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Příloha k účetní závěrce za rok 2010 
 

 

 

 

 

A. Popis účetní jednotky 

 

 

Účetní jednotka:   Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.  

    (dále je 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 a hudební historie, přispívat 
k využití jeho výsledků a zajišťovat infrastrukturu výzkumu. 

 

Hlavní činnost: 

- vědecký výzkum v oblasti etnologie, v oborech bezprostředně příbuzných a 
v oblasti hudební kultury, dějin hudby a hudební historiografie,  

- získávání, zpracování a rozšiřování vědeckých informací,  

- vydávání vědeckých publikací, základních oborových periodik a 
elektronických médií, 

- konzultační a poradenská činnost, vědecké posudky, stanoviska 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. 

 

EÚ neprovozuje 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. Zdeněk Uherek, CSc. s účinností od 1. 6. 2007. 
 
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 hospodářské 
správy. 
 
Dozorčí rada je pětičlenná. Jeden interní člen byl jmenován zřizovatelem z řad 
vědeckých pracovníků. Výkonem funkce tajemníka byl pověřen vědecký pracovník 
ústavu PhDr. Jaroslav Otčenášek, PhD. 
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Jedenáctičlenná Rada pracoviště byla zvolena shromážděním vědeckých 
pracovníků EÚ na zasedání dne 4. 1. 2007. Pět členů je externích. Šest interních 
členů bylo zvoleno z  řad vědeckých pracovníků ústavu. Od 1. 1. 2010 se  počet 
členů rady pracoviště snížil na deset vzhledem k rezignaci jednoho externího člena 
ze zdravotních důvodů. 
 
 

 

E. Účetní informace 

 

• Účetní období:     1. 1. 2010 – 31. 12. 2010 
 
 
• Rozvahový den:   31. 12. 2010 

 

• Účetní závěrku sestavil: Dagmar Němcová, Jarmila Přistoupilová 

 

• Datum sestavení:   16.5.2011 

 
 

• Použité účetních metody a zásady účetnictví 
 

EÚ zpracoval účetní závěrku za rok 2010 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 
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v souladu se zákonem o účetnictví v platném znění, a Českými účetními 
standardy. 

 
• 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 2010 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 

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly 
žádné významné události.  

 
• 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, zásoby a zvířata. Zásoby 
malotirážních tisků (knih), CD a VHS jsou evidovány v operativní evidenci 
v prodejních cenách. 

 
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. 2010 nebyly EÚ evidovány žádné závazky v cizí měně. Mezi 
neuhrazenými pohledávkami je evidována částka 95,-- EUR. 

 
• Název jiných účetních jednotek, v nichž účetní jednotka sama nebo 

prostřednictvím třetí osoby (jednající jejím jménem a na její účet) 
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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 nedrží žádný podíl v jakékoliv podobě. 
 

 
• Přehled splatných závazků: 

EÚ eviduje k 31. 12. 2010 splatné závazky: 
 

o na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti ve výši Kč 391 107,--  

 
o na zdravotním pojištění ve výši Kč 16 665,--  

 
o z titulu daně z příjmu zaměstnanců v celkové výši Kč 153 148,-- a 

z toho činí: 
 

� daň zálohová Kč 136 263,--   
� daň srážková Kč  16 885,-- 

 
 

• Počet a jmenovitá hodnota akcií nebo podílů, nebo nemají-li 
jmenovitou hodnotu, informace o jejich ocenění  

EÚ v roce 2010 neeviduje žádné akcie či podíly. 
 
 

• Cenné papíry a dluhopisy 

• majetkové cenné papíry  
 

 EÚ nehospodaří s žádnými majetkovými cennými papíry. 
 

• 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 
zbytková doba jejich splatnosti k rozvahovému dni přesahuje 5 let. 
 

 
• Celková výše finančních nebo jiných závazků, které nejsou obsaženy 

v rozvaze (bilanci)  

EÚ nemá rozvaze  k 31.12. 2010 žádné finanční nebo jiné závazky 
neobsažené v rozvaze. 
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• Výsledek hospodaření v členění podle hlavní a další činnosti a pro 

účely daně z příjmů 

V roce 2010 EÚ provozoval pouze hlavní činnost a výsledek hospodaření 
z této činnosti činí  350 tis. Kč. 

 
 

F.   Personální a mzdové údaje 

 

• Průměrný evidenční přepočtený počet pracovníků v členění podle 
kategorií 

  
Průměrný evidenční přepočtený počet pracovníků EÚ v roce 2010 činil  46,6.  
 

 
     Rozbor dle kategorií pracovníků: 
 

Kategorie 
Vědecký 

prac. 

Odborný 
prac.VaV-

VŠ 

Odborný 
prac. VŠ 

Odborný 
prac. SŠ 

THP 
prac. 

