
problematiku magie a okultismu je orientován i výzkum P. Horáka (mj. Jimp studie
Magic between Europe and India: On Mantras, Coercion of Gods, and the Limits
of Current Debates, Religions 2/2021, organizace mezinárodní konference 4th
CEENASWE Conference: Occultism and Politics in East-Central Europe, referát
na 18th Annual Conference of the European Association for the Study of Religions,
Pisa, Itálie). Úspěšně se v roce 2021 rozvíjelo i bádání folkloristické, a to zejména
při studiu tradičních pohádek z území českých zemí, J. Otčenášek odevzdal k
vydání již celkem tři svazky z mnohadílné edice odpovídající mezinárodním
katalogizačním standardům (s ohledem na pandemii se vydání předpokládá v roce
2022) a připravoval svazky další. V rámci srovnávacího výzkumu folkloru českých
zemí a Balkánu byl zahájen mobilitní projekt s partnerským ústavem BAS. K.
Altman se angažoval (spoluautorská monografie v tisku) při studiu každodennosti
armádních složek v nedávné minulosti v rámci projektu GAČR (spolu s J.
Hlaváčkem z ÚSD AV ČR) Armáda jako nástroj socializace: Reflexe fenoménu
základní vojenské služby v českých zemích (1968–2004) a odevzdal do tisku též
rozsáhlou syntetickou monografii Dědictví českého trampingu, která bude vydána
v roce 2022. Po posílení OKD o postdoktoranda N. Balaše opět zintenzivnil i
výzkum dějin etnologie ve střední Evropě (mj. článek J. Woitsch, The Power of the
Individual and the Power of the System: A Response. Cultural Analysis 2/2021).
Mezinárodní spolupráce a výzkum v zahraničí byl v rámci OKD sice limitován
pandemickou situací, nicméně k výrazné mezinárodní prezentaci oddělení
přispívá členství J. Woitsche v radách a komisích mezinárodních vědeckých
organizací (SIEF – od června 2022 členství v hlavním výboru). Ve spolupráci se
Södertorn University a University of Warsaw se OKD podařilo uspořádat
mezinárodní konferenci Rural and small-town communities. Local heritage and
identities in an urbanising world (Stockholm, prosinec 2021). Výzkum
transformace zemědělství v 19. století (J. Krčmářová), postkoloniálních dějin vědy
(F. Herza), novopohanství a okultismu (P. Horák) či Balkánu (J. Otčenášek) též
probíhá v rámci celoevropských výzkumných sítí. K internacionalizaci
výzkumného profilu významně přispěly dlouhodobé zahraniční pobyty (P. Horák –
Jan Patočka Fellowship, Institut für die Wissenschaften vom Menschen, Vídeň,
říjen–prosinec 2021; F. Herza – Fulbright-Masaryk Fellowship, University of
Chicago, listopad 2021–květen 2022). V ČR probíhala intenzivní spolupráce s
několika vysokými školami (FHS UK, FF ZČU, FF MU, ČZU, VŠCHT) vč. výuky a
školení doktorandů a s řadou ústavů AV ČR. Oddělení je významně zapojeno do
Strategie AV21 (M. Holubová, J. Woitsch, J. Krčmářová, J. Otčenášek, P. Horák,
F. Herza). Jako nezastupitelné lze hodnotit postavení oddělení při posudkové a
konzultační činnosti (grantové agentury, vysoké školy, státní správa a
samospráva, média, UNESCO) a při naplňování vládní Koncepce účinnější péče
o tradiční lidovou kulturu v ČR (členství v Národní radě pro lidovou kulturu MK).
Důležitá jsou četná vystoupení pracovníků v elektronických i tištěných médiích, a
to včetně prestižních celostátních naučných a dokumentárních pořadů České
televize a Českého rozhlasu (L. Petráňová, J. Woitsch, P. Horák, F. Herza) i další
popularizační aktivity (přednášky, veřejné experimenty).

Středisko vědeckých informací:
Zajišťovalo i v roce 2021 především informační servis pro vědecké pracovníky EÚ,
ale i pro širší laickou i odbornou veřejnost. SVI se skládá ze dvou pracovišť – SVI,
Na Florenci 3, Praha, s dokumentačním pracovištěm a knihovnou, a SVI,
detašované pracoviště Brno, Veveří 97, Brno, s dokumentačním pracovištěm a
knihovnou. SVI spravovalo knihovny, fotografické fondy, dokumentační sbírky a
zajišťovalo evidenci publikační činnosti pracovníků EÚ (ASEP, RIV), evidenci
výstupů chráněných právem duševního vlastnictví, agendu GDPR atd. Vedle
servisních služeb SVI zajišťovalo i odborné zpracování fondů a sbírek, jejich
zpřístupnění, prezentaci a popularizaci. V roce 2021 proto byly v SVI řešeny i
některé projekty zejm. infrastrukturně-výzkumného charakteru. Pokračoval projekt
NAKI „Lidové písně a tance českých zemí – digitální systém pro zpřístupnění a
záchranu“, na kterém se podílí za SVI O. Volčík. Pokračovalo též řešení projektu
NAKI „VISKALIA – Virtuální skansen lidové architektury“ (za SVI EÚ D.
Motyčková, K. Sedlická), který je řešen ve spolupráci s Archivem Národního
muzea a Fakultou stavební ČVUT. V roce 2021 v rámci projektu pokračovala
digitalizace v předchozím roce vybraných souborů fondu Zaměřovací akce ČAVU.
Dále byly na pracovišti Národního muzea pro EÚ restaurovány 4 ks
velkoformátové plánové dokumentace. Vytvořená databáze VISKALIA je
postupně plněna formálními a obsahovými popisy digitalizovaných materiálů. V
rámci Strategie AV21 roce 2021 byla ve 2. fázi projektu zpřístupnění fondů ČAVU
zveřejněna na webu EÚ plánová, obrazová a fotografická dokumentace
zaměřených objektů z lokalit v Jihočeském kraji (celkem 494 inventárních
jednotek), z lokalit v Plzeňském kraji (612 inventárních jednotek) a z lokalit v
Libereckém kraji (137 inventárních jednotek). Rozšířena je též podrobná úvodní
studie. V průběhu roku 2021 byly v oddělení SVI Praha a SVI Brno provedeny
povinné revize knihoven. V knihovně SVI Praha byly zkontrolovány signatury A,
B, C, D, E, F a ST, kontrolovány byly i časopisy, proběhla revize v příručce
knihovny a zároveň ve většině příruček vědeckých oddělení EÚ. Revize bude
pokračovat ještě v roce 2022. Revize fondu knihovny SVI Brno byla v prosinci
2021 ukončena a byl vypracován výkaz o revizi fondu. V oddělení SVI Praha byly
průběžně zpracovávány dokumentační fondy, byl zpracován katalog
dokumentačních fotografií malého formátu z osobního fondu Ladislava Štěpánka,
průběžně probíhá zpracování celkového inventáře OF L. Štěpánka. Do SVI Praha
bylo přijato 6 zpracovaných evidenčních karet fondů SVI Brno pro zápis do
Národního archivního dědictví (dále NAD), které byly předány do MÚA AV ČR. V
roce 2021 se podařilo získat do dokumentačních fondů SVI Praha písemnou
pozůstalost bývalého pracovníka EÚ Vladimíra Scheuflera. V dokumentačních a
fotodokumentačních fondech byly v rámci dotace Akademie věd ČR na projekt
Digitalizace archivních fondů zpracovány dva fondy uložené v SVI Praha a SVI
Brno: fond Pražská sbírka německých lidových písní (23 kartonů) a fond
Fotografická folkloristická sbírka (478 fotografií). Digitalizované dokumenty byly
uloženy na velkokapacitní úložiště NAS. Dále bylo databázově zpracováno 1423
dokumentačních karet, které jsou součástí sbírky Soupisový výzkum NSČ a
digitalizováno 100 snímků z osobního fondu V. Úlehly. Bylo uzavřeno celkem 16
smluv o poskytnutí licencí na publikování fotografií a dokumentačních materiálů
ze sbírek SVI Praha a Brno. Studovnu navštívilo 11 badatelů. Přírůstek v knihovně
SVI Praha činil 307 svazků (knih i jednotlivých ročníků časopisů, celkově bylo
vypůjčeno čtenářům 412 publikací). Knihovna byla využita 29 stálými čtenáři a

