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KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ - 1. POLOLETÍ 2018
Předkládaný pololetní rozbor hospodaření svou strukturou a obsahem plně vychází z účtové osnovy a účetních
výkazů sestavených k 30. 6. 2018 a je formálně vsazen do standardizované excelové tabulky, vytvořené orgánem
zřizovatele. Rozbor vznikl na bázi nákladů a výnosů. Metodické úskalí takto provedeného rozboru se týká mezd.
Mzdový limit organizace byl dlouhodobě 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 prosincové mzdy, 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 od jednoduchého
k podvojnému účetnictví. Jiným způsobem 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 prvním pololetí 2018 hospodařila s příspěvkem od svého zřizovatele 2 962 tis. Kč, a s dalšími příjmy z
činnosti v úhrnné výši 365 tis. Kč. V dalších příjmech dominovaly archeologické zakázky, ale projevuje se i zvýšený
prodej suvenýrů. S jejich pořizováním jsou na druhé straně spojeny zvýšené náklady (účet 504).
K 30. 6. 2018 organizace vyčerpala 49,5 % předem schváleného maximálního objemu mzdových prostředků.
Z významnějších jednorázových nákladových položek překračujících hodnotu 10 000 Kč (mimo rámec mzdových
nákladů, stravenek, nákladů spojených se správou počítačové sítě, účetnictví, dodávkami energií) stojí za zmínku
výroba přívěsku se znakem Čelákovic (22 591 Kč), restaurátorské práce spojené s historickou čelákovickou hasičskou
stříkačkou (95 000 Kč ve 4 splátkách), vystoupení při muzejní noci (11 000 Kč), divadelní představení při muzejní noci
(17 500 Kč), inzerce v časopise Kam v Praze 2018 (18 150 Kč) apod.
Z FKSP nebyl poskytnut žádný dar, protože veškeré náklady na vrub tohoto účtu směřovaly ve prospěch úhrad za
stravenky.
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