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Úvod – základní údaje o organizaci
Dům zahraničních služeb MŠMT
je příspěvkovou přímo řízenou organizací v působnosti náměstkyně ministryně 6.
skupiny MŠMT
Senovážné nám. 26, 110 00 Praha 1
IČO: 61386839

DIČ: CZ 61386839

Bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu 8630-031 / 0710
ředitel DZS:

Ing. Zdeněk Svoboda, CSc.- tel. 224230065, svoboda@dzs.cz
( 31.10.2005 odvolán z funkce )
PhDr. Josef Vítek
- tel. 224230065, vítek@dzs.cz
( od 1.11.2005 pověřen řízením organizace )

vedoucí EO: Ing. Zdenka Preiningerová - tel. 224237616, preiningerova@dzs.cz
( 18.2.2005 odvolána z funkce )
Ing. Zdeňka Janoušková - tel. 224398307, janouskova@dzs.cz
( 1.5.2005 ustavena do funkce )
vedoucí SO: Ing. Milena Navarová

- tel. 224229736, navarova@dzs.cz

vedoucí ORGO:

Lea Dordová

- tel. 224229732, dordova@dzs.cz

vedoucí FÚ:

Květa Veselá

- tel. 224398210, vesela@dzs.cz

Jiná činnost DZS MŠMT spočívá v
- poskytování ubytovacích služeb na základě živnostenského listu
Dlouhá tř. 17, 110 00 Praha 1
Bankovní spojení : Česká národní banka, číslo účtu 8630-031 / 0710
vedoucí ubytovacího zařízení :
Bohumil Rosendorfský

- tel. 222316230, rosendorfsky@dzs.cz

- poskytování služeb souvisejících s pronájmem na základě živnostenského listu
U Michelského lesa 366, 140 00 Praha 4
Bankovní spojení : Česká národní banka, číslo účtu 1006-8630-031/0710
vedoucí areálu : PhDr. Josef Vítek

- tel.241721540, vitek@dzs.cz
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Činnost v roce 2005
Státní příspěvkovou organizaci DZS MŠMT tvoří v souladu s platným
organizačním řádem a na jejím hospodaření se podílejí sekretariát ředitele (SŘ),
ekonomický odbor (EO), studijní odbor (SO), organizační odbor (ORGO),
akademická informační agentura (AIA), středisko multilicencí (SM), program
AKTION, program CEEPUS, ubytovací zařízení Praha 1, Dlouhá 17 včetně
ubytovací kapacity CDMS Krystal v Praze 6, J. Martího 2/407 a areál Michle Praha
4, U Michelského lesa 366.
Ředitel organizace
odpovídal za svoji činnost, plynulý chod organizace a řádné plnění svěřených
úkolů náměstkyni ministryně Skupiny VI. Evropské integrace a mezinárodních
vztahů. Činnost organizace je koordinována s odborem 61 mezinárodních vztahů,
resp. s odborem 60 pro záležitosti Evropské unie. K 31.10.2005 byl ze své funkce
odvolán ing. Zdeněk Svoboda, CSc., dnem 1.11.2005 byl pověřen řízením
organizace PhDr. Josef Vítek.
Sekretariát ředitele
Zajišťoval činnosti potřebné pro bezproblémový chod organizace včetně
finálních úprav zásadních materiálů, týkajících se DZS. Přímou součástí sekretariátu
ředitele je personální úsek, který zajišťuje všechny potřebné náležitosti týkající se
dané problematiky spolu s agendou učitelů Evropské školy v Bruselu a Lucemburku
a učitelů u krajanských komunit.
Sekretariát ředitele dále zajišťoval bezproblémový chod informačního systému
DZS, včetně správy a používání internetových stránek a jejich permanentní
aktualizace. Součástí činnosti byl i plán kontrolní činnosti, který byl průběžně
kontrolován a jeho závěry aplikovány ve prospěch celé organizace. V oblasti péče o
pracovníky bylo i zajišťování nezbytných činností v oblasti požární ochrany,
bezpečnosti práce a dodržování základních hygienických nařízení.
Sekretariát ředitele v souladu s platným Organizačním řádem koordinoval
práci a činnost přímo podřízených úseků: Střediska multilicencí, programu AKTION a
CEEPUS, po případě plnil další úkoly dle pokynů zřizovatele.
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Ekonomický odbor
v rámci své činnosti rozpočtoval a zajišťoval příspěvek finančních prostředků
ze státního rozpočtu, zpracovával dle metodických pokynů veškeré statistické a
účetní výkazy a komplexní rozbory o činnosti.
Ze zákona čís. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě vyplývá pro
hlavní účetní a správce rozpočtu povinnost sledovat a schvalovat hospodaření
s příspěvkem na kmenovou činnost, která zahrnuje provozní a mzdové náklady,
hospodaření s prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu na projekty, evropské
školy, specifické úkoly, ostatní úkoly a účelové akce a s tím související dodržování
závazných ukazatelů a limitů.
Dále ekonomický odbor v rámci své činnosti zajišťoval veškeré finanční
operace v návaznosti na aktivity jednotlivých odborů, oddělení a pracovišť DZS
stejně jako požadavky MŠMT.
Nově ekonomický odbor plnil veškeré úkoly související a vyplývající ze
skutečnosti, že DZS se od 1.8.2005 stal plátcem daně z přidané hodnoty.
Finanční účtárna zaúčtovala v průběhu roku 2005 celkem 33.158 účetních
položek.
Devizová účtárna pak zajistila vybavení 335 zahraničních cestovatelů, 73
zahraničních pojištění, 140 stipendistů, 13 členských příspěvků mezinárodním
organizacím, 55 plateb do zahraničí, 129 transakcí pro učitele českého jazyka
krajanských komunit, 11 dotací zastupitelským úřadům (stipendia) a veškeré další
úhrady do zahraničí.
Ekonomický odbor dále zajišťoval níže uvedené činnosti:
korunové pokladny, která provedla výplaty stipendií zahraničním studentům,
evidenci a likvidaci faktur, realizaci příjmových a výdajových dokladů, nákup a prodej
stravenek,
mzdové účtárny, která uskutečňovala měsíční výpočet mezd, dohod o
pracovní činnosti a o provedení práce, vyhotovovala podklady pro zúčtování mezd a
odvody daní, sociálního a zdravotního pojištění,
hospodářské správy, která zajišťovala správu a zásobování DZS, nárokovala a
realizovala údržbu a opravy majetku spravovaného DZS,
podatelny, která zajišťovala kopírovací, spisové a poštovní služby, nákupy a
výdeje kancelářských potřeb.