jednorázové studium bylo umožněno 11 zájemcům. Proběhla zahraniční výměna
publikací s 37 zahraničními institucemi a 19 českými institucemi. Knihovna zajistila
22 jednotek Meziknihovní výpůjční služby (MVS) pro externí čtenáře, pro interní
zaměstnance 17 MVS. V databázi ALEPH bylo zpracováno 354 titulů (185
publikací, 161 jednotek časopisů a 8 hudebnin). Zároveň bylo opraveno a
doplněno 10 starých záznamů. Od roku 2020 probíhá v SVI Brno zpracování
evidenčních listů NAD, které bude výchozím podkladem pro zařazení fondů do
evidence NAD. V roce 2021 bylo zpracováno 6 evidenčních listů k fondům (fondy
J. Nečas, A. Sulitka, F. Svoboda, signatury P/Fonotéka, B/ Korespondence, X
/Agenda instituce). K osobnímu fondu A. Sulitky byl zpracován inventární seznam
fondu. Proběhla revize digitalizovaných zvukových pásů uložených ve fonotéce
(digitalizace proběhla v ČRo Ostrava): signatury PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG, PH,
PI, PJ, PK. Dále byla provedena digitalizace audiokazet s nářečními nahrávkami
pořízenými pracovníky Ústavu pro jazyk český AV ČR. Studovnu navštívilo celkem
6 badatelů. Přírůstek v knihovně SVI Brno činil 86 knihovních jednotek a 60
jednotek časopisů. Knihovna zajistila 13 jednotek Meziknihovní výpůjční služby
pro externí čtenáře. Proběhla výměna publikací s 5 institucemi. V rámci evidence
publikační činnosti vědeckých pracovníků EÚ bylo zapsáno do ASEP 55 záznamů
s rokem sběru 2021. Z toho do RIV je odesláno 18 záznamů. Dále zapsáno 151
záznamů s rokem sběru 2022. Z toho do RIV je odesláno 36 záznamů. Celkem do
ASEP zapsáno 206 záznamů za rok 2021. Proběhla průběžná kontrola a
doplňování čísel UT WOS a UT SCOPUS z elektronických databází Web of
Science a SCOPUS u odborných článků. Za rok 2021 bylo přiděleno 1 číslo ISBN.

IV. Hodnocení další a jiné činnosti:
Další a jiná činnost dle zřizovací listiny nejsou.

V.

Informace o opatřeních k odstranění nedostatků v hospodaření
a zpráva, jak byla splněna opatření k odstranění nedostatků
uložená v předchozím roce:

V roce 2020 a 2021 nebyly shledány nedostatky v hospodaření, tudíž nebyla
uložena a plněna žádná opatření k odstranění nedostatků v hospodaření.

VI. Finanční informace o skutečnostech, které jsou významné
z hlediska posouzení hospodářského postavení instituce a
mohou mít vliv na její vývoj:*)
Viz příloha.

*)

Údaje požadované dle § 21 zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

VII. Předpokládaný vývoj činnosti pracoviště:*)
Vývoj činnosti pracoviště v roce 2022 bude zohledňovat výsledky hodnocení
výzkumné činnosti pracoviště za léta 2015–2019, výsledky hodnocení pracoviště
dle M17+ a dále též stanoviska Rady EÚ, Dozorčí rady EÚ a Mezinárodního
poradního sboru EÚ. Zohledněna budou i stanoviska orgánů zřizovatele (zejména
Akademické rady AV ČR a Vědecké rady AV ČR), která byla formulována
především v souvislosti s výběrovým řízením na funkci ředitele EÚ, jež proběhlo v
roce 2017. Stanoviska výše uvedených orgánů již byla implementována do
zásadní organizační změny ve struktuře EÚ, ke které došlo v roce 2019, v roce
2022 budou i nadále řešeny především otázky spojené s precizací výzkumného
zaměření jednotlivých útvarů EÚ a též s propojováním výzkumné agendy napříč
útvary a zvyšováním mobility a internacionalizace výzkumných týmů, a to zejména
v návaznosti na hodnocení výzkumné činnosti za léta 2015–2019, které v tomto
směru poukázalo na jistou nevyrovnanost mezi výzkumnými útvary. Organizační
změny ve struktuře EÚ nejsou pro rok 2022 plánovány, vnitřní organizační
struktura bude odpovídat stavu k 31. 12. 2020. Počet zaměstnanců EÚ se
s ohledem na limitované zdroje pracoviště nebude v roce 2022 významně
navyšovat, s výjimkou projektových zaměstnanců. Možné je též přijetí
postdoktorských pracovníků v rámci Programu podpory perspektivních lidských
zdrojů, odchody zaměstnanců mohou nastat zejména v důsledku dosažení
důchodového věku. V roce 2022 dojde v návaznosti na ukončení stávajícího
funkčního období k obměně orgánů EÚ, bude jmenována nová Dozorčí rada EÚ
a v měsíci červnu proběhnou volby do Rady EÚ.
Ústav bude v roce 2022 vydávat časopisy Český lid a Historická demografie a
bude provozovat dvě vědecké knihovny, pečovat o sbírkové fondy, spolupracovat
na výchově nové vědecké generace zejména v rámci akreditovaných doktorských
programů v oboru etnologie (FF MU, FF ZČU, FHS UK) a podílet se na práci s
veřejností a popularizačních aktivitách, mimo jiné i v rámci programu Strategie
AV21.
Z hlediska nastavených řídících a kontrolních procesů se nepředpokládají
významné změny, tyto lze považovat za dostatečně rutinní a transparentní. V
důsledku novelizace obecných legislativních předpisů mohou být průběžně
upravovány vnitřní předpisy EÚ. Průběžně budou implementovány závěry
hodnocení výzkumné činnosti za léta 2015–2019, k úpravě vybraných aspektů
pracovněprávních vztahů může dojít na základě jednání s Odborovou organizací
k uzavření kolektivní smlouvy na rok 2022. Ve 2. polovině roku 2022 proběhne
průběžné atestační řízení u cca 1/4 pracovníků ústavu a v návaznosti na ně dojde
i k příslušným personálním opatřením (úpravy mezd, možné rozvázání pracovního
poměru).
V roce 2021 se předpokládá pokračování pravidelného cyklu interních seminářů,
na kterých budou prezentovány především individuální a kolektivní badatelské
aktivity zaměstnanců ústavu, zintenzivnění mezinárodní spolupráce a přípravy
špičkových mezinárodních konferencí. I nadále se počítá s využíváním on-line
komunikačních a organizačních nástrojů, vč. zřízení specializovaných

informainich kan1lfi urdenych pro piipravu projekt\, sdileni vnitinfch piedpisi,
organizacisemin*itt a konferenciatd.
V rdmci fungovAni THS probdhne dokonieni implementace nov6ho ElS.
V souyls/osfis implementaciEISbudedochitzetk postupn6digitalizacivybranych
agend, nastavenf piisluin!,ch workflow a t62 k nutn6 Apravd vnitinich piedpisil.

