Výroční zpráva o činnosti a hospodaření
Etnologického ústavu AV ČR, v.v.i.
za rok 2014

IČ: 68378076
Sídlo: Na Florenci 1420/3,110 00 Praha 1

Radou pracoviště schválena dne 21. 5. 2015

Dozorčí radou pracoviště projednána dne 30. 6. 2015

V Praze dne 9. 4. 2014

I.

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

a) Výchozí složení orgánů pracoviště:
Ředitel pracoviště:
jmenován s účinností od:

doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.
01. 06. 2012

Rada pracoviště zvolena 21. – 24. 11. 2011 s účinností od 1. 1. 2012
předseda:
místopředsedkyně:

doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.
prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc.

interní členové:

PhDr. Jarmila Procházková, Ph.D.
doc. PhDr. Lubomír Tyllner, CSc.
PhDr. Jiří Woitsch, Ph.D.

externí členové:

doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc., FF UJAK, Bratislava, SR
prof. PhDr. Josef Kandert, CSc., FSV UK Praha
prof. PhDr. Eduard Maur, CSc., FF UPa
doc. PhDr. Martina Pavlicová, Ph.D., ÚEE, FF MU
doc. MgA. Tomáš Petráň, Ph.D., KSV FF UPa

tajemnice:

Mgr. Jana Nosková, Ph.D., EÚ AV ČR, v. v. i.

Dozorčí rada byla jmenována dne 3. 4. 2012 na 41. zasedání Akademické rady
AV ČR s účinností od 1. 5. 2012 do 30. 4. 2017.
předseda:
místopředseda:

PhDr. Pavel Baran, CSc., FLÚ AV ČR, v. v. i., místopředseda AV ČR
PhDr. Stanislav Brouček, CSc., EÚ AV ČR, v. v. i.

členové:

doc. PhDr. Petr Kratochvíl, CSc, ÚDU AV ČR, v.v.i.
prof. Václav Riedlbauch, VŠE Praha
doc. PhDr. František Vrhel, CSc., FF UK Praha

tajemník:

PhDr. Jaroslav Otčenášek, Ph.D., EÚ AV ČR, v. v. i.

b) Změny ve složení orgánů:
nebyly změny

c) Informace o činnosti orgánů:
Ředitel:
1. Řízení a koordinace činnosti jednotlivých složek ústavu, zastupování ústavu a jednání
jeho jménem vůči zřizovateli a dalším institucím, se kterými ústav vstupoval do jednání a
koordinoval činnost. Kontrola činnosti jednotlivých součástí ústavu. Předsedání radě
pracoviště a účast na jednání dozorčí rady ústavu. V roli člena Akademického sněmu
spolurozhodování o vědecké činnosti a hospodaření AV ČR.
2. Práce na výzkumných úkolech - v roli řešitele:
- realizace koncepčního záměru pracoviště financovaného z podpory na dlouhodobý
koncepční rozvoj výzkumné organizace RVO 68378076
- řešení výzkumného projektu Analýza uživatelů a užívání městského veřejného prostoru hl.
m. Prahy, podpořeného z fondů Otevřené společnosti, o.p.s.
- koordinace podprogramu Mobility v rámci programu Efektivní veřejné politiky a současná
společnost Strategie AV21.
3. Práce na výzkumných projektech v roli spoluřešitele projektů, na nichž se podílelo více
výzkumných institucí:
- návrh informačního systému o rodinách imigrantů ze třetích zemí: spoluřešitel projektu,
jehož hlavním řešitelem je Výzkumný ústav práce a sociálních věcí a poskytovatelem
Technologická agentura České republiky, číslo projektu TD010220.
4. Práce na výzkumných projektech v roli člena řešitelského týmu:
- Cultural Change in Contemporary Central Europe. Projekt financovaný z Visegradského
fondu (řešitelka doc. Hana Červinková)
- Analýza migrace českých občanů po roce 1989. Projekt TA ČR B030MZV002,
řešitel dr. Stanislav Brouček.
5. Kontrola řešení projektů, v nichž EÚ AV ČR, v.v.i., má úlohu příjemce dotace.
Dozorčí rada
Dozorčí rada zasedala v roce 2014 dvakrát, dne 12. 6. 2014 a dne 11. 12. 2014.
Jednání 12. 6. 2014
DR vyslechla informaci ředitele ústavu o činnosti ústavu a jeho orgánů v roce 2013.
Vyslechla informaci o atestacích v květnu 2014, o změně ve vedení kabinetu hudební
historie (KHH – J. Procházková) a oddělení etnomuzikologie (D. Stavělová).
Následně přednesl ředitel zprávu o hospodaření EÚ a o změnách v technicko-hospodářské
správě ústavu (odstranění předchozích chyb – avizovaná ztráta v hospodaření EÚ za rok
2012 byla účetní chybou předchozí THS). Hospodářský výsledek EÚ v roce 2013 činil 322
267,- CZK, do fondu účelových prostředků bylo převedeno cca 5 % (1 210 tis. CZK).
DR projednala podnět doc. L. Petráňové, že jsou v EÚ AV ČR, v.v.i., nízké mzdy. K
podnětu připravil doc. Uherek rozklad podle odborných kategorií ústavu a seznámil se třemi
opatřeními: nenavyšovat úvazky nad 1,0, kde to bude možné, odměňovat pracovníky za
nadpráce osobním ohodnocením a odměnami, dále neobsazovat do konce roku místa

