
Příloha č. 1 c 

Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. 

Valentinská 91/1 

110 00  Praha 1 

 

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 
 

Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva financí 

č.504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 563/91 Sb., o účetnictví, ve 

znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není 

podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví. 

Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní 

knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. 

Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. V příloze 

jsou uvedeny pouze významné údaje pro posouzení finanční, majetkové a důchodové situace 

účetní jednotky z hlediska externích uživatelů 

 

1.  Obecné údaje o účetní jednotce 
 

1.1.1.  Název 

Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. 
 

1.1.2.  IČO 

68378017 
 

1.1.3.  Sídlo 

110 00  Praha 1, Valentinská 91/1 
 

1.2.  Vznik a údaj o zápisu do rejstříku v. v. i. 

Slovanský ústav AV ČR byl zřízen jako příspěvková organizace usnesením XI. zasedání 

Akademického sněmu AV ČR. Od 1. 1. 2007 se na základě zákona č. 341/2005 Sb.změnila 

právní forma na veřejnou výzkumnou instituci. Účetní jednotka byla zapsána do rejstříku 

veřejných výzkumných institucí vedeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 

1. 1. 2007. 
 

1.3.  Hlavní předmět činnosti 

Předmět hlavní činnosti Slovanského ústavu je vědecký výzkum v oblasti paleoslovenistiky, 

byzantologie, gramatického a lexikálního výzkumu současných slovanských jazyků, výzkum 

v oblasti dějin a teorie slovanských literatur ve středoevropském kontextu, od roku 2005 

rozšířený o aspekt srovnání slovanských a neslovanských literatur, a výzkum ruské emigrace 

v meziválečném Československu. 
 

1.4.1.  Ředitel 

PhDr. Vladimír Vavřínek, CSc.(pověřen vedením od1. 1. 2007 do 30. 4. 2007) 

PhDr. Helena Ulbrechtová, Ph.D. (jmenovaná od 1. 5. 2007) 
 

1.4.2.  Rada Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i. 

Předseda: Mgr. Václav Čermák, Ph.D.  

Členové: doc. PhDr. Pavel Janoušek, CSc. 

PhDr. Ilona Janyšková, CSc. 

prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc. 

prom.fil. Nikolaj Savický, CSc. 

PhDr. Helena Ulbrechtová, Ph.D. 

PhDr. Vladimír Vavřínek, CSc. 

Tajemník: Mgr. František Čajka  



 

1.4.3.  Dozorčí rada Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i. 

Předseda: PhDr. Martin Steiner  

Místopředsedkyně: PhDr. Eva Šlaufová  

Členové: doc. PhDr. Milan Hlavačka, CSc. 

doc. PhDr. Petr Charvát, DrSc. 

PhDr. Petr Nejedlý 

Tajemnice: PhDr. Lubomíra Havlíková, CSc. 
 

1.5.  Zřizovatel 

Akademie věd České republiky 

Národní 1009/3 

117 20 Praha 1 

Výše majetkového vkladu 6 841,15 tis. Kč 

 

2.  Použité účetní metody, způsoby oceňování a odpisování 
 

2.1.  Dlouhodobý nehmotný majetek 
 

a) Nakoupený dlouhodobý nehmotný majetek 

je oceňován v pořizovací ceně. 

b) Dlouhodobý nehmotný majetek vytvořený vlastní činností 

SLÚ k datu účetní závěrky nevykazuje. 

c) Bezplatně získaný dlouhodobý nehmotný majetek 

SLÚ k datu účetní závěrky nevykazuje. 

d) Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku 

Dlouhodobý nehmotný majetek se účetně odepisuje po dobu stanovenou v interní směrnici. 
 