Vlll. Aktivityv oblastiochranyZivotnihoprostiedi:-)
EU nevykon1vit dte zfizovaci listiny aktivity v obtastiZivotniho prostfedi a z
podstatypracovnliinnosti nevypllv6 Z6dn6ohroZeniZivotnihoprostiedi. VSechna
pracoviitd tiidi a ekologicky likviduji odpad, viichni pracovnici dbaji na
environmentdlndzodpovddn1chov6nipii realizacipracovnichcest.
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X. Poskytov6ni informaci podle zekona 6. 106/1999 Sb., o
svobodn6mpiistupuk informacim..)
V roce 2021 EU neobdrZel26dnouzddosto poskytnutiinformacive smyslu
zitkona6. 106/1999Sb.
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příloha č.1

Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.
Základní personální údaje

1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k 31. 12. 2021 (fyzické osoby)
věk
do 20 let
21 - 30 let
31 - 40 let
41 - 50 let
51 - 60 let
61let a více
celkem
%

muži
0
2
10
16
2
5
35
51,47

ženy
0
5
4
8
7
9
33
48,53

celkem
0
7
14
24
9
14
68
x

%
0,0
10,29
20,59
35,29
13,24
20,59
100,0
x

2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - stav k 31. 12. 2021 (fyzické osoby)
vzdělání dosažené
základní
vyučen
střední odborné
úplné střední
úplné střední odborné
vyšší odborné
vysokoškolské
doktorské
celkem

muži
0
0
0
0
2
0
8
25
35

ženy
0
0
1
3
3
4
5
17
33

celkem
0
0
1
3
5
4
13
42
68

%
0,0
0,0
1,47
4,41
7,35
5,88
19,13
61,76
100,0

VGD
audit
I

b e y o o dp a r t n e r s h i p

ZPMIVA NEZAVISLEHO

AUDITORA
o ovdir..ni06etniz6v6rkyza obdobi
od 1. leona2021do 31. orosince2021
organizace

Etnololtricki
ristavAV eR,v.v.i.

VGD- AUDIT,s.r.o.- ChrastavskzL
273130,
46001.Uberec,- Tr+420485 104158- F: +420485104201
sidlo:B6lehradske
18,14000, Praha4 - l0: 63145871
Spolednost
zapsanav obchodnimrejstiikuveden6mlrdstsklimsoudemv Prazr:,oddilC, vlo:ka84866a v seznamuauditorskichspolednosti
vedenymKomorouauditorov Ce!;kdrepublicepoddilrlemoprevn6ni
271

oiG*:i{

Zprfva nez6visl6ho
auditorapro vedeniorganizace
EtnologickiristavAV eR, v.v.i.
N6zevorganizace:
Sidloorganizace:
ldentifikaani
dislo:
Pravniforma:

Etnologic,ki
UstavAV dFl,v.v.i.
Na Florerrci
311420,
110t)0Praha1
6837807
5
veiejn5vlizkumniiinstitur:e

Virok auditora
jsme auditpiilozeneUdelnizdvdrkyorganizace
Provedli
Etnologicky
tstav AVcR, v.v.i. (dele
take,,Organizace")
sestaven6na z{klad' desklichfdetnichpiedpis0,kter5se skl6d6z tozvahy
k 31. prosinci2021, vykazuzisku€rztrety,za rok kcndici31. prosince2021a piilohyt6to 06etni
zavdrky, kter6 obsahujepopis pouzitich podstatnichUdetnichmetod a dalsi vysvdflujici
jsoUuvedenyv piiloze t6to 0detniz6v6rky.
informace.Udajeo Organizaci
Podlenasehonezorurjdetniz6vdrkapoddv6vdrnli a poctiw obrazaktiv a pasiv Organizace
k3l. prosinci2021 a nflkladfia vynos0a vistedkujejiho hospodafeniza rok kondici
31.prosince
2021v souladus desliymi
pfr:dpisy.
oeetnimi
Zekladpro Wrok
Auditjsme prov-edli
v souladuse z6konemo auditorech
a standardy
Komoryauditodeesk6
-pro
republiky(KA e R) pro audit,ktenimijsou mezin6rodni
standardy audit(lSA) piipadn6
doplndn6
a upraven6
souvisejicimi
aplikadnimi
dol)Zkami.
Naseodpovddnost
stanovene
t6mito
pfedpisyje podrobndji
popsanav oddiluOdpovrldnost
auditoraza audit 0detniz6vdrky.V
souladu se zekonemo auditore<:h
a Etickfm kodexempiijag'm Komorouauditor0eesk6
republikyjsme na Organizacine,z6visli
a splnilijsme i dalsi etick6 povinnostivyplivajici
pfedpisrl.
z uvedenych
Domnlvamo
se,Zedokazniinformace,
poskytuji
kter€jsmeshromazdili,
dostatednia vhodnyzAkladprovyledfeninasehol'1iroku.
Ostatniinformaceuveden6ve vj'rodni zpr6v6
Ostatnimi
informacemijsou
v souledus S 2 pism.b) z6konao auditorech
informace
uveden6ve
virodni zprdv6 mimo Udetnizevdtkua na5i zpr6vuauditora.Za ostatni informaceodoovide
statuterni
organ.
N55 vlrok k Ucetnizevdrcese k ostatniminfonnacimnevztahuje.Pfestoje vsak soueastf
nasich povinnostisouvisejicichs ov6ienim UiietnizSvdrkysezndmenise s ostatnlmi
informacemia posouzeni,zda ostatni informacenejsou ve vlznamn6m (materidlnim)
nesouladus (detni z6v6rkou6i s nasimiznalostmio idetni jednotceziskanimi b6hem
ovdfovAniLidetniz6vdrkynebozda se jinak tyto informacenejevijako viznamn6 (materi6ln6)
nespravne.
Takeposuzujeme,
zda ostatniinformace
(materi6lnich)
bylyve vsechvyznamnych
ohledechvypracovanyvsouladu s piislusnymiprevnimipiedpisy.Timto posouzenimse
rozumi,zda ostatnIinformacespliuji pozadavkypriivnichpiedpisrina formalninalezitostia
postupvypracov6niostatnichinfomaci v kontextuvlznamnosti(materiality),
tj. zda piipadne
nedodrzeniuvedenfchpozadavktby bylo zp0sobil6ovtivnitUsudek6in6ni na z6ktade
ostatnichinformaci.
provedenlich
NazakladE
postupil,lo miry,jiZdokazeme
posoudit,
uv6dime,
Ze
. ostatni informace,kter6 popisujiskutednosti,
jeZ jsou teZ pfedmdtemzobrazeniv ridetni
jsouve vsechviznannlich(materi6lnich)
zavdrce,
ohledech
v souladus 0ietnizevdrkou
a
. ostatniinformace
bylyvypracoviny
v souladus priivnimipiedpisy.

