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1. Samostatné zhodnocení hlavní činnosti, ze kterého bude patrný rozsah služeb 

poskytnutých veřejnosti v hodnoceném roce a zájem o tyto služby (např. počty 

představení, počty premiér, počty diváků nebo návštěvníků, výstavy, prezentační a jiné 

akce pořádané pro návštěvníky apod.) a srovnání s rokem předchozím. 

 

Finanční podmínky připravené pro Botanickou zahradu byly nastaveny tak, že mezi 

původním návrhem sestaveným uvážlivě s ohledem na vývoj cen materiálů, energií i služeb a 

rozpočtem nakonec schváleným byl rozdíl v příspěvku na provoz od zřizovatele minus 1, 27 

milionu Kč. Také porovnání mezi příspěvkem na rok předešlý (což nebylo ani existenční 

minimum, takže jsme BZ zachraňovali krátkodobým efektem plynoucím ze zdražení 

vstupného) a rokem 2012 ukazuje další škrt ve výši 500 tis. Přitom bylo pravděpodobné, že 

důsledek zdražení vstupného se projeví s jistým zpožděním, poklesem návštěvnosti právě v 

roce 2012. Čísly v tabulce 1 je doloženo, že původní, žel nepřijatý plán rozpočtu byl založen 

na dlouhodobé zkušenosti a odpovídal střídmým potřebám organizace. Zachování funkcí 

Botanické zahrady při příliš sníženém příspěvku na provoz se tak stalo velkým problémem. 

Za naznačených okolností by se vlastně zřizovatel ani neměl dotazovat na výstavy, 

prezentační a jiné akce pořádané pro návštěvníky, neboť pro tyto oblasti činnosti nad rámec 

pouhého udržení holé existence neposkytl finanční podmínky.  

 

Dokázali jsme však, že se mohly konat dvě rozsáhlé originální (tedy nikoli převzaté) 

výstavy: "Bonsaje a suiseki" a "Tenerife, úžasný ostrov". Bylo to možné také díky sponzorství 

ve formě práce kvalifikovaných externistů zcela zdarma. Druhá ze jmenovaných výstav byla 

následně poskytnuta České zemědělské univerzitě v Praze, kde byla pro velký úspěch o 2 

měsíce(!) prodloužena. Některá vylepšení expozic (zejména v pavilonu akvárií) byla zase 

možná jedině díky neočekávanému finančnímu daru ve výši 250 000 Kč (viz kap. 3).  

 

Nejdůležitější z prezentací Botanické zahrady navenek, tj. vytváření a aktualizace 

internetových stránek s naučným odborným obsahem, se autorsky pořizovala v osobním 

volnu dávno po pracovní době. Botanická zahrada je totiž kuriózní tím, že z finančních 

důvodů neoplývá byť jen jediným pracovníkem na propagaci. Ze stránek dosti často čerpali 

inspiraci také novináři. Z toho se odvozuje význam pro marketing. Odborná veřejnost v 

zahraničí reagovala na odborné publikace dostupné ke stažení na jedné ze satelitních stránek 

(pod heslem "Kuriosní objev na poli vědy"; http://www.botanic-garden-liberec.com/welcome-

s2EN ) 

http://www.botanic-garden-liberec.com/welcome-s2EN
http://www.botanic-garden-liberec.com/welcome-s2EN
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Fig. 1.- Sledovanost internetových stránek Botanické zahrady v roce 2012 je vysoká. Jsou tedy atraktivní. 