- 4 Studijní odbor
vykonával aktivity spojené se zajišťováním studia cizinců v ČR a občanů ČR
v zahraničí. Zejména připravoval podklady pro poskytnutí dotací veřejným vysokým
školám, výplatu stipendií1), úhradu poplatků za ubytování na kolejích, úhradu
cestovného aj. v uvedeném členění a rozsahu:
-

zahraniční studenti v ČR
Bylo nově přijato 206 vládních stipendistů, studium absolvovalo 35 studentů,
ukončilo jinak 62 studentů, 34 studentům byla ukončena výplata stipendia.
V průběhu roku bylo v evidenci 887 těchto stipendistů. Veškeré náklady hradilo
MŠMT včetně nákladů na tranzit. Na repatriaci nemocných nebyly vynaloženy
žádné náklady.
Studijních pobytů na základě prováděcích dokumentů ke kulturním dohodám
v rámci programů celoživotního vzdělávání se zúčastnilo 255 cizinců z 29 zemí,
z toho 60 ze Slovenské republiky. Prostřednictvím DZS byly hrazeny náklady na
stipendia a úhradu ubytování,

-

studenti ČR v zahraničí
Ke studijním pobytům na základě prováděcích dokumentů ke kulturním dohodám
bylo vysláno 153 kandidátů. Prostřednictvím DZS bylo vypláceno stipendium.
Na lyceích ve Francii studovalo 32 stipendistů MŠMT. Prostřednictvím DZS byla
provedena úhrada cestovného všem z nich. Potvrzení o převodu známek a
osvědčení o rovnocennosti francouzského maturitního vysvědčení s maturitním
vysvědčením získaným na středních školách v ČR byla připravena pro 11
studentů.
Bylo zaevidováno 1235 rozhodnutí o postavení studia na středních školách
v cizině na roveň studia na SŠ v ČR,

-

náhrada jízdních výdajů
Vysokým školám byly prostřednictvím DZS hrazeny jízdní výdaje v rámci mobility
učitelů. Bylo nárokováno a uhrazeno 34 požadavků na úhradu z 9 vysokých škol,

-

letní školy slovanských studií
podklady pro účelové rozdělení finančních prostředků byly připraveny a finanční
zúčtování bylo zpracováno pro 6 pořádajících letních škol. V roce 2005 se letních
škol slovanských studií zúčastnilo 268 studentů, tj. o 13 studentů méně, než bylo
plánováno. Z toho 253 studentů s denní sazbou 700,- Kč (v tom 19 studentů
programu AKTION) a 15 studentů z Ruské federace, kteří si částečně z vlastních
prostředků hradili stravné a ubytování s denní sazbou 600,-Kč,

1)

v souladu s příslušnými stipendijními programy vyhlášenými MŠMT připravoval potřebný počet stejnopisů
rozhodnutí o přiznání stipendia a změnových rozhodnutí, zajišťoval práce spojené s jejich rozesíláním a evidencí
vydaných, rozeslaných a převzatých rozhodnutí a vykonával další činnosti související s realizací těchto
programů (poskytování informací vysokým školám, údržba automatizovaného zpracování ...)
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-