DSlejsme povinniuv6st, zda na z{kladl poznalki a povddomfo Organizaci,k nimi jsme
dospdlipii proved6niauditu,ostatni informaceneobsahujivyznamn6(materi6lni)
v6cne
nespravnosti.V remci uvedenychpostupojsme v obdrzenychostatnichinformacichZadn6
vliznamn6
(materi6lni)
vdcn6nespt'evnosti
nezjistili.
Odpov6dnoststatut6rnihoorgdnu Organizace:zaridetniziiv6rku
Statuterniorgdn Organizaceodpovidaza sestave,ni
0detniz6vdrkypodevajiciv6rnya poctivy
obraz vsouladu s desklimi0detnimipiedpisy,a za takovi vnitini kontrolnisyst6m, kten/
povazuje za nezbylny pro sestavenl Ueetni zevdrky tak, aby neobsahovalavyznamne
(materidlni)
podvodem
nespr6vnosti
zp0sobe116
nebochybou.
Pii sestavovAni06etnizAv6rkyjo statuterniorgrin Organizacepovinnenposoudit,zda je
Spolednostschopnanepfetrzitdt^'at, a pokudje tl relevantni,popsatv pfiloze0detnizavdrky
z6leZitostitlikajici se jejiho nepielrZit6ho
trveni a pouzitipiedpokladunepietiit6ho trveni pii
sestaveni
fdetnizAvErky,
s vijimkoupfipad0,kdystatuterni
organpl6nujezru5eniOrganizace
jeji dinnosti,
neboukondeni
resp.krlynem6jinour€alnoumoznostneztak udinit.
Za dohlednadprocesem
[6etnihov]ikaznictvi
v Or3anizaci
odpovid5
statutarni
orgen.
Odpov6dnostauditoraza audit Udetniziiv6rky
Naiim cilemje ziskatpiim6ienou
iistotu,Ze teetni zaverkajakocelekneobsahuje
Wznamnou
(materi6lni)nespr6vnost
zp0sobonoupodvodenlnebo chybou a vydat zpravu auditora
obsahujicines vyrok.Piimdien6Inirajistotyje vr:lk6mirajistoty,nicm6ndneni zdrukou,Ze
auditprovedeniv souladus vi5e uvedenimipiedpisyve v5echpiipadechv 0detnizeverce
odhalipfipadnou
existu.jici
vliznamnou
(materialni)
nesprdvnost.
Nesprevnosti
mohouvznikatv
d0sledkupodvod0nebo chyb a povazujise zzr vfznamn6(materielni),
pokudlze re6lne
pfedpokladat,
Ze by jednotlivdnebo v souhrnurlohly ovlivnitekonomicka
rozhodnuti,
kter6
uzivate16
Udetni
zevdrkynajejimzriklad6piijmou.
Pii provaddni
piedpisyjenasipovinnosti
audituv souladus v)iseuvedenymi
uplatiovatbdhem
cel6hoaudituodbornyUsudek
profesniskepticismus.
a zachovSvat
D6leje naSipovinnosti:
. ldentifikovata vyhodnotit rizika viznamn6 (materi6lni) nespravnostiridetni zdvdrky
podvodemnebochybou,navrhnout
zprisoben6
postupyreagujicina
a provestauditorsk6
tatorizikaa ziskatdostateen6
a vhodn6dikaznlinformace,
abychomnajejichzakladdmohli
vyjedfitvyrok.Riziko,Ze neodhalime
viznamnou(materi6lni)
nespr6vnosl,
k niz doslov
d0sledkupodvodu,je vCtSineZ riziko neodralenivyznamn6(materialni)nespravnosti
podvodumohoublit tajn6dohody(koluze),
zpfrsoben6
chybou,protozesoudSsti
fal5ov6ni,
prohlaseninebo obchezenivnitinlchkontrolvedenim
omyslneopomenuti,nepravdirr6
Organizace.
. Seznamit
pro auditv takov6m
se s vnitinimkontrolnim
syst6memOrganizace
relevantnim
postupyvhodn6s ohledemna dan6okolnosti,
rozsahu,
abychommohlinavrhnout
auditorsk6
nikoliabychommohlivyjedf nAzorna Udinnost.ejiho
vnitinihokontrolniho
syst6mu.
o Posoudit
pouZih,?ch
pravidel,
pfimdfenost
vhodnost
provedenych
Udetnich
rldetnich
odhad0a
informace,kterev teto souvislositi
Organizaceuvedlav piilozeidetni zevdrky.
. PosouditvhodnostpouZitipierjpokladu
nepfel:rziteho
trvAnipii sestaveniUdetnizavCrky
slatutarniho
orgSnua to, zda s ohledemna shrom6zd6n6
dfrkazniinformaceexistuie
vyznamne (materialni)nejistota vypl)Tvajici;r udalosti nebo podminek, kter6 mohou
viznamnEzpochybnitschopnor;t
Organizacinepietrzit6trvat.Jestlizedojdemek z'v6ru,2e
je nasi povinnosti
takoveviznamn6(materialni)
nejistota
existuje,
upozornit
v nasi zpr6v6
na informaceuveden6v teto souvislostiv piillze Udetnizav6rky,a pokudtyto informace
nejsou dostatedne,vyj6dfit nlodifikovanlivyrok. NaSe zevdry btkajici se schopnosti
Organizacenepietrzitdtvat vychezeJi
z d0kaznichinformacf,kter6jsme ziskalido datanasi
zpr6vy.Nicm6n6budouciudelostinebopodmirrky
mohouv6stk tomu,Ze Organizace
ztrati
schoonostneDietrzit6
trvat.

. Vyhodnotitcelkovouprezentaci,dlenAnia obsahUdetnizevdrky,vdetndpFilohy,a dele to,
zda UdetnizevErkazofiazule podkladovetransakcea udelostizptsobem, kteni vede k
v6rnemuzobrazeni.
NaSipovinnostiie informovatstatr[drniorg5no p anovan6mrozsahua nadasovAnf
auditua o
vyznamnlichzji5t6nich,ktere jsnre v jeho pr0b6hu udinili,vdetn6 zjistdnychvyznamnych
nedostatk0
ve vnitinimkontrolnimsvst6mu.
V Liberci.dne 14.dervna2022
AuditorskS
soolednost:

Auditor,kterybyl auditorskou
spoleenosti
-,)

, t t1'x

V{zJ'Hflrt.