 

Prestiž Botanické zahrady posílila také v roce 2012 trvající funkce tzv. záchranného 

centra pro rostliny (ustanoveného MŽP ČR) a pokračující činnost ředitele v redakční radě 

nejstaršího českého přírodovědeckého časopisu Živa, vydávaného nakladatelstvím 

ACADEMIA.  Ve světové síti botanických zahrad byla zahrada opět prezentována tím, že 

vydala Index seminum, sloužící při nyní nebývale intenzivní výměně druhů mezi botanickými 

zahradami. Další funkcí, plynoucí z významného postavení organizace, byla recenzní činnost 

pro zahraniční vědecké časopisy. Po stránce záchrany genofondu byla významná spolupráce s 

Montgomery Botanical Center v USA. Zahradnickým středním školám byla opět poskytována 

možnost odborných praxí pro studenty v Botanické zahradě. (Kapacitní možnosti tradičně 

ovšem nepostačují vzhledem k požadavkům a zájmu.) Musí se podotknout, že praktikanti 

nejsou vzhledem k výuce pouhými brigádníky, tudíž vykonané práce zdaleka nevynahradí 

fakt, že vážou vysoce kvalifikované pracovní síly BZ, jež se jim věnují a školí je. Právě tuto 

činnost je z toho důvodu třeba zahrnout také do kategorie poskytovaných služeb.  
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Nevyhneme se hodnocení návštěvnosti, přestože není radostné, jak ji snížily zákonité 

důsledky zdražení vstupného z 80 Kč na 140 Kč. Stalo se tak pod tlakem nouzové situace, již 

jsem popsal v prvním odstavci. 

 

 

 

 
Tab. X1.- Návštěvnost a vlastní tržby v roce 2012 v porovnání s rokem předešlým. Tržby za rok 2012 přitom 

dosáhly 93,5% plánu.  

 

 

 

Zkoumáme-li otázku, zda výrazné zdražení na 140,- Kč (s hlavním cílem zajistit 

existenci BZ v mimořádně obtížném roce 2011) znamenalo také ještě následně v roce 2012 

nějaký finanční přínos oproti stavu panujícímu při dřívějším vstupném 80.- Kč, mohu uvést 

tržby ze vstupného v roce 2010:  4 371 000,- Kč (Kompl. rozb. 2010: tab. 1). Jestliže ale v 

roce 2012 byly tržby 5 280 800,- Kč, je zde přínos 909 800,- Kč. Při celkové velikosti 

provozních nákladů 18 182 000,- Kč v roce 2012 představuje tento přínos plynoucí ze 

zdražení podíl 5%, což lze spatřovat jako položku významnou. Zdražení vstupného, 

posouzeno ze všech možných hledisek, nechválíme a nevítáme;  nicméně v současné poměrně 

obtížné finanční situaci byl kladný efekt v roce 2012 v uvedené výši velmi nápomocný.    

 

 

2. Rozbor oprav, údržby a čerpání investičních prostředků. 

 

Plán oprav a údržby, krytý z účtu č. 511, byl čerpán na 486%, a přesto náklady na 

údržbu byly jen 53% skutečnosti roku předešlého. Stejnou větou jako v komplexním rozboru 

z předešlého roku konstatuji: Z toho je vidět, jak je iluzorní mít v plánovaném rozpočtu na 

údržbu 50 tisíc Kč, když se má udržovat jedenáct a více let stárnoucí složitá, elektronikou 

 r. 2011 r. 2012 porovnání 

2011/2012 

návštěvnost 61 822 50 249 81% 

tržby ze vstupného 6 483 590 5 280 800 81% 
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vybavená technologie v hodnotě 165 milionů. (Takový plán byl nastaven v zájmu 

vyrovnaného plánovaného rozpočtu po škrtu v příspěvku na provoz.)  

 

Zvláště významné položky (nad 20 tis. Kč) byly v roce 2012 uhrazeny za: 

 opravy antikorozních nátěrů na konstrukcích skleníků a objektu pokladny 

celkem 56 900,- Kč. (Firma SANCOLOR Praha.) 

 výměna vadných polykarbonátových desek ve střechách skleníků 185 900,- Kč, 

ale z toho 99 000,- Kč hrazeno pojišťovnou za tu část tabulí, která byla 

průkazně zničena krupobitím. (Firma FENESTRA Liberec.) 