pracovníků, kteří z pracoviště odejdou a pokud to situace dovolí, valorizovat mzdy
pracovníkům, kteří nepodléhají směrnici o atestacích.
Dozorčí rada EÚ vzala na vědomí výrok auditorky, vyslechla zprávu o plnění RVO a
diskutovala o problémech týkajících se publikování Nového souborného vydání děl
Antonína Dvořáka. DR požádala ředitele o další informaci k publikování NDE na příštím
zasedání
DR. DR dále vyslechla zprávu o hospodaření s nemovitostí v majetku EÚ a o chystané
změně v řízení časopisu Český lid.
V závěru zhodnotila manažerské schopnosti ředitele.
Jednání 11. 12. 2014
DR vyslechla informaci ředitele o shromáždění zaměstnanců, které nechal svolat k polovině
roku, o uskutečněné valorizaci mezd pracovníků, kteří nepodléhají atestaci a o chystaném
výběrovém řízení na šéfredaktora Českého lidu.
DR diskutovala o připravovaném hodnocení ústavu a rozdělení ústavu na vědecké týmy.
Vyslechla předběžnou zprávu o hospodaření ústavu, který ukončí rok s přebytkem (2,5%) a
zprávu o hospodaření s přidělenými prostředky na údržbu nemovitosti a vybavení
přístrojovou technikou. Diskutovala též o hospodaření s nemovitostí na Puškinově náměstí a
obsazenosti bytů.
DR diskutovala o edičních záměrech Dvořákovského týmu a byla informována o
vypovězení smlouvy s Editio Bärenreiter a o rozpuštění dosavadní ediční rady edice a
sestavení rady nové.
DR se dále vyjadřovala k publikačním záměrům a grantové problematice v ústavu. Byla též
seznámena s návrhem ocenění dr. Jitky Staňkové předsedou AV ČR k životnímu jubileu a s
žádostí EÚ udělit prof. Gabrielové status emeritního pracovníka.
Rada pracoviště:
Rada pracoviště zasedala v roce 2014 čtyřikrát, a to 16. 1., 13. 2., 10. 4. a 25. 9.
Jednání 16. ledna 2014
RP byla seznámena s přípravnými pracemi na Strategii AV ČR, vyslechla zprávu ředitele s
přípravou hodnocení ústavu a byla seznámena se zprávou o činnosti ústavu za rok 2013 s
tím, že budou doplněny informace o zahraničních návštěvách ústavu, anotace některých
publikačních výsledků a informace o popularizaci vědy (zpráva o činnosti byla následně
schválena per rollam.
RP vyslechla zprávu o hospodaření v roce 2013 s informací, že na FÚP bude převedeno
přibližně 1 200 tis. Kč a že hospodářský výsledek bude kladný ve výši přibližně 350 tis. Kč.
RP byla informována, že část zpožděné platby z projektu Etnofolk byla uhrazena.
RP byla dále seznámena s výsledky grantové soutěže u GA ČR. Získán byl jeden
postdoktorský projekt, projednala nově připravované projekty a uložila jejich dopracování a
předložení na předepsaných formulářích.
Na základě expertizy JUDr. Martákové ze Střediska společných činností AV RP schválila
podepsání licenční smlouvy o repozitáři AV ČR.
Dále byla informována o nové interní normě (Směrnice Akademické rady – Fellowship
Purkyně pro mladé perspektivní pracovníky – více info na interních stránkách AV ČR) a o
pokračujícím jednání s Editio Bärenreiter týkající se vydávání kritické edice děl Antonína
Dvořáka a o možnosti získat pozůstalost Otakara Nahodila do sbírek EÚ AV ČR, v.v.i.
RP byla též informována o přípravě atestací a o změnách na webových stránkách ústavu.
Jednání 13. února 2014
RP odročila schválení zápisu z minulého jednání RP na příští jednání (z důvodu nutného