' ' ' ' r ' ,' f'r'r . 0' .' '

VGD- AUDIT,s.r.o.
evidendni
d. 271
Bdlehradska
18,14000 Praha4

Etnologickj tistal AV CR, v.v.i., Na Florenci
l/1,120,
11000PRAtlA.l, acski iepublika

Rotzvaha
Sestavenok 31,12,2021
(! tis. Ka, s presnosti
na dvc desetinn6
mista)

68378076

Polozka
lislo

Nllzev
A . D I o u h o d o b jn r n j e t e kc e l k e m

{.I

l.Dlouhodoby nehmotni majetekcelkem

e islo
iidku

001

4.Drobni dlouhodobi nebmorni majerek

002
004
005
006

6 . N e d o k o n t e ndj l o U h o d o bni e h m o l n yn o J e r c k

008

A I 2

2 Softwafe

A..I3
{t4
4.t 6
4..It

3 Ocenilelnri
prdva

II.Dlouhodobi hmotni mejetek c€lkern

4II I

LPozemlq

4 . I I3
A.II4

I Stavby

010
0 tI
013

4.Flmotn6 movitd veci alejich souboq.

014

4Il7

T.Drobni dlouhodobi hmotni majetek

0t7
028
030

lV.Oprnvky k dlouhodob6mo majetkr celkem

A.IV 2
4 I V3

2 Opravk]k softwnru
3.OprAvky
k ocenilelnimpnivtm
4 Oprav\ k DDNM
4 . I V6
6 Oprivkykeslavbdm
T.Oprrvkyk sam.movitimvecema scuborimhm mov vEci
{ . 1 v . l 0 l0 Opralk)k DDHM
B
B,KrAtkodobi majelek celkem
B,l
l.Zrsoby celkem
LL5
5 Virobky
B.ll

Il.Pohleddvky celkem

]III

LOdbaratele

].II,4

4.Poskyhutdprovozni zilohy

LIt.5

5 Ostalnipohleddvky

3II6

6.Pohleddvkyza zamastnanci

3 II,lO

l 0 D a i z p i i d a n eh o d n o \ ,

3.ILt8
B.III

l 8 D o h a d n eu a l ya l t i v n i

Ul.Kr6tkodobyfitranini majetck collcm

3 . I I II

L P e n E ; npi r o s l i e d k v p o k l c d n 6

] III2

2 Ceniny

3.lll3

L P e n E : np
i rosliedbnauirech

D.tv

lV.JinA aklivo celkenr

3 . I VI
BIV2

I

032
034
0.15
038
010
0{l
046
051
052
055
056
o5'7
061
069
071
0'72
o'73
014
079

L N i k l r d ) p i i i r i c ho b d o b i

080

2.Prijmy piistich obdobi

081
042

4.KTIVACf,LKEM

t{

0ll

i.:,.t-. ]]

ii

:.1\

inloi

.\f.Lr.l

Zpracovano
v souladu
s
vvhlaSkou
d 504/2002
sb
ve znCnipozdeiSichpiedprsri

Stav
k 0t 0l 2021
9 919,71
2 0E0,95

k l l 1 22 0 2 1
tt 691,6E

2974,8(

t70,61

4 t4,8

I 8t5,0C
40,4C

I 8t5,0t
40,41
699,6(

2382s,60

23 668,41

t0'7,2s
5885,1l
t6 066,52
1609,5i
^r5 829,61
Il7,e:
-10,25
-44,4(.

t07,25
5885,ll
t6 36',7
,4t
1465.1!.
-11 102,1E
- 1 5 0 ,I 1
-393,2:
-40,4C

| 26',7
,3-l
-t2164,12

r3 668.21

1385,0;

I 609,5i

1465,?:
26?8s,1:
143,6t
l4l,6c
361,7i
25,0',

3065r,2t
r7634
t 76,3C

510,0r
21,5.2
t 45 , 8
1

I l 5 . li

200,5i
-5.4

0,0i
t]4,7i
26 tJ9,2C
0,1

I,2i

160,0c
29865,5a
0.7(
1,69

29861,09
11,41
58.0t

261]8,6-,

140,st
140,50
0.00
J6 4E2,81

t9,3)
10 579,0,1

'; lri|rlLi:
lil l(L Rrrt!lllL!l\'\|\\\t(ltrlf

)'

-:
t j\t ,jjl(

Etnologicky ristav AV eR, v.v.i., N:' r'lor€n(iJn420,ll0 00 pRAltA l, eesk6republika

Rozvaha
Zpracov,no
v souladu
s

Sestayeno k 31.12.2021

(v tis.Kd,spiesnos:i
nadvcdesetinne
mista)

6

Poloik

drslo

Ndzev

{.I

eislo
iidku

4.Vlrstnizdrojecelkem
I Vlastnijmeni

A t.2

2 Fondy

A.TI

l l . V i s l e d e k h o s p o d a i e nci e l k e m

A.II ]

LUaetrisledkuhospodaieni

AII2

2 V i s l c d e l h o s p o d a i c n\ e
r s c h v . l o v a , r mi i z e n i

B

B.Cizi zdroje celkem

B.III

III.Ituilkodob{ ze!azkycelkem

Stav

k 0l 0l 2021

083
0E4

LJmad celkem

AI I

l:1L;jf;;'rlXi?3'"1||"-

35029,92
34 949,93
a 881,4;

085
086
088

2i 066,46

089
090
092
103
104
106
t0'7
108

19,99
5 549,12
5 530,12
114,73
206,66
-3.78

19,99

0,00

B.III 1

l.Dodavatele

B III.3

3.Piijatdzalohy

BIII4

4 Oslarnizdvazky

B.III.5
3.III9

5 Zameshanci
7.Zavazryk insthucimSZa VZP
piim6dan6
9.Ostatni

3.III IO

l 0 . D a dz p i i d a n eh o d n o l y

I 13

3IIIII

I Losta1nidan€a poplarb/
l2.Zdvazky
zevztahuk SR

I I4

0,0t

3.llt l2

It5

l45)

].III I7

11 l].ne zitlazky

t2a

t6J7,28

22 Dohadne
irlty pa5ivni

125
121
128
130

B.lll.7

LIIL22
B.IV
llv I

I l0

|2

IV.Jin, pasiva celkem
LVldaje piisrich obdobi

PASIVACELKEM

Razilko :

CR'Y.V'I.
I USTAVAV

O d p o v a d n io s o b a( s t a l r | l n r n zi i s t u p c e ):

k3t 122021
29S15,36
29 507,63
9 697,68
l9 809.94

1988,8!
| 101,52

366,0(
0,0c

1E,99
18,9S
40579,0,1

7,15

0,0c
6 961,43
6 939,E8
121,t4
2t8,45
204t,1
1009,88
249,66
21.11
49,54

0,0(
3 12t.1
t 4t , 4 9

36,t82,8

Osoba odpovidni za s€siaveni:

14208
iiiiboFdii t' H.norand

Picdmat podnikini:

O k a m i i k s e s t a v e n i :1 0 . 0 2
50 2 2

',

sl :r):irtrtt

I : r: ll \min,i,

\rLt,..l

1r-in
r l r r l ll i . r| ( l J t o P O r l O / \ ' \ i l \ ! \ l ( . 1 : r l ^ ) i . U t r \ 1r J i t (: l

Etnologicky istav A!