 

 

3. Vyhodnocení čerpání přijatých finančních prostředků (např. ze státního rozpočtu, 

popř. z výtěžků benefičních akcí, apod.) 

 

Finanční dar firmy .A.S.A. Liberec 250 tis. (účtováno přes fond rezervní, tab. 4) byl 

vyčerpán k rozvoji (nové rífové akvárium, nový speciální ohřívač vody k filtru pro velké U-

akvárium) a zajištění provozních potřeb pavilonu akvárií, a dále ještě k rozvoji botanických 

expozic (nová vitrína pro expozici tropických dřev, nákup sortimentu do botanických sbírek, 

nákup přírodních objektů k vystavení ve vitrínách). 

 

4. Komentář k daňovým povinnostem organizace. 

 

Daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob zpracovala jako v minulých letech 

firma KODAP s. r. o. Liberec na základě dodaných příslušných výkazů a přehledů. Za rok 

2012 nevznikla BZ žádná daňová povinnost. 

 

 

5. Vyplnění předepsaných tabulek č. 1 - 6 (včetně nezbytného komentáře).  

           

 

K tabulkám č. 1 a 2: 

Účet 501 (spotřeba materiálu) byl čerpán na 700 %, při plánu 50 tis. Kč. Ve srovnání se 

skutečností z roku předešlého byla ovšem spotřeba materiálu omezena na pouhých 

40%. Vzhledem k tomu, že zde jsou zahrnuty základní materiály pro zahradnický 

provoz a provoz akvárií (drahá syntetická směs mořských solí a jiné chemikálie apod.) 
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nebo povinné pracovní pomůcky zaměstnanců, sotva by mohla být v plánu napsaná 

částka plněna ve skutečnosti. Opět šlo o číselný údaj rozpočtu, který byl napsán pod 

tlakem povinnosti sepsat vyrovnaný rozpočet za všech okolností (vysvětlení viz kap. 

1).  Výdaje z účtu č. 501 byly vesměs v malých, četných položkách. 

Účet 502, 3 (spotřeba energie) byl čerpán na 94,8% plánu (plán 5 mil.), což je položka hlavně 

za topení ve sklenících (cca 3,5 mil), za elektřinu (cca 0,9 mil.) a za vodné + stočné 

(cca 0,3 mil).  

 

Účet 511 je komentován v kap. 2.  

  

Účet 512 (cestovné) byl čerpán na 55%, při plánu pouhých 20 tis.  

 

 Účet 513 (náklady na reprezentaci). V plánu po škrtech nebyly v této položce žádné 

prostředky. Skutečnost činí 4 tis. Kč na pořádání vernisáže výstavy.  

  

Účet 518 (služby) byl čerpán na 399,6%, při plánu 250 tis. V porovnání s předešlým rokem 

2011 je to 117,4%. Jde hlavně o stálé výdaje dané smlouvou na obsluhu plynové 

kotelny (firma Warmnis Liberec), úhradu povinných revizí technických systémů 

(elektro, topné kotle, hasicí přístroje, hromosvod, tlakové nádoby, revize komínu aj.), 

za provoz internetových stránek www.botanyliberec.cz , za provoz pultu centrální 

ochrany proti požáru, za servis k automatickým informátorům v expozicích od firmy 

Daruma Plzeň. Dále je zahrnuta likvidace nebezpečných odpadů, servis účetního 

systému Gordic. 

 

Účet  602 (tržby z prodeje služeb - vstupné) byl splněn na 93,5%, při plánu 5,65 milionu. Je 

komentováno v kap. 1. 

  

K tabulce č. 3: Oproti roku 2011 nejsou v tabulce významné rozdíly.  

 

K tabulkám č. 4 - 6: Stav fondů zůstává bez významných změn, pohyb na fondu investičním 

je dán zaúčtováním a odesláním položky na odpisy. Žádná investice nebyla 

uskutečněna.  