2.2.  Dlouhodobý hmotný majetek 

a) Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek 

je oceňován v pořizovací ceně zahrnující cenu pořízení a výdaje s pořízením související. 

b) Dlouhodobý hmotný majetek vytvořený vlastní činností 

SLÚ k datu účetní závěrky nevykazuje. 

c) Bezplatně získaný dlouhodobý hmotný majetek 

SLÚ k datu účetní závěrky nevykazuje. 

d) Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 

Dlouhodobý hmotný majetek se účetně odepisuje rovnoměrně. Odpisová doba je stanovena 

v interní směrnici 
 

2.3.  Dlouhodobé cenné papíry a podíly 

SLÚ k datu účetní závěrky nevykazuje. 
 

2.4.  Zásoby 

SLÚ k datu účetní závěrky nevykazuje.. 
 

2.5.  Pohledávky 

Pohledávky jsou oceňovány nominálními hodnotami. 
 

2.6.  Krátkodobý finanční majetek 

k datu účetní závěrky tvoří zůstatek v pokladně, na běžném účtu a účtu sociálního fondu. 
 

2.7.  Závazky a přijaté úvěry 

Závazky jsou oceněny nominální hodnotou. 
 

2.8.  Přepočet aktiv a pasiv v cizí měně na Kč během účetního období 

je prováděn kurzem ČNB ke dni vystavení pohledávky resp. úhrady závazku. 
 

2.9.  Podstatné změny způsobů oceňování oproti předchozímu účetnímu období 



Podstatné změny v účetním období nenastaly. 
 

2.10. Podstatné změny způsobů odpisování oproti předchozímu účetnímu období 

Podstatné změny v účetním období nenastaly. 
 

2.11.  Podstatné změny postupů účtování oproti předchozímu účetnímu období 

Podstatné změny v účetním období nenastaly. 
 

2.12.  Podstatné změny způsobů oceňování oproti požadavkům § 24-27 Zákona o 

účetnictví 

Způsoby oceňování odpovídají požadavkům Zákona o účetnictví. 
 

2.13.  Podstatné změny způsobů odpisování oproti požadavkům § 28 Zákona o účetnictví 

Způsoby odpisování odpovídají požadavkům Zákona o účetnictví. 
 

2.14.  Podstatné změny postupů účtování oproti požadavkům § 4 Zákona o účetnictví 

Postupy účtování odpovídají požadavkům Zákona o účetnictví. 

 

3.  Doplňující informace k rozvaze 
 

3.1.  Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 

Jedná se zejména o výpočetní techniku, a to jak hardware, tak software, dále o běžnou 

kancelářskou techniku a vybavení kancelářských prostor 
 

3.2.1.  Dlouhodobý finanční majetek 

SLÚ k datu účetní závěrky nevykazuje. 
 

3.2.2.  Krátkodobý finanční majetek 

Celkový krátkodobý finanční majetek k datu účetní závěrky činil 2 171 tis. Kč; 

z toho: zůstatek v pokladně 14 tis. Kč 

 zůstatek na běžném účtu  2 102 tis. Kč 

 zůstatek na účtu sociálního fondu  55 tis. Kč 
 

3.3. Pohledávky 
 

a) Přehled pohledávek 

dlouhodobé pohledávky  0 Kč 

krátkodobé pohledávky  36 tis. Kč 

z toho: odběratelé 3 tis. Kč 

 záloha firmě Minolta 3 tis. Kč 

 půjčka ze sociálního fondu  30 tis. Kč  
 

b) Pohledávky kryté podle zástavního práva 

SLÚ k datu účetní závěrky nevykazuje. 
 