-R, v.v.i., Na rtorenci3/1420,l l0 00 PR{I'A 1,ecsk6republikr

Vikaz zisku a ztrritv WI
780',16
Poloika

{.I
A II

A.I3

4, Ndhlulr
l. Spotiebov&nt
trrkupya nakupova||6
slutby
LSpolfeba
materialu,
energiea ost.n€rkl.dodav€k
3.Opravy
a udrzov6ni
4 . N d k l a d yn a c e t o v n d

A.I.5
A,I.6
A.II
A.II.7
A.III

etslo
ilidku

Nazev
4

002
003

009

32,11

007

010

7. Zmdny stavuzisob vlaslni ainnosti

013

A.III.IO

10. Mzdove ndklady

AIII II

I i. Zakonndsocidlni pojjstini

014
015
0i7
019

4..IV

A.IV.l5
4 . Vl 9

\.v.22
{.vI

13 Zdkonnisocialnine{lady
IV. Dana{ poplatky
15.Dan{a poplrtky

E452,E1

008

005
006

5 Nai(ladynareprezentaci
6 Ostatnisluzby
ll. Zmfnystavuzdsobvlastni{ionost.a ,ktivace

Jina

Hlavni

| 17t,39
1284,03
)98,3(
11t,94
4027,1

lIL Osobtrindklady

A . I I I1 3

v souladu
Zpracovano
s
vyhldskou
d. 504/2002
Sb
ptedpisi
veznanipozd€jSich

do 31.12.2021
Od 01.01.2021
(v tis.Kd, s piesnosti
nadvddesetinn6
mista)

I

60,52

V. Ostatni tr4ldedy

021

19.Kurzoveztnity

02s

22. Jineostatninaklady

028

2 322,09
992,21
1329,88
| 4E2,76

VI. Odpisy,prodent maj.teb tvorbaa pouzitirezervr

029

0,00
0,0c
0,0c

0,0t

0,0c
0,0c

0,00
0,00
0,00

32,',7
|
40174,32
t0 015,82
9II4,88
| 443,62
60,52

020

0,0i
0,0c
0,0c

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,0[

0,0c

0,0t

0,0c
0,0c
0,0(
0,0c
0,0t

0,0(
0,0(

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,0c

0,0c

0,00

0,00

tlP

4.VL23

030
039

23. Odpisy dlouhodobdhomajetku
\rklady celkcm

1482,7(
53125,21

j _ rj

isl

r0 nr l0l:

lJ l r r! \ rnJoli

\irdren

rr

. ,t .

r . ! 1 , t \ ; t . . r : , . i;

r l r . r : l t R r l l } ( l R O I O ]( \ r | S I l l D O v K , \ V \I ( r d l r 9 ! l l \ l

rr$ l: ?l

Etnologicki

fstav A!

CR, v.v.i., na rtor€nci3/1420,ll0 00 PRAHA l, C.sk6 republika

Yykaz zisku a ztriltyYYl
Zpracovdnov souladus

od 01.01.2021
d.o31.12.2021

I

vvhldskou
t. 504/2002
Sb.
piedpist
vezn€ntpozdE;sich

(v lrs. Kc. s presnostrna ove oesernna mrsta)
Polorka

Cislo
r:tdku

){aaev
B. Vinoty
L Provoznidotaae

I

B.l
B.I.I
B.III

B.IV
B.IV.5
B.IV.8
B.IV.9
B.IV.IO

041
042
041

L Provoznidotace

IIl. Triba zr vlasfnivikooy r z, zbotl
IV. Ostatnlvtnosy
5. Smluvnipokuty,[roky z prodleni,
ost.pokuty
a penale
8. Kurzov€zisky
9. Ztdtovanifondi
10.Jini ostatnivinosy
Vtnosycelkam

c

049

0s2
053

D, Visled€k hospodaictri po zdrnani

0,0t

0,0r

0,0c

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

7 t6r,9J
| 263,62

53 133,03

0,0(
0,0c
0,0t
0,0(
0,0{
0,0(
0,0(

0,00
0,00

7,75

Odpov[dn6osoba(stat!t6rnizdstopce)
:

Rszitko I

0,00
0,0c
0,0{

0,0{

I

054
061
062
063

Jina

DalSi

4l E74,21
4t 874,2i
2 685,62
E 573,1:
146,44

04E

Visledek hospodaieni pied zdanln[m

D

Cinnost
Hlavni

Osobsodpov6dnd
za sestrveni:

::::*::J

T[?hH#,t$I'iY.cftJd]i

Podpisy'gbt odpov{dnfzs sestrveni:

Okrmtik sestrveni: 10.05.2022

I

| 1,

";

- r_i,'/-r,

g.-i.o.

I

t".-..-"-..--*-"
'.
|/Ll

lsk

lD0J:0::

l J j i 5 5 V r n J n r v aI r J r N l

lil

I i t - i , , t i i _ i r : r i - i i .i:.tt , ii

1 0 1 9 7 0 : l 3 2 l lfl ( l R O P O{: V JSI l l ) ( ) v K r \ ! \ I l o d 2

)dUUV rt,lst:2

Příloha k účetní závěrce za rok 2021

A. Popis účetní jednotky

Účetní jednotka:

Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.
(dále jen EÚ)

Sídlo:

Na Florenci 1420/3, 110 00 Praha 1

IČ:

68378076

DIČ:

CZ68378076

Webové stránky:

http://www.eu.cas.cz

Právní forma:

veřejná výzkumná instituce (v. v. i.)

Zřizovatel:

Akademie věd České republiky,
Národní 1009/3, Praha 1 117 20

Zápis:

rejstřík veřejných výzkumných institucí vedený
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR
(http://rvvi.msmt.cz)
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B. Právní subjektivita
EÚ je samostatným právním subjektem neziskového charakteru, který vznikl ke dni
1. 1. 2007 na základě zákona č. 351/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích
(dále jen zákon o v. v. i.).

C. Předmět činnosti
Předmět činnosti je upraven zřizovací listinou a vychází z účelu zřízení EÚ, jímž je
uskutečňovat vědecký výzkum v oblasti etnologie, přispívat k využití jeho výsledků
a zajišťovat infrastrukturu výzkumu.
Hlavní činnost:
-

vědecký výzkum v oblasti etnologie a v oborech bezprostředně příbuzných

-

získávání, zpracování a rozšiřování vědeckých informací,

-

vydávání
vědeckých
a elektronických médií,

-

konzultační
a
a doporučení,

-

doktorská studia ve spolupráci s VŠ,

-

mezinárodní vědecká spolupráce, přijímání stážistů

-

pořádání vědeckých setkání, konferencí a seminářů vč. mezinárodních,

-

zajišťování infrastruktury pro výzkum.

publikací,

poradenská

činnost,

základních
vědecké

oborových
posudky,

periodik
stanoviska

EÚ nemá ve zřizovací listině uvedenou žádnou další ani jinou činnost dle zákona
o v. v. i.