Dělnické 
profese 

Prům.přepočtený 
počet pracovníků 26,06 7,93 6,06 1,93 3,43 0,65 

 
 
 

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

 

Osobní náklady v tis. Kč 
tarifní platy 11 639 
osobní příplatek 571 
příplatek za vedení 155 
příplatky za práci o víkendu 0 
odměny 1 689 
odměny za funkci v radě v.v.i. 137 
náhrady mezd vč. dovolených 1 510 
OON vč. honorářů 1 196 
celkem  16 897 

 
 

• 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 a šest zaměstnanců je členy Rady pracoviště. 
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• Ohodnocení členů statutárních a kontrolních orgánů 

V roce 2010 byly stanoveny a vyplaceny odměny členům Dozorčí rady a Rady 
pracoviště za rok 2009 v celkové výši 137 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 2010 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 2010 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 2010 nebyl hospodářský výsledek ovlivněn způsoby oceňování 
finančního majetku. 

 

• Způsob zajištění základu daně z příjmů  

EÚ spolupracuje s JUDr. Jaroslavem Seidlem, který zajišťuje zpracování 
daňového přiznání. 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  

EÚ v roce 2010 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  
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• Rozbor dotace (syntetický účet 691) 

 

Zdroj tis. Kč 
počet projektů 

/ VZ 
AV ČR - Výzkumný 
záměr    24 355 1 

AV ČR - činnost 1 030 3 

GA AV ČR   301 1 

GA ČR      2 211 8 

Ostatní resorty 1 239 8 

Celkem     29 136 21 
 

 

• Tržby (významné položky) 
 

     Tržby za knihy, časopisy, CD a DVD vydávané ústavem …………  381 tis. Kč. 

Nájemné za byty v budově v Praze 6, Puškinově nám.9 ………. 1 126 tis. Kč. 

 

• Přehled o poskytnutých darech a dárcích  

 

V roce 2010 byly EÚ poskytnuty dva dary v celkové výši Kč 5 500,--. Dar 
v hodnotě Kč 5 000,-- byl poskytnut obcí Starý Hrozenkov na vydání knihy 
„Písně z Kopanic ze zápisů Josefa Černíka“. Dar v hodnotě Kč 500,-- byl 
poskytnut akademickou malířkou Šárkou Zikovou na  provoz knihovny KHH.  

 
EÚ  v roce 2010  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 2010 nebyly vybírány žádné veřejné sbírky. 
 

 

• Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních 
období (rozdělení zisku) 

Hospodářský výsledek EÚ z roku 2009 byl na základě schválení Dozorčí rady  
převeden do rezervního fondu.  

 
 



I. DalSi 6daje (podle zvl5Stnich pr5vnich ptedpis0 a rozhodnuti f ietni
jednotky), lGer6 nejsou v piiloze uvedeny, ale maji vfznamnou
vypovidajici schopnost o ekonomick6 i innosti fEetni iednotky

Stav majetku EU evidovan6ho mimo rozvahu v operativnf evidenci byl
k 31. LZ.2OLO ndsledujicf :

Skupina C2 - drobnri nehmotnri majetek od 7 do 60 tis. Lts t74,7O Ki
Skupina D2 -  drobnf hmotn, i  majetek od 3 do 40 t is.  2 796 503,66 Kd
Skupina E2 - hmotn,i majetek do 3 tis. Kd 307 436.48 Kd
Malot i rdZni t isky (knihy),  CD a VHS - Florenc 1 053 938,00 Kd
Malot i rdZni  t isky (knihy),  CD a VHS - KHH 39 465,00 Kd
Malot i rdZni  t isky (knihy),  CD a VHS - Brno 237 32L,OO Ki

EU eviduje pohledSvky po 180 dnech splatnosti ve v' ' i5i Kd 14 tis.
EU neeviduje zdvazky po 180 dnech splatnost.

VSechny podstatn6 (daje vypovidajici o ekonomick6 dinnosti EU v roce 2010
jsou zachyceny v pFedchozich bodech.

V Praze dne 20 .5 .2011

PhDr.  ZdqhEk Uherek, CSc.
Feditel
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Příloha 2/I.
Název zpracovatele: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.

Základní personální údaje

1. Členění zaměstnanc ů podle v ěku a pohlaví - stav k 31. 12. 2010 (fyzické osoby)

věk muži ženy celkem %
do 20 let 0  0  0  0,0  

21 - 30 let 0  3  3  4,9  
31 - 40 let 10  10  20  32,8  
41 - 50 let 4  13  17  27,9  
51 - 60 let 1  9  10  16,4  