zapracování připomínek), diskutovala o mechanismech projednávání grantů a projektů,
projednala obsazení funkce tajemníka RP a potvrdila dr. Noskovou v této funkci,
diskutovala o změnách Jednacího řádu RP a uložila doc. Uherkovi připravit návrh na další
zasedání RP.
RP vyslechla zprávu o personální změně na oddělení etnomuzikologie, vzala na vědomí již
delší dobu připravované odstoupení doc. Tyllnera z vedení oddělení k 3. 2. 2014, vzala na
vědomí informaci doc. Uherka, že dočasně pověřil vedením oddělení doc. Stavělovou a
vyslechla návrh doc. Tyllnera, aby doc. Stavělová byla jmenována do čela oddělení jako
řádný vedoucí. Uložila doc. Stavělové připravit na příští jednání RP koncepci další činnosti
a směřování oddělení etnomuzikologie.
Vyslechla zprávu o Strategii AV ČR a jednání ředitelů OV III. a byla informována o
připravované dubnové volbě externích členů Akademického sněmu. Navrhla kandidátem na
externího člena AS prof. PhDr. Eduarda Maura, CSc., který s nominací souhlasil.
Schválila rozpočet EÚ AV ČR, v.v.i., na rok 2014 a vzala na vědomí, že do navrhovaných
rozpočtů pro oddělení budou ještě promítnuty drobné změny, které zohlední výsledky
hospodaření jednotlivých oddělení v loňském roce (výsledek jednání kolegia ředitele dne 13.
2. 2014).
Jednání 10. dubna 2014
RP vyslechla zprávu doc. Uherka o předsněmovní poradě Akademické rady s řediteli
pracovišť a vyslechla informace o přípravách Strategie AV ČR.
RP schválila účetní závěrku a výsledky auditu a byla seznámena s Výroční zprávou za rok
2013 a s výhledem činnosti a hospodaření ústavu pro rok 2014.
Diskutovala o úpravách Jednacího řádu RP, neshodla se na předložených změnách ve znění
Jednacího řádu a požádala předsedu RP, aby předložil jednací řád s úpravami k diskusi na
dalším zasedání RP.
Byla seznámena s výsledky atestací na EÚ AV ČR, v.v.i. a odsouhlasila úpravy vnitřních
předpisů o atestacích.
RP odsouhlasila změnu vnitřního předpisu čl. 2 Pracovní poměr vzhledem k novele
zákoníku práce č. 155/2013 Sb. Dodatečná informace bude obsažena v bodu 2.1 Pracovní
poměr na dobu určitou a zní: „V souvislosti s atestacemi dle „Kariérního řádu
vysokoškolsky vzdělaných pracovníků AV ČR“ a s „Vnitřním předpisem EÚ AV ČR, v.v.i.
o atestacích“ budou proto pouze s těmito atestovanými pracovníky uzavírány pracovní
poměry na dobu určitou, které budou opakovaně prodlužovány o počet let stanovených
atestační komisí. RP odsouhlasila následné změny ve znění vnitřního předpisu o atestacích:
Nové znění bodu 4: c) emeritní vědecké pracovníky a pracovníky v důchodovém věku, kteří
mají úvazek nižší než 0,5. RP dále zrušila platnost formulace bodu 13. zápisu RP z 26. 9.
2013, kde se uvádí, že stálými členy atestační komise jsou „…vedoucí oddělení EÚ AV ČR
prof. Gabrielová, doc. Uherek, doc. Tyllner, dr. Pospíšilová, dr. Woitsch…“ Tato formulace
byla nahrazena formulací „…stálými členy atestační komise jsou vedoucí vědeckých
oddělení…“ komentář: Důvodem změny jsou změny ve funkcích vedoucích oddělení.
Formulace pak nedává smysl. Plný seznam členů stálé atestační komise je v příloze předpisu
o atestacích.
Seznámila se s koncepcí doc. Mgr. Daniely Stavělové, CSc., pro oddělení etnomuzikologie a
doporučila řediteli jmenování doc. Stavělové do funkce vedoucí oddělení etnomuzikologie.
Byla informována dr. Jarmilou Procházkovou o aktuálním stavu jednání s Bärenreiterem
Praha (BP) ohledně dvořákovského projektu.
Byla informována o grantových projektech a diskutovala o výši příspěvků na režii.
Rozhodla o navržení PhDr. Jitky Staňkové, CSc. na Čestnou medaili předsedy AV ČR a
uložila řediteli, aby zabezpečil přípravu návrhu.
Byla informována o tom, že Ediční rada AV ČR zveřejnila nová pravidla pro udělování
dotací na publikační činnost – viz nová vnitřní směrnice.