D. Statutární a řídící orgány
Statutárním orgánem EÚ je ředitel. Do této funkce byl jmenován vedoucí vědecký
pracovník PhDr. Jiří Woitsch, Ph.D. s účinností od 1. 5. 2018 do 30. 4. 2023.
V souladu s organizačním řádem EÚ zřídil ředitel kolegium ředitele jako poradní
orgán ředitele. Jednání kolegia se účastní zástupci ředitele, vedoucí pracovišť a
vědeckých oddělení, vedoucí střediska vědeckých informací a vedoucí technickohospodářské správy.
Dozorčí rada je pětičlenná. Jeden interní člen byl jmenován zřizovatelem z řad
vědeckých pracovníků. Členové Dozorčí rady pro další volební období byli jmenováni
Akademickou radou AV ČR 25. 4. 2017 s účinností od 1. 5. 2017 do 30. 4. 2022.
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Jedenáctičlenná Rada pracoviště byla
pracovníků EÚ na zasedání dne 29. 6. 2017.

zvolena

shromážděním

vědeckých

E. Účetní informace
•

Účetní období:

1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

•

Rozvahový den:

31. 12. 2021

•

Účetní závěrku sestavil:

Ondřej Caha, Andrea Vondrová

•

Datum sestavení:

10. 5. 2022

•

Použité účetní metody a zásady účetnictví
EÚ zpracoval účetní závěrku za rok 2021 v souladu se zákonem č. 563/1991
Sb., o účetnictví ve znění pozdějších dodatků a v souladu s vyhláškou
č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,
u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují
v soustavě podvojného účetnictví v platném znění.
Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování
majetku historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti,
zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat
ve svých aktivitách. Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících
korunách českých (Kč).

•

Způsoby zpracování účetních záznamů
EÚ využívá pro zpracování finančního účetnictví informační ekonomický
systém iFis společnosti BBM a pro zpracování mzdového účetnictví mzdový
systém společnosti Elanor.

•

Způsoby a místa úschovy účetních záznamů
Účetní záznamy jsou zálohovány v elektronické verzi na základě servisní
smlouvy uzavřené se Střediskem společných činností AV ČR, v. v. i..
Současně EÚ uschovává účetní záznamy v tištěné podobě, kterou archivuje
v souladu se zákonem o účetnictví v platném znění, a Českými účetními
standardy.
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•

Způsoby oceňování a odpisování, pokud je jejich znalost významná
pro posouzení finanční, majetkové situace a výsledku hospodaření
účetní jednotky, odchylkách od účetních metod podle § 7 odst. 5
zákona s uvedením vlivu na majetek a závazky, na finanční situaci
a výsledek hospodaření účetní jednotky
Dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek se odpisuje metodou lineárních
rovnoměrných účetních odpisů. Výše odpisu je stanovena vnitřní směrnicí.
Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovací
cenou a začíná se odepisovat následující měsíc po uvedení do užívání
a zaevidování.

•

Způsob tvorby a výši opravných položek a rezerv za uzavírané účetní
období
V roce 2021 EÚ netvořil opravné položky a rezervy.

•

Významné události, které se staly mezi rozvahovým dnem
a okamžikem sestavení účetní závěrky podle § 19 odst. 5 zákona
563/1991 Sb. o účetnictví
Významné události nejsou.

•

Způsoby oceňování použité pro položky aktiv a závazků
Hmotný a nehmotný majetek se oceňuje pořizovacími cenami; v případě
bezúplatného nabytí reprodukčními pořizovacími cenami.
EÚ neeviduje žádné podíly, cenné papíry, deriváty a zvířata. Zásoby
malotirážních tisků (knih) a CD jsou evidovány v operativní evidenci a
uvedeny na podrozvaze. Zásoby určené k prodeji - výrobky se evidují na
skladových účtech 123 – publikace a 1231 – časopisy.
Peněžní prostředky, ceniny, pohledávky a závazky se oceňují jmenovitými
hodnotami.
Nakoupená případně prodaná cizí měna se přepočítává na českou měnu
platným kurzem peněžního ústavu, u kterého byl nákup či prodej
uskutečněn.
Pohledávky a závazky vyjádřené v cizí měně se přepočítávají na českou
měnu k okamžiku uskutečnění účetního případu denním kurzem ČNB.
K 31.12.2021 byly v EÚ evidovány závazky, pohledávky a peněžní prostředky
v cizí měně, které byly řádně přepočteny k rozvahovému datu kurzem ČNB
k 31.12.2021.
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•

Časové rozlišení
EÚ účtuje o nákladech příštích období. Prostřednictvím nákladů příštích
období časově rozlišuje náklady, které souvisí s dalšími obdobími.

•

Změny způsobu oceňování, postupu odpisování, postupů účtování
atd. proti předcházejícímu účetnímu období
Hranice pro nově pořízený hmotný a nehmotný majetek od 1.1.2021 je
80 tis. Kč s dobou využitelnosti delší než jeden rok.
Instituce v roce 2021 postupuje dle vyhlášky 504/2002 Sb.

•

Název jiných účetních jednotek, v nichž účetní jednotka sama nebo
prostřednictvím třetí osoby (jednající jejím jménem a na její účet)
drží podíl, tento podíl může být i v podobě držených akcií, s uvedením
výše tohoto podílu, u akcií s uvedením počtu, jmenovité hodnoty a
druhu těchto akcií, jakož i výše základního kapitálu, vlastního jmění,
fondů a zisku nebo ztráty této jiné účetní jednotky za minulé období
EÚ je členem sdružení právnických osob Regioskop
(IČ: 75152525), nedrží však žádný podíl v jakékoliv podobě.

•

od

r.

2008

Přehled splatných závazků:
EÚ eviduje k 31. 12. 2021 splatné závazky:

•

o

na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti ve výši Kč 706 711,--

o

na zdravotním pojištění ve výši Kč 303 167,--

o

z titulu daně z příjmu zaměstnanců v celkové výši Kč 209 655,-a z toho činí:
▪ daň zálohová Kč 187 143,-▪ daň srážková Kč 14 891,-▪ daň zálohová (zahraničí) Kč 7 621,--

Počet a jmenovitá hodnota akcií nebo podílů,
jmenovitou hodnotu, informace o jejich ocenění
EÚ v roce 2021 neeviduje žádné akcie či podíly.

•

Cenné papíry a dluhopisy
•

majetkové cenné papíry
EÚ nehospodaří s žádnými majetkovými cennými papíry.
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nebo

nemají-li

•

vyměnitelné a prioritní dluhopisy
EÚ nehospodaří s žádnými vyměnitelnými a prioritními dluhopisy.

•

Částky dlužné, které vznikly v daném účetním období a zbytková
doba jejich splatnosti k rozvahovému dni přesahuje 5 let
EÚ neeviduje žádné dlužné částky, které vznikly v daném účetním období
a jejich zbytková doba splatnosti k rozvahovému dni přesahuje 5 let.

•

Celková výše finančních nebo jiných závazků, které nejsou obsaženy
v rozvaze (bilanci)
EÚ nemá k 31. 12. 2021 žádné finanční nebo jiné závazky neobsažené
v rozvaze.