 

http://www.botanyliberec.cz/
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Hospodaření skončilo schodkem 702 tis. Kč a sotva by někdo mohl přitom poukázat 

na některou fakturu, která by nebyla pro činnost a zachování kvalit BZ nutná. Hospodařili 

jsme úsporně a pro ilustraci tohoto faktu i pro pousmání, uvádím alespoň jeden příklad 

ekonomické střídmosti:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2.- Tato "ergonomická" židle slouží u psacího stolu nynějšího ředitele Botanické zahrady již 23. rokem, 

přičemž byla v roce 1990 převzata od předešlého ředitele jako již starší kus nábytku. I to svědčí o spořivosti 

organizace.  

 

 

Rozdíl mezi zodpovědně sestaveným, původně předloženým návrhem rozpočtu na rok 2012 a 

přepracovaným schváleným rozpočtem, pokud jde o účet 672 v tab. 1 (příspěvek na provoz), 

činil minus 1 736 tis. Kč. Tyto prostředky při hospodaření v roce 2012 opravdu chyběly. 

Jestliže se podařilo hrozící deficit snížit na pouhých 702 tis., není to bez důsledků pro 

organizaci. Zejména v údržbě mělo být učiněno více. Doplňování a zkvalitňování sbírek je 

zanedbatelně malé a v tomto bodě dle zjištěných informací zaostává BZ Liberec za všemi 

ostatními botanickými zahradami ČR. Paradoxně, podle zřizovací listiny jim má konkurovat, 

protože tam má doslova stanoveno: "Má úkol zachovat pozici přední instituce svého druhu v 

České republice ...". (Zřizovací listina, kap. III, odst. 1.)  Každý čtenář tohoto rozboru si proto 

patrně bude klást otázku: Jak toho může ředitel BZ docílit, když k tomu nebyly vytvořeny 

předpoklady? A protože sbírky živých rostlin (jen ve sklenících se pěstuje 6 300 druhů!) nelze 

v dobách nouze jenom zakonzervovat, zapečetit dveře depozitáře a vyčkat na lepší podmínky, 
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jako je to možné dejme tomu u muzeí nebo galerií, přijde Liberec, při nastaveném 

podhodnocování příspěvku na činnost, o zahradu v dosažené pozici a kvalitě.  

 

Nepsal bych o tom, vědom si nastalé neblahé finanční situace města, kdyby zde nebyl 

určitý zarážející a pro mne nevysvětlitelný fakt: Lze ověřit, že v období let 2007-2012 byl 

příspěvek na provoz místo vyrovnávání inflace stále snižován, takže v případě Botanické 

zahrady činil v roce 2012 pouze 86% příspěvku z roku 2007. Ostatní kulturní organizace 

města ovšem nepřišly o více než 10% tehdejšího příspěvku. Všechny tyto ostatní organizace 

(divadla, ZOO) přitom ze zákona dostávají větší či menší státní příspěvek, nikoli však 

Botanická zahrada (ani ostatní botanické zahrady). Přinejmenším jde o vystavení BZ ještě 

větším obtížím, než tomu bylo jinde. 

 

Po stránce rozpočtu je tedy Botanická zahrada odsouzena více než jiné zdánlivě stejně 

postavené organizace ke stavu, kdy hlavním tématem je neustálé finanční taktizování v zájmu 

extrémních úspor. Jediným cílem je pak pro práci ředitele co nejmenší finanční schodek, když 

rozpočet je od samého počátku vzhledem k rozsahu povinností a činnosti i vzhledem k 

dlouhodobým zkušenostem nesplnitelný (viz tab. 1, účty č. 501, 511 a 518). Na odbornou a 

tvůrčí oblast činnosti, jež by ovšem logicky i dle zřizovací listiny měla být tou hlavní a 

podstatnou, potom již téměř nezbývá čas, natož pak prostředky. Smyslem tohoto sdělení není 

jenom nemilá stížnost, ale spíše včasné oznámení nastavené hrozivé tendence, která BZ 

poškozuje a bude ji ohrožovat, ať ji řídí či bude řídit kdokoli.  