Jednání 25. 9. 2014
RP schválila zápisy ze svých jednání 16. 1. 2014 a 10. 4. 2014 a ověřila hlasování per rollam
z období duben - září 2014.
Vyslechla zprávu doc. Uherka o strategii AV ČR a přípravách na evaluaci ústavu.
Byla seznámena s reakcí ekonomického odboru AV ČR k návrhu auditorky na změnu
zřizovací listiny. (Ekonomický odbor AV neshledává žádné důvody, proč měnit zřizovací
listinu EÚ).
Byla seznámena s hospodařením ústavu a stanoviskem HS ke stanovení overheadu projektů.
Byla informována s valorizací mzdy pracovníků se smlouvami na dobu neurčitou, a to od
listopadu 2014, mzdy budou zvýšeny o 500 Kč/osobu.
RP odsouhlasila možnost čerpat 5 dní/rok pro každého pracovníka a uložila řediteli EÚ AV
ČR, v. v. i., doc. Uherkovi, aby vypracoval odpovídající vnitřní předpis, který by
problematiku indispozičního volna upravil.
Schválila podání projektu dr. Jany Pospíšilové Historie Etnologického ústavu AV ČR, v. v.
i., v kontextu současného vývoje oboru národopis/etnologie k Ministerstvu kultury ČR –
projekt obsahuje uspořádání konference na jaře 2015 a vydání publikace z této konference.
Schválila podání návrhů projektů v programu Mzdová podpora postdoktorandů na
pracovištích AV ČR.
Schválila změny v Jednacím řádu RP.
Diskutovala o Českém lidu: RP navrhuje vypsat výběrové řízení na místo šéfredaktora (jaro
2015), pak budou posuzovány podané nové koncepce, dr. Woitsch bude šéfredaktorem do
31. 12. 2015, s novým šéfredaktorem navrhuje RP také znovu jmenovat redakční radu
časopisu.
Byla seznámena s dodatky k interním normám k udělování cen.
Byla informována o činnosti KHH a o jednání s nakladatelstvím Bärenreiter.
Schválila návrh na jmenování prof. Gabrielové emeritním pracovníkem KHH EÚ AV ČR.