•

Výsledek hospodaření v
a pro účely daně z příjmů

členění

podle

hlavní

a

další

činnosti

V roce 2021 EÚ provozoval pouze hlavní činnost a výsledek hospodaření
z této činnosti činí 7 753,33 Kč.
F. Personální a mzdové údaje
•

Průměrný evidenční přepočtený počet pracovníků v členění podle
kategorií
Průměrný evidenční přepočtený počet pracovníků EÚ v roce 2021 činil 64,36.

Rozbor dle kategorií pracovníků:
Kategorie
Prům.přepočtený
počet pracovníků

•

Vědecký
prac.

Odborný
prac.VaVVŠ

34,15

3,52

Odborný Odborný
prac. VŠ prac. SŠ

18,13

2,68

THP
prac.

Dělnické
profese

5,51

0,37

Osobní náklady za účetní období v členění podle výkazu zisku a ztráty
u položek - mzdové náklady, ostatní sociální náklady

Osobní náklady

v tis. Kč
Mzdy
24 013
Odměny
4 181
Náhrady mezd při DNP
124
OON vč. honorářů
1 698
Zákonné sociální a zdravotní pojištění
9 315
Zákonné sociální náklady
1 443
celkem
40 774
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•

Údaje o počtu a postavení zaměstnanců (pokud jsou zároveň členy
statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů určených statutem,
stanovami nebo zřizovací listinou)
Jeden zaměstnanec je statutárním zástupcem. Jeden zaměstnanec je členem
Dozorčí rady. Pět zaměstnanců je členem Rady pracoviště.

•

Ohodnocení členů statutárních a kontrolních orgánů
V roce 2021 byly stanoveny a vyplaceny odměny členům Dozorčí rady a Rady
pracoviště v celkové výši 268 tis. Kč.

•

Účast členů (statutárních kontrolních nebo jiných orgánů účetní
jednotky určených statutem, stanovami nebo jinou zřizovací listinou)
a jejich rodinných příslušníků v osobách, s nimiž účetní jednotka
uzavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné
smluvní vztahy.
EÚ neuzavřel v roce 2021 žádnou obchodní smlouvu nebo jiné smluvní vztahy
s institucemi v souladu s tímto bodem.

•

Výše záloh a úvěrů, poskytnutých členům orgánů uvedeným
v předchozím bodu, s uvedením úrokové sazby, hlavních podmínek
a případně proplacených částkách
EÚ neeviduje v roce 2021 žádné zálohy a úvěry poskytnuté členům orgánů
uvedeným výše.

G. Základ daně z příjmu a daň z příjmu
•

Rozsah, ve kterém byl výpočet zisku nebo ztráty ovlivněn způsoby
oceňování finančního majetku v průběhu účetního období nebo
bezprostředně předcházejícího účetního období (pokud ocenění má
vliv na budoucí daňovou povinnost, nutnost uvést o tom podrobnosti)
V roce 2021 nebyl hospodářský výsledek ovlivněn způsoby oceňování
finančního majetku.

•

Způsob zajištění základu daně z příjmů
Při zajištění daňového základu je postupováno v souladu se zákonem č.
586/1992 Sb., zákon o dani z příjmu v platném znění a dle § 20 tohoto
zákona jsou uplatňovány položky snižující základ daně.
• Rozdíly mezi daňovou povinností připadající na běžné nebo minulé
účetní období a již zaplacenou daní v těchto účetních obdobích
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EÚ v roce 2021 neměl daňovou povinnost. Daň z příjmu PO byla rovna 0.
H. Významné položky z rozvahy (bilance) nebo výkazu zisku a ztráty,
u kterých je uvedení podstatné pro hodnocení finanční a majetkové
situace a výsledku hospodaření účetní jednotky, pokud tyto informace
nevyplývají přímo ani nepřímo z rozvahy (bilance) a výkazu zisku
a ztráty
• Jmění celkem
Položka

tis. Kč.

Vlastní jmění

9 697,69

Fondy celkem
z
toho

19 809,94

SF

558,53

RF

4 954,17

FÚUP

11 416,89

FRM

2 880,35

Jmění celkem

29 507,63

FÚUP (účet 915.2) zahrnuje prostředky projektu ERC č. 032100 BOAR ve výši
10 186,62 tis. Kč.
• Rozbor dotace (syntetický účet 691)

Zdroj
AV ČR
Podpora VO
AV ČR
Dotace na činnost

počet projektů

26 123

-

4 950

-

GA ČR

2 094

4

Ostatní resorty

8 707

10

41 874

14

Celkem
•

tis. Kč

Jiné závazky (významné položky, účet 379.19)
Nevyčerpané prostředky projektů, které budou čerpány v roce 2022:
č. 492101 - Hon na nezvladatelná prasata v nové divočině: antropologie
rekreačního lovu od MŠMT ve výši 1 054 tis. Kč.
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č. 492102 - Mezinárodní mobilita výzkumných, technických a
administrativních pracovníků Etnologického ústavu od MŠMT ve výši 1 650
tis. Kč.
•

Tržby (významné položky)
Tržby za knihy, časopisy, CD a DVD vydávané ústavem ………

183 tis. Kč.

Nájemné za byty v budově v Praze 6, Puškinově nám.9 ………... 2 000 tis. Kč.

•

Přehled o poskytnutých darech
V roce 2021 byly EÚ poskytnuty dary v celkové výši 0,-- Kč.
EÚ v roce 2021 neposkytl žádný peněžní dar.
• Přehled informací o veřejných sbírkách podle zvláštního předpisu
(zákon č.117/2001 Sb. o veřejných sbírkách ) - uvedení účelu a výše
vybraných částek
V roce 2021 nebyly vybírány žádné veřejné sbírky.
• Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních
období (rozdělení zisku)
S výsledkem hospodaření EÚ z roku 2021 bude naloženo podle rozhodnutí
Rady pracoviště.
S výsledkem hospodaření EÚ z roku 2020 bylo naloženo podle rozhodnutí
Rady pracoviště. VH byl převeden v plné výši do rezervního fondu.
• Celková odměně přijatá auditorem za povinný audit roční účetní
závěrky a celková odměně přijatá auditorem
Celková odměně přijatá auditorem za povinný audit roční účetní závěrky
v roce 2021, který pro EÚ zpracovává společnost VGD, činila 96 800,- Kč.
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DalSi 6daje (podle zvl5iitnich prSvnich pFedpisrla rozhodnuti riietni
jednotky), kter6 nejsorr v pFfloze uvedeny, ale maji vfznamnou
vypovfdajicischopnorsto ekonomick6iiinnosti ritetni jednotky
Stav majetku EU erridovan6ho
mimo rozvahu v operativnievidenci byl
k 31. 12. 202Lndsledujicl:
SkupinaC2 - drobnfnehmotnlimajetekod 7 do 60 tis.
SkupinaD2 - drobnrihmotn'imajetekod 3 do 40 tis.
SkupinaE2 - hmotnf rnajetekdo 3 tis. Kd
MalotirdZni
tisky(knihy')a CD - Florenc
MalotirSZni
tisky(knihy')a CD - Brno

153 155 Kd
7 045925 Kd
504 743 Ki
t 622 503 Kd
572 060 Kd

VSechnypodstatn6fdaje l,ypovidajicio ekonomick6dinnostiEti v roce 2O2!
jsouzachyceny
v ptedchozich
bodech,
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