61let a více 5  6  11  18,0  
celkem 20  41  61  100,0  

% 32,8  67,2  100,0  x

2. Členění zaměstnanc ů podle vzd ělání a pohlaví - stav k 31. 12. 2010 (fyzické osoby )
vzdělání dosažené muži ženy celkem %

základní 0  0  0  0,0  
vyučen 0  0  0  0,0  

střední odborné 0  0  0  0,0  
úplné střední 0  0  0  0,0  

úplné střední odborné 1  5  6  9,8  
vyšší odborné 0  0  0  0,0  
vysokoškolské 11  20  31  50,8  

doktorské 8  16  24  39,3  
celkem 20  41  61  100,0  

3. Celkový údaj o pr ůměrných platech za rok 2010  (K č)
celkem

průměrný hrubý měsíční plat 28 160  

4. Celkový údaj o vzniku a skon čení pracovních a služebních pom ěrů zaměstnanc ů v roce 2010
Počet

nástupy 8  
odchody 10  

5. Trvání pracovního a služebního pom ěru zam ěstnanc ů - stav k 31. 12. 2010
Doba trvání Počet %

do 5 let 15  24,6  
do 10 let 18  29,5  
do 15 let 13  21,3  
do 20 let 12  19,7  
nad 20 let 3  4,9  

celkem 61  100,0  

6. Jazykové znalosti zam ěstnanc ů Tyto údaje nejsou sledovány.
 Počty vybraných míst, pro které byl stanoven celkový počet
 kvalifikační požadavek standardizované jazykové stanovených
 zkoušky, seřazených podle úrovně znalostí požadavků na

1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň 4. stupeň pracovní místa
anglický jazyk 0  
německý jazyk 0  
francouzský jazyk 0  
další jazyky 0  
celkem 0  0  0  0  0  



Název zpracovatele:     ETNOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i. Příloha 2/II.

                                  Rozbor čerpání mzdových prost ředků za rok 2010

  1.  Skute čné čerpání mzdových prost ředků za rok 2010
  Ukazatel Prostředky Ostatní osobní 

na mzdy náklady (OON)
tis. Kč tis. Kč

 Skutečnost za rok 2010 15 701 530  1 195 584  
      z toho mimorozpočtové prostředky 1 274 684  478 820  
      z toho fond odměn 0  0  

  2. Členění mzdových prost ředků podle zdroj ů (článků) za rok 2010
Mzdy OON

  Článek - zdroj prostředků tis. Kč tis. Kč
  0 - Zahr. granty, dary a ostat. prostředky rezervního fondu - mimorozpočtové 65 071  43 920  
  1 - Granty Grantové agentury AV ČR - účelové 120 657  37 500  
  2 - Program Nanotechnologie pro společnost - účelové 0  0  
  3 - Granty Grantové agentury ČR  - mimorozpočtové 552 393  257 701  
  4 - Projekty ostatních poskytovatelů  - mimorozpočtové 0  54 200  
  5 - Tématický program Informační společnost - účelové 0  0  
  6 - Program podpory projektů cíleného výzkumu - účelové 20 000  171 000  
  7 - Zakázky hlavní činnosti  - mimorozpočtové 178 400  122 999  
  8 - Institucionální prostředky 14 765 009  508 264  
  Celkem 15 701 530  1 195 584  

  3. Členění mzdové prost ředky podle zdroj ů  za rok 2010
  Mzdové prostředky tis. Kč %
  institucionální 15 273 273  90,4        
  účelové (kapitola AV- čl.1, 2, 5 a 6) 349 157  2,1        
  mimorozpočtové (čl. 3 a 4) 864 294  5,1        
  ostatní mimorozpočtové vč. jiné činnosti (čl. 0 a 7) 410 390  2,4        
       z toho jiná činnost 0  0,0        
  Mzdové prostředky celkem 16 897 114  100,0        

  4. Vyplacené mzdy celkem za rok 2010 v členění podle složek platu
  Složka mzdy tis. Kč %
  mzdové tarify 11 639 168  74,1        
  příplatky za vedení 154 979  1,0        
  zvláštní příplatky 0  0,0        
  ostatní složky mzdy 0  0,0        
  náhrady mezd 1 509 689  9,6        
  osobní příplatky 571 401  3,6        
  odměny 1 689 293  10,8        
odměny za členství v radě 137 000  0,9        

0,0        
  Mzdy celkem 15 701 530  100,0        

  5. Vyplacené OON celkem za rok 2010
tis. Kč %

  dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 1 052 154  88,0        
  autorské honoráře, odměny ze soutěží, odměny za vynálezy a zlepš. návrhy 143 430  12,0        
  odstupné 0  0,0        
  náležitosti osob vykon. základní (náhradní) a další vojenskou službu 0  0,0        
  OON celkem 1 195 584  100,0        

  6. Průměrné m ěsíční výd ělky podle kategorií zam ěstnanc ů v r. 2009 

  Kategorie zaměstnanců
Průměrný přepočt. 
počet zaměstnanců

Průměr. měsíční 
výdělek v Kč

  vědecký pracovník (s atestací, kat. 1) 26,06 33 509  
  odborný pracovník VaV s VŠ (kat. 2) 7,93 21 929  
  odborný pracovník s VŠ (kat. 3) 6,06 24 470  
  odborný pracovník s SŠ a VOŠ (kat. 4) 1,93 13 717  
  odborný pracovník s VaV s SŠ a VOŠ (kat. 5) 0,00 0  
  technicko-hospodářský pracovník (kat. 7) 3,43 18 801  
  dělník (kat. 8) 0,00 0  
  provozní pracovník (kat. 9) 0,65 9 572  
  Celkem 46,06 28 408  
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