II. Informace o změnách zřizovací listiny
V roce 2014 nedošlo ke změnám ve zřizovací listině.

III. Hodnocení hlavní činnosti
Údaje o činnosti EÚ AV ČR, v.v.i. v roce 2014 viz příloha 1.

IV. Hodnocení další a jiné činnosti
Další a jiná činnost ve zřizovací listině ústavu 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 2014 nebyly shledány nedostatky v hospodaření.

VI. Finanční informace o skutečnostech, které jsou významné z hlediska
posouzení hospodářského postavení instituce a mohou mít vliv na její
vývoj*)
Příloha 2: Ekonomické informace o Etnologickém ústavu AV ČR, v.v.i.

VII. Předpokládaný vývoj činnosti pracoviště*)
Pro další rozvoj činnosti je EÚ AV ČR, v.v.i. vázán Programem výzkumné činnosti na
léta 2012 – 2016, na jehož základě byl EÚ AV ČR, v.v.i. vyhodnocen jako příjemce
institucionální podpory na rozvoj výzkumných organizací (Etnologický ústav splňuje
odborná kritéria požadovaná ve fázi 1. i 2.).
Další činnost ústavu dále vychází zejména ze sebereflexe hodnocení výzkumných pracovišť
AV ČR, které se uskutečnilo v roce 2011, kdy byl ústav hodnocen mezi nejlepšími
pracovišti AV ČR. Dále ústav v roce 2015 ve své činnosti zohlední podněty, které vznikají
na základě přípravy Strategie AV ČR a průběžného hodnocení Programu výzkumné
činnosti, které proběhlo v roce 2013.
Z výsledků sebereflexe i evaluačních aktivit vyplývá, že ústav v roce 2014 zachová stávající
strukturu. I nadále se soustředí na hlavní činnost vymezenou zřizovací listinou ústavu. Tak
jako v minulých letech bude věnována pozornost projektům, které mají dlouhodobou
kontinuitu a významně působí na rozvoj vědy. Prioritní oblastí bude základní výzkum, jehož
výsledky budou využity i v rámci aplikovaného výzkumu, výukových aktivit a expertní
činnosti.
V oblasti historické etnologie V oblasti historické etnologie budou i nadále preferovány
etnokartografické a historicko-antropologické přístupy ke studovanému materiálu. Mezi
prioritní témata přitom bude patřit etnologické studium tradiční lidové zbožnosti, zvykosloví a
lidového umění a dále tradiční architektury a vztahu předindustriální společnosti k přírodnímu
prostředí, zejména lesům. Bádání v oblasti slovesné folkloristiky se soustředí na problematiku
srovnávacího studia pohádek. Ve spolupráci s dalšími pracovišti AV ČR bude zahájen
systematický výzkum dějin etnologie a příbuzných oborů ve 2. polovině 20. století. Kromě
řady dalších výstupů budou v roce 2015 publikovány nejméně 3 monografie a jeden článek
v prestižním zahraničním periodiku s IF.
V oblasti etnických studií budou zpracovávána data týkající se nové migrace Čechů do
zahraničí po roce 1989, údaje spojené s životem menšin v České republice a témata spojená s
etnografií Balkánu a severských oblastí Ruska. Specifická pozornost bude věnována
transformaci posledních desetiletí ve vědě i v každodenním životě, romské a vietnamské
menšině a imigrantům do České republiky (mimo jiné též řízeným migracím z Ukrajiny).

Bude podílet na základě svých dosavadních výzkumů a výsledků projektu Analýza migrace
českých občanů po roce 1989 ve spolupráci se Senátem PČR a zvláštním zmocněncem pro
krajany při MZV ČR na vytvoření vládní koncepce vztahu ČR k migraci občanů ČR do
zahraničí a ke vztahu státu ke krajanské diaspoře".

