
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozbor hospodaření za období od 1. 1. do 31. 12. 2018 
Komentář 

Předkládaný roční rozbor hospodaření svou strukturou a obsahem plně vychází z účtové osnovy a účetních výkazů 

sestavených k 31. 12. 2018 a je formálně vsazen do standardizované excelové tabulky, vytvořené orgánem 

zřizovatele. Rozbor vznikl na bázi nákladů a výnosů. Metodické úskalí takto provedeného rozboru v případě 

sledované účetní jednotky se týká mezd. Mzdový limit organizace je historicky vztahován k ročním výdajům, nikoli k 

ročním nákladům, jak by správně mělo být, jelikož zastupitelstvem schválený roční příspěvek od zřizovatele, k němuž 

se mzdový limit vztahuje, je výnosem, nikoli příjmem, daného kalendářního roku. V praxi jsou totiž prosincové mzdy, 

o které se jedná, a na jejichž pokrytí by organizace měla disponovat zdroji k 31. 12. příslušného roku, ale nedisponuje 

jimi, kryty z lednové splátky příspěvku v novém kalendářním roce. K dané disproporci došlo v minulosti organizace, 

snad v souvislosti s přechodem k dnešnímu standardu účetnictví. Jinými slovy řečeno, místo toho, aby organizace 

pokryla své lednové mzdové náklady z lednové splátky příspěvku, pokrývá z této lednové splátky mzdové náklady z 

předchozího kalendářního měsíce prosince, který účetně přísluší do jiného (předchozího) účetního roku, a lednové 

mzdy vyplácí z budoucí únorové splátky příspěvku.  

Organizace v roce 2018 hospodařila s příspěvkem od svého zřizovatele ve výši 5 663 tis. Kč (včetně kompenzace 

účetní ztráty v roce 2017), s dotací od Ministerstva kultury 70 tis. a s dalšími příjmy z činnosti v úhrnné výši 805 tis. 

Kč. V dalších příjmech dominovaly archeologické zakázky, dále se projevil rostoucí obrat z prodeje suvenýrů.  Mzdový 

limit byl schválen ve výši 3 580 tis. Kč a nedošlo k jeho překročení.   

Z významnějších jednorázových nákladových položek (mimo rámec mzdových nákladů, stravenek, nákladů spojených 

se správou počítačové sítě, s účetnictvím, dodávkami energií, s revizemi technických zařízení apod.), vzato podle 

obratové předvahy, stojí za zmínku náklady za tisk obou muzejních publikací vydaných v roce 2018 (31 tis. Kč, 44 tis. 

Kč), výroba různých suvenýrů do infocentra, výstavních posterů (11 tis. Kč, 22 tis. Kč), antropologická analýza (23 tis. 

Kč), restaurátorské práce na historické čelákovické hasičské stříkačce včetně výroby loukoťových kol (3 x 25 tis. Kč, 20 

tis. Kč, 40 tis. Kč), košíkářský program při muzejní noci spojený s dodávkou repliky proutěné plážové kukaně (18 tis. 

Kč), divadelní představení při muzejní noci (18 tis. Kč), geodetické práce při archeologickém výzkumu (20 tis. Kč), 

inzerce (18 tis. Kč), grafické práce na publikaci (24 tis. Kč), konzervátorské práce (30 tis. Kč), policové regály pro 

zkolaudované depozitáře (21 tis. Kč), vitríny (30 tis. Kč). Jako honorář za jeden z koncertů bylo vyplaceno 14 tis. Kč.   

Z FKSP nebyl poskytnut žádný dar, když veškeré náklady na jeho vrub směřovaly ve prospěch úhrad za stravenky.  

Účetní ztráta byla podmíněna nedostatkem provozních financí.  
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