 

Na účtu č. 672 figuruje ještě neplánovaná položka "účelové příspěvky a dotace", ve výši 65 

tis. Jde o dotaci z Ministerstva financí na zavedení nových výkazů. Botanická zahrada tedy z 

tohoto "přínosu" do rozpočtu nemá nic, co by bylo k jejímu prospěchu.   

 



Tabulka č. 1Výnosy a náklady 2012
hlavní + doplňková činnost celkem  

 tis. Kč

Skutečnost Rozpočet Skutečnost

2011 2012 2012

501 878 50 350 700,0% 39,9%

502,3 4640 5 000 4 739 94,8% 102,1%

504 0 40 25 62,5% 0,0%

5 518 5 090 5 114 100,5% 92,7%

511 456 50 243 486,0% 53,3%

512 11 20 11 55,0% 100,0%

513 10 0 4 0,0% 40,0%

518 851 250 1 000 400,0% 117,5%

1 328 320 1 258 393,1% 94,7%

521 6873 6 900 6 892 99,9% 100,3%

524 2394 2 420 2 424 100,2% 101,3%

527 138 260 132 50,8% 95,7%

528 0 0 0 0,0% 0,0%

9 405 9 580 9 448 98,6% 100,5%

531 0 5 0 0,0% 0,0%

538 2 5 5 100,0% 250,0%

2 10 5 50,0% 250,0%

541,2 0 0 0 0,0% 0,0%

544 0 0 0 0,0% 0,0%

547 0 0 0 0,0% 0,0%

549 0 0 83 0,0% 0,0%

0 0 83 0,0% 0,0%

551 3132 3 000 2 966 98,9% 94,7%

552-4 0 0 0 0,0% 0,0%

3 132 3 000 2 966 98,9% 94,7%

555-556 Tvorba a zúčt.rezerv a opravných položek 0 0 0 0,0% 0,0%

558 0 0 11 0,0% 0,0%

0 0 11 0,0% 0,0%

562 0 0 0 0,0% 0,0%

563 0 0 0 0,0% 0,0%

564,9 132 105 0 0,0% 0,0%

132 105 0 0,0% 0,0%

591 0 45 0 0,0% 0,0%

19 517 18 150 18 885 104,0% 96,8%

601 0 0 0 0,0% 0,0%

602 6484 5 650 5 281 93,5% 81,4%

603 48 0 48 0,0% 100,0%

604 44 0 38 0,0% 86,4%

609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 0 0 0 0,0% 0,0%

611-614 0 0 0 0,0% 0,0%

621-4 0 0 0 0,0% 0,0%

641-7,649 1 0 0 0,0% 0,0%

662-9 1 0 1 0,0% 0,0%

648 0 0 250 0,0% 0,0%

6 577 5 650 5 618 99,4% 85,4%

671 Výnosy ústředních rozpočtů na transfery 0 0 0 0,0% 0,0%

3132 3 000 2 966 98,9% 94,7%

10000 9 500 9 534 100,4% 95,3%

10 0 65 0,0% 0,0%

13 142 12 500 12 565 100,5% 95,6%

V Ý N O S Y  vč. dotací celkem 19 719 18 150 18 183 100,2% 92,2%

202 0 -702 0,0% -27,4%

1)
v komentáři uvést rozpis položky čerpání fondů

  