V oblasti etnomuzikologie bude v centru pozornosti výzkum artefaktů tradiční hudby a
tance v národním i evropském prostředí a teoretické, resp. konceptuální problémy
etnomuzikologie a etnochoreologie. Bude se pokračovat ve vytváření vědeckých edic
významných pramenů tradiční lidové písně, instrumentální hudby a tance. V roce 2015
budou publikovány následující knižní výstupy: Zdeněk Vejvoda – Marta Ulrychová – Jiří
Traxler: Plzeňsko v lidové písni. II. Díl, J. Traxler, L. Tyllner a V. Thořová: Průvodce po
pramenech lidových písní, hudby a tanců v Čechách a V. Thořová, J. Traxler, L. Tyllner, Z.
Vejvoda: Lidové písně z Podřipska ve sbírce Františka Homolky.
Kabinet hudební historie pokračuje v tématech, která jsou dlouhodobě rozpracovaná ve
třech základních výzkumných rámcích. Hudba 17. a 18. století a její bohemikální aspekty
budou nadále zpracovávány v rámci mozartovského výzkumu, v edicích spojených se
jménem J. J. I. Brentnera, v bádání o hudební kultuře charitativních řádů a ve výzkumu
instrumentální a vokální tvorby daného období. Konkrétní ediční výstupy připravuje
dvořákovský tým (Slovanská rapsodie č. 1, Svazek mužských sborů, Svazek raných písní
pro hlas a klavír). Plánovány jsou výzkumné práce a ediční výstupy vázané na osobnosti
české hudební kultury 19. a 20. století - Josefa Suka, Leoše Janáčka, Miloslava Kabeláče,
Otakara Ostrčila aj. KHH plánuje v roce 2015 dvě mezinárodní akce – konferenci o
Dobroslavu Orlovi a seminář o J. D. Zelenkovi.
Brněnské pracoviště bude publikovat v roce 2015 syntézu Dětství v Brně, zapojí se do
výzkumů v oblasti historie etologie v době socialismu, i nadále se bude věnovat výzkumům
v oblasti balkanistiky, krajanské problematice, problematice slovanské etnologie a
výzkumům v oblasti hudební, slovesné a taneční folkloristiky. Bude pokračovat spolupráce
V. Frolcové na projektu Vizuální kultura v kontextu eucharistické devoce v Českých zemích
pozdního středověku. Výstupy budou publikovány v podobě článků a studií, současně také v
podobě etnografického filmu.
Ústav bude vynakládat úsilí k získávání prostředků mimo dotaci získávanou prostřednictvím
zřizovatele. Zúčastní se dotačních programů zejména Ministerstva kultury, bude
spolupracovat se Senátem Parlamentu ČR, úřadem vlády ČR a dalšími institucemi, včetně
obecně prospěšných společností. Na podporu realizace základního výzkumu podá projekty
do Grantové agentury České republiky i k zahraničním a mezinárodním grantovým
poskytovatelům.
Bude spolupracovat s nadnárodními institucemi, jakými jsou např. UNESCO a tuzemskými
a mezinárodními vědeckými společnostmi.
Ústav se bude nadále podílet se na výchově mladé vědecké generace ve spolupráci s
vysokými školami. Soustředí se zejména na výchovu doktorských studentů, kterou bude
realizovat v rámci společných akreditací s Ústavem etnologie FF UK a Katedrou
antropologie FF ZČU v Plzni. Bude se i podílet na přípravě bakalářských a magisterských
studentů na Univerzitě Karlově, Masarykově univerzitě, Univerzitě Jana Evangelisty
Purkyně, Západočeské univerzitě, Univerzitě Pardubice, Vysoké škole ekonomické a na
dalších vysokých školách.
Etnologický ústav bude i v r. 2014 pokračovat v bohaté publikační činnosti vědeckých