3.4. Opravné položky 

SLÚ nevykazuje k datu účetní závěrky přechodné snížení hodnoty aktiv 
 

3.5. Jmění 
 

a) Stav jmění 

Jmění k datu účetní závěrky činí 6 684 tis. Kč 

z toho: vlastní jmění  5 685,- Kč 

 fondy -    sociální fond  99 tis. Kč 

- rezervní fond  2 tis. Kč 

- fond účelově určených prostředků  208 tis. Kč 

- fond reprodukce majetku  690 tis. kč 

b) Schválení a rozdělení výsledku hospodaření za účetní období 2006 

Hospodářský výsledek za rok 2006 ve výši 274,- Kč byl převeden ve prospěch  

- fondu reprodukce majetku  65,- Kč 



- rezervního fondu  209,- Kč  
 

3.6. Závazky 
 

a) Přehled závazků 

dlouhodobé závazky 0 Kč 

krátkodobé závazky 1 227 tis. Kč 

z toho dodavatelům  201 tis. Kč 

 zaměstnancům, výplata mezd v hotovosti  30 tis. Kč 

 zaměstnanci, spoření + odborové příspěvky  526 tis. Kč 

 sociální a zdravotní pojištění z mezd  339 tis. Kč 

 daň ze mzdy  101 tis. Kč 

 dohadné položky  30 tis. Kč 

b) Závazky kryté podle zástavního práva 

SLÚ k datu účetní závěrky nevykazuje. 
 

3.7. Krátkodobé a dlouhodobé bankovní úvěry 

SLÚ k datu účetní závěrky nevykazuje. 
 

3.8. Daň z příjmů 

SLÚ nemá v roce 2007 daňovou povinnost 

 

4. Finanční leasing 

SLÚ k datu účetní závěrky nevykazuje. 

 

5. Nepeněžité závazky a jiná plnění neuvedené v účetnictví 

SLÚ k datu účetní závěrky nevykazuje. 

 

6. Doplňující informace k výkazu zisku a ztráty 
 

6.1. Výnosy 

Jsou tvořeny hlavním dílem dotací od zřizovatele. Institucionální dotace je přidělována na 

schválený výzkumný záměr pracoviště. Účelová dotace je přidělována na jednotlivé schválené 

grantové projekty Grantové agentury Akademie věd ČR. Mimorozpočtové dotace na grantové 

projekty Grantové agentury ČR jsou zasílány přímo na účet SLÚ. SLÚ vydává v rámci své 

hlavní činnosti publikace periodické a neperiodické. Tržby z prodeje publikací jsou také 

zahrnuty do výnosů. Ostatní výnosy tvoří úroky, zúčtování fondů a odpisů tvořených 

z majetku zakoupeného v dotace, účelově určené dary. 
 

6.2. Osobní náklady 

průměrný počet zaměstnanců: 42 

osobní náklady činily celkem 12 599 tis. Kč 

z toho: hrubé mzdy pracovníků 7 782 tis. Kč 

hrubá mzda vedení SLÚ 583 tis. Kč 

odměny pracovníků  1 010 tis. Kč 

odměny orgánům společnosti 23 tis. Kč 

sociální a zdrav. pojištění 3 030 tis. Kč 

odvod do sociálního fondu 171 tis. Kč 

 

7. Propojené a spřízněné osoby 
 

7.1. Půjčky, záruky a ostatní plnění poskytnutá členům orgánů SLÚ (včetně plnění 

poskytnutých bývalým členům) 

SLÚ k datu účetní závěrky nevykazuje. 
 

7.2. Pohledávky vůči propojeným osobám 

SLÚ k datu účetní závěrky nevykazuje. 



 

7.3. Závazky vůči propojeným osobám 

činí ke dni účetní závěrky: 0 Kč 

 

8. Významné položky, které jsou ve výkazech kompenzovány s jinými položkami 

SLÚ k datu účetní závěrky nevykazuje. 

 

9. Události mezi rozvahovým dnem a datem sestavení závěrky 

Po rozvahovém dni nedošlo k podstatným událostem. 

 

10. Přijaté dary 

SLÚ přijal účelově určené dary od čtyř fyzických osob v celkové výši 19 tis. Kč. 

 

11. Poskytnuté dary 

SLÚ neposkytl žádné dary jiným subjektům. 

 

 

 

 

V Praze 13. 2. 2008 

 

 

Vypracovala: 

Květa Valentová 

účetní 

 

 