Zákonné sociální pojištění

Zákonné sociální náklady

Jiné sociální náklady

Účelové příspěvky a dotace

celkem seskupení 56

Ostatní finanční náklady

N Á K L A D Y    celkem

Výnosy z prodeje vlastních výrobků

Výnosy z prodeje služeb

Výnosy z pronájmu

Výnosy z prodaného zboží

Změna stavu zásob výrobků

Aktivace materiálu a zboží

Zůstatková hodnota prodaného majetku

celkem 551-554

% plnění 

plánu 
Účet Název

celkem seskupení 50

celkem seskupení 51

Mzdové náklady

Spotřeba materiálu

Spotřeba energie a jiných neskladov.dodávek

Prodané zboží

celkem seskupení 52

Opravy a udržování

Cestovné

Náklady na reprezentaci 

Ostatní služby

Hospodářský  výsledek       +/-

VLASTNÍ   VÝNOSY    celkem

Finanční výnosy

PŘÍSPĚVKY  a  DOTACE   celkem

Čerpání fondů 
1)

Výnosy územních 

rozpočtů z transferů

Příspěvek na odpisy

Příspěvek na provoz

Ostatní výnosy z činnosti

672

skut.12/11 

%

Jiné daně a poplatky

celkem seskupení 53

Pokuty,penále a úroky z prodlení

celkem seskupení 54

Daň silniční

Kursové ztráty

Uroky

celkem 555 - 557

Daň z příjmů

Prodaný materiál

Manka a škody

Ostatní náklady z činnosti

Odpisy dlouhodobého majetku



Tabulka č. 2

Skutečnost 2012 - Nákladové a výnosové účty v hlavní

a doplňkové činnosti

          v tis. Kč

Hlavní Doplňková

činnost činnost

501 Spotřeba materiálu 350 0 350

502 Spotřeba energie 4 727 12 4 739

503 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 0 0 0

504 Prodané zboží 0 25 25

511 Opravy a udržování 243 0 243

512 Cestovné 11 0 11

513 Náklady na reprezentaci 4 0 4

518 Ostatní služby 1 000 0 1 000

521 Mzdové náklady 6 892 0 6 892

524 Zákonné sociální pojištění 2 424 0 2 424

525 Jiné sociální pojištění 0 0 0

527 Zákonné sociální náklady 132 0 132

528 Jiné sociální náklady 0 0 0

531 Daň silniční 0 0 0

532 Daň z nemovitostí 2 0 2

538 Jiné daně a poplatky 3 0 3

541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0 0 0

542 Jiné pokuty a penále 0 0 0

544 Prodaný materiál 0 0 0

547 Manka a škody 0 0 0

549 Ostatní náklady z činnosti 83 0 83

551 Odpisy dlouhod. hm. a nehm. majetku 2 966 0 2 966

553 Zůstatková cena prodaného DHM 0 0 0

554 Prodané pozemky 0 0 0

555 Tvorba a zúčtování rezerv 0 0 0

558 11 0 11

557 Náklady z odepsaných pohledávek 0 0 0

562 Úroky 0 0 0

563 Kurzové ztráty 0 0 0

569 Ostatní finanční náklady 0 0 0

591 Daň z příjmů 0 0 0

N Á K L A D Y    celkem 18 848 37 18 885

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 0 0 0

602 Výnosy z prodeje služeb 5 281 0 5 281

603 Výnosy z  nájmů 0 48 48

604 Výnosy za prodané zboží 0 38 38

609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 0 0 0

611-614 Změna stavu NV, polotovarů,výrobků 0 0 0

621-4 Aktivace materiálu,DHM a zboží 0 0 0

641-642 Smluvní a jiné pokuty a úroky z prodlení 0 0 0

643 Výnosy z odepsaných pohledávek 0 0 0

644-647 Výnosy z prodeje materiálu,DHM, 0 0 0

648 Čerpání fondů 250 0 250

649 Ostatní výnosy z činnosti  0 0 0

662 Úroky 1 0 1

663 Kurzové zisky 0 0 0

669 Ostatní finanční výnosy 0 0 0

V Ý N O S Y    celkem 5 532 86 5 618

CelkemÚčet Název



Zaměstnanci, mzdové a osobní náklady

                v  Kč

řádek 

číslo
2011 2012

Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců 1 31,75 31,85