publikaci v ti5tdnd i v elektronick6 podobd, v popularizadni dinnosti, ve vddecklfch
konzultacich, piedn65k6ch,poirld6ni semindiri a konferenci, v expertni dinnosti, v poiiid6ni a
organizovSnivystav a v dal5ich aktivit6ch.
Bude rozSiiovat fondy knihovny a sbirkov6 fondy, zaji5t'ovat jejich digitalizaci a
zpiistupriov6ni veiej nosti.
I nad6le bude ristav vydavatelem ristiednich vddecklfch periodik eesky lid Etnologic(f
dasopis,Hudebni vdda a Historick6 demografie.
Ustav bude i v roce 2014 pedovato svdieny nemovity majetek.

VIII. Aktivitv v oblastiochranvZivotnihoprostiedi:*)
Popis hlavni dinnosti tistavu neobsahuje aktivity v oblasti Zivotnfho prostiedi. V5echna
pracovi5tdv5ak podle danych moZnosti tiidi a ekologicky likviduji odpad.

IX. Aktivity v oblasti pracovn6prfvnfch vztahri: *)
Pracovndpr|vni vztahy se iidi platnym zndnim Zitkonikv prdce a ostatnimi souvisejicimi
piedpisy. Podrobn6ridaje viz pifloha 2.

0srnveven,v.v.i.
ETNOLOGICId/
11000Praha1,NaFlorcndl4t0j3

hDr.

*) UdajepoZadovan6
dle $ 21 zikona 563/1991Sb.,o ridetnictvT,
ve znEnipozddj5ichpiedpisri.

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

1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k 31. 12. 2014 (fyzické osoby)
věk
do 20 let
21 - 30 let
31 - 40 let
41 - 50 let
51 - 60 let
61let a více
celkem
%

muži
0
0
12
5
3
5
25
42,4

ženy
0
1
4
9
13
7
34
57,6

celkem
0
1
16
14
16
12
59
100,0

%
0,0
1,7
27,1
23,7
27,1
20,3
100,0
x

2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - stav k 31. 12. 2014 (fyzické osoby)
vzdělání dosažené
základní
vyučen
střední odborné
úplné střední
úplné střední odborné
vyšší odborné
vysokoškolské
doktorské
celkem

muži
0
0
0
0
0
0
15
9
24

ženy
0
0
0
1
4
0
17
13
35

celkem
0
0
0
1
4
0
32
22
59

%
0,0
0,0
0,0
1,7
6,8
0,0
54,2
37,3
100,0

3. Celkový údaj o průměrné mzdě za rok 2014 (Kč)
průměrná hrubá měsíční mzda

celkem
27 521

4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce 2014
nástupy
odchody

Počet
9
10
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Příloha k účetní závěrce za rok 2014

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 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
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 Doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. s účinností od 1. 6. 2007 na 1. volební
období a od 1. 6. 2012 na další volební období.
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.
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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 3. 4. 2012 s účinností od 1. 5. 2012 do 30. 4. 2017.
Jedenáctičlenná Rada pracoviště byla zvolena shromážděním vědeckých
pracovníků EÚ na zasedání dne 21 - 24. 11. 2011 s účinností od 1. 1. 2012.

E. Účetní informace


Účetní období:

1. 1. 2014 – 31. 12. 2014



Rozvahový den:

31. 12. 2014



Účetní závěrku sestavil:

Ondřej Caha, Andrea Vondrová



Datum sestavení:

11. 5. 2015



Použité účetní metody a zásady účetnictví
EÚ zpracoval účetní závěrku za rok 2014 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
-3-

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 2014 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 a uvedeny na podrozvaze.
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. 2014 nebyly EÚ evidovány žádné závazky či pohledávky v cizí
měně.



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 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. 2014 splatné závazky:



o

na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti ve výši Kč 416 170,--

o

na zdravotním pojištění ve výši Kč 180 112,--

o

z titulu daně z příjmu zaměstnanců v celkové výši Kč 146 220,-a z toho činí:
 daň zálohová Kč 136 040,- daň srážková Kč 10 180,--

Počet a jmenovitá hodnota akcií nebo podílů,
jmenovitou hodnotu, informace o jejich ocenění

nebo

nemají-li

EÚ v roce 2014 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 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. 2014 žádné finanční nebo jiné závazky neobsažené
v rozvaze.
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Výsledek hospodaření v
a pro účely daně z příjmů

členění

podle

hlavní

a

další

činnosti

V roce 2014 EÚ provozoval pouze hlavní činnost a výsledek hospodaření
z této činnosti činí 380 790 Kč.
F. Personální a mzdové údaje


Průměrný evidenční přepočtený počet pracovníků v členění podle
kategorií
Průměrný evidenční přepočtený počet pracovníků EÚ v roce 2014 činil 51,68.

Rozbor dle kategorií pracovníků:
Kategorie
Prům.přepočtený
počet pracovníků



Vědecký
prac.

Odborný
prac.VaVVŠ

30,24

8

Odborný Odborný
prac. VŠ prac. SŠ

7,8

0,43

THP
prac.

Dělnické
profese

4,81

0,4

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 mzdy
13 600
osobní příplatek
619
příplatek za vedení
150
příplatky za zastupování
16
odměny
1 187
náhrady mezd vč. dovolených
1645
OON vč. honorářů
1 339
celkem
18 556



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 jeden je tajemníkem. Pět zaměstnanců je členem Rady
pracoviště a jeden je tajemníkem.
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Ohodnocení členů statutárních a kontrolních orgánů
V roce 2014 byly stanoveny a vyplaceny odměny členům Dozorčí rady a Rady
pracoviště v celkové výši 149 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 2014 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 2014 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 2014 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
EÚ v roce 2014 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
AV ČR
Podpora VO
AV ČR
Podpora zajištění činnosti

tis. Kč

počet projektů

20 390

-

568

-

GA ČR

1 831

4

Ostatní resorty

1 865

14

24 654

18

Celkem

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

373 tis. Kč.

Nájemné za byty v budově v Praze 6, Puškinově nám.9 ………. 1 603 tis. Kč.
 Přehled o poskytnutých darech
V roce 2014 byly EÚ poskytnuty dary v celkové výši Kč 78 950,-od soukromých osob.
EÚ v roce 2014 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 2014 nebyly vybírány žádné veřejné sbírky.

 Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních
období (rozdělení zisku)
S hospodářským výsledkem EÚ z roku 2014 bude naloženo podle rozhodnutí
Rady pracoviště.
I.

Další údaje (podle zvláštních právních předpisů a rozhodnutí účetní
jednotky), které nejsou v příloze uvedeny, ale mají významnou
vypovídající schopnost o ekonomické činnosti účetní jednotky
Stav majetku EÚ evidovaného
k 31. 12. 2014 následující:

mimo
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rozvahu

v operativní evidenci byl

s k u p i nac2 - d ro b n f n e h mo tn,imajetekod 7 do 60 tis.
skupina D2 - drobnf hmotn,i majetek od 3 do 40 tis.
skupina E2 - hmotn'i majetek do 3 tis. Kd
M a l o t ird Z ntiisky (kn i h y),cD a VHS- Flor enc
M a l o t ird Z ntiisky (kn i h y),cD a VHS- KHH
M a l o t i rd Z ntifsky (kn i h y),C D a VHS- Br no

119 580 Kd
4 7gg t76 Ki
368 545 Kd
1 653 856 Kd
609 43 5 Kd
956 08g K d

EU eviduje pohleddvkypo lBO dnechsplatnostive vfii Kd 7 tis.
EU neevidujezdvazkypo 180 dnechsplatnost.
D P H- dtvrtl e tn ip l S tceo d 1 . 11. 2011.
VSechnypodstatn6 ridaje vypovidajfcio ekonomick6dinnosti EU v roce 2014
jsou zachycenyv ptedchozichbodech.
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