Mzdové náklady (bez OON) celkem 2 6 845 6 845

Čerpání fondu odměn na mzdy 3 102 157

Ostatní osobní náklady celkem 4 28 47

v tom - odměny za dohody konané mimo prac. pom. 5 28 47

- odstupné 6 0 0

- příp. jiné ostatní osobní náklady * 7 0 0

Průměrná měsíční mzda zaměstnance  v Kč  

 - bez FO (ř.2 :  ř.1 :  12) 8 17 966 17 909

 - včetně FO ((ř.2 + ř.3) :   ř.1 :  12)) 9 18 234 18 320

Zákonné zdravotní pojistné - nákladové 10 624 632

Zákonné pojištění na sociální zabezp. - nákladové 11 1 733 1 754

Povinný příděl do FKSP (1%) 12 68 62

 

* uvést podrobněji v komentáři 

           Tabulka č. 3a

Usměrňování prostředků na platy
v  Kč

Ukazatel rozpočet skutečnost

6 900 6 892Limit mzdových nákladů (nepřekročení rozpočtované částky)



Tabulka č. 4

Mimorozpočtové zdroje - finanční fondy
        v tis. Kč

                  Fond

odměn kult. a soc. rezervní investiční Celkem

potřeb

Stav k 1.1.2012 261 388 68 4 899 5 616

Tvorba fondu 0 62 450 2 966 3 478

Čerpání fondu 157 127 450 3 519 4 253

Stav k 31.12.2012 104 323 68 4 346 4 841

Návrh přídělů fondům z HV r. 2012 0 x 0 x 0

    - z hlavní činnosti x x 0

    - z doplňkové činnosti x x 0

Předpokládaný stav po přídělu 104 323 68 4 346 4 841



Tabulka č. 5

                         Tabulka č. 5

Tvorba a čerpání investičního fondu:

v Kč

Stav investičního fondu k 1.1.2012 4 898 706

Tvorba: odpisy r. 2012 2 965 635

zůstatková cena prod. majetku 0

investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0

investiční příspěvky ze státních fondů 0

výnosy z prodeje dlouhodob. hmotného majetku 0

investiční dary a příspěvky od jiných subjektů 0

posílení invest. fondu z rezerv. fondu (po schválení zřizovatelem) 0
příp. jiný zdroj  1): 0

Čerpání: na pořízení investic   2) 0

jako doplňkový zdroj financování oprav a údržby majetku   3) 0

odvod zřizovateli (z odpisů, spoluúčast na financ. investic ap.) 2 778 897
příp. jiné čerpání   4): 739 087

Stav investičního fondu k 31.12.2012 4 346 357

1)   konkrétně - doplnit

2)   rozepsat v textu rozboru v části čerpání investičních prostředků  v členění na projekce, stavební práce, pořízení  

       movitých věcí a souborů movitých věcí na jednotlivé akce

3)   rozepsat v textu rozboru v části rozbor oprav a údržby  na jednotlivé akce

4)   konkrétně - doplnit

oprava  bylo zaúčtováno na 401 mělo být na 416 - r.2011 - Kč 704 722,--

odvod přepl.za odpisy r. 2012                                          Kč   34 365,--

celkem                                                                          Kč 739 087,--

                         Tabulka č. 6

Tvorba a čerpání rezervního fondu:

v Kč

Stav  rezervního fondu k 1.1.2012 68 130

Tvorba: příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku r. 2011 199 521

finanční dary 250 000
příp. jiný zdroj  1): 0

Čerpání: další rozvoj své činnosti 250 000

úhrada ztráty minulých let 199 521

časové překlenutí rozdílů mezi výnosy a náklady 0

úhrada sankcí a penále za porušení rozpočtové kázně 0

posílení investičního fondu (po schválení zřizovatelem) 0

na projekty zajištované z poskytnutých grantů 0

příp.jiné čerpání 1): bankovní poplatky 0
 0

Stav rezervního fondu k 31.12.2012 68 130

1)   konkrétně - doplnit

 