péče o krajany
letního jazykového kurzu v Dobrušce se zúčastnilo 60 krajanů z 33 zemí. DZS
hradil náklady na kurz, příspěvek na dopravu (byl přiznán 60 účastníkům) a
náklady spojené se zajištěním hromadné dopravy z Prahy do a z místa konání
kurzu. Jednosemestrálního a dvousemestrálního studia se zúčastnilo 30 krajanů z
10 zemí, z toho 5 studentů v dvousemestrálním studiu. DZS hradil stipendium a
příspěvek na dopravu ( byl přiznán 20 krajanům ).
Na dvanácti místech učitelů u krajanských komunit se průběhu roku vystřídalo 19
učitelů. DZS hradil veškeré náklady spojené s organizačně technickým
zabezpečením této agendy.
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Organizační odbor
Programy – přijetí zahraničních hostů MŠMT
V r. 2005 bylo zajištěno 132 přijetí zahr. hostů MŠMT ( o 11 více než v r. 2004 ) pro
celkem 1.462 hostů, v rámci projektu „EUREKA“ se konalo I. zasedání NPC, HLG a
Eureka Forum pro celkem 200 hostů.
Větší mezinárodní akce ( chronologicky ): MATRA I, Škola – dílna lidskosti, MATRA
II, Prevence společensky nežádoucích jevů, MATRA III, INSET, EUREKA,
AUTISTIK, Dny frankofonie, IV. Pražské forum, Hudební vzdělávání nevidomých;
v září a říjnu proběhly – stejně jako v minulých letech - studijní jazykové pobyty
studentů a profesorů gymnázia Fr. Schillera v Pirně.
Nadále pokračovaly krátkodobé stáže na veřejných vysokých školách a v archivech
v ČR – nejvíce uchazečů bylo již tradičně z Maďarska. Litvy a Lotyšska.
Ve spolupráci s úsekem protokolu Kabinetu ministryně jsme pomáhali zajistit
návštěvy na nejvyšší úrovni, tzn. vedené ministry nebo náměstky ministrů.
Ke konci roku odešla jedna pracovnice na mateřskou dovolenou, místo ní nastoupil –
prozatím na dobu určitou – nový pracovník.

Autoprovoz
Stejně jako v minulých letech byly zajišťovány požadavky MŠMT na tuzemské
i zahraniční jízdy, jízdy pro ubytovnu DZS i pro jednotlivé odbory DZS.
V březnu 2005 byl prodán vůz VW Sharan a zakoupen vícemístný vůz VW Multivan,
který je prakticky ode dne nákupu velmi vytěžován jízdami pro různé odbory MŠMT
v tuzemsku i zahraničí.
Další osobní vůz ( náhrada za havarovanou Audi A 8 ) nebyl během r.2005 pořízen.
Cestovní
Pracovnice cestovního oddělení v minulém roce zajistily 289 cestovních
dokladů ( 205 letenek a 84 vlakových jízdenek ), byly proplaceny 123 cestovní
doklady; z uvedených čísel je patrný mírný nárůst požadavků oproti minulému roku.
V souladu s rozhodnutím auditu MŠMT bylo v prosinci vypsáno výběrové řízení na
nového dodavatele cestovních cenin.
V r. 2005 byl vydán 451 dárek, pořízeno bylo 378 dárkových předmětů. Rozhodnutím
auditu MŠMT byla činnost dárkového skladu v DZS ukončena, po inventuře 31.12.
byl uzavřen.
V srpnu 2005 byla přijata nová pracovnice a v listopadu dohodou ukončila pracovní
poměr stávající pracovnice.
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Lektoráty
Celkový počet lektorátů českého jazyka a literatury na vysokých školách
v zahraničí, vybavovaných v r. 2005, byl 48 ( 44 evropských a 4 mimoevropské). Na
základě objednávek lektorů byly dodávány studijní nateriály ( tisk, knihy, audio a
videokazety, CD). Podle potřeb jednotlivých lektorů byly vyřizovány úhrady za
lékařské prohlídky, pobytové karty, víza a měsíční příplatky; požadavky na úhradu
cestovného byly postoupeny k vyřízení cestovnímu oddělení. Plnění výše uvedených
činností vychází ze smluv, uzavřených mezi lektorem a MŠMT.
Na základě pokynů MŠMT byly zajištěny dodávky studijních materiálů pro
dvojjazyčné gymnázium v Pirně (Německo), Mongolskou státní univerzitu
v Ulanbátaru a střední školy v Bavorsku (Německo).
Významnou činností byla spolupráce s MŠMT ( referátem pro lektoráty v odboru
mezinárodních vztahů) na několika variantách nové organizace lektorátů Čj.
Výsledný materiál byl připraven do vlády na jaře 2005, ale jeho projednání bylo
odsunuto až na podzimní jednání. V tomto období byl ještě upravován a pod názvem
„Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí na léta 2006 až 2010“ byl
14. prosince 2005 schválen vládou ČR s účinností od r.2006.
Rovněž bylo zajišťováno ubytování pro lektory cizích jazyků ( FF UK Praha), a to
v hotelu Krystal v Praze 6 ( 7 bytů z ubytovací kapacity DZS ) a v první polovině roku
také v DHB Invalidovna v Praze 8 ( 2 byty ). V druhé polovině roku byly DZS
přiděleny dva náhradní byty – v Praze 8 – Bohnicích a Kobylisích. Podle potřeb
ubytovaných lektorů byla vydávána potvrzení ( o ubytování ) pro cizineckou policii a
řešeny různé požadavky lektorů, související s jejich ubytováním.
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Výběrová řízení na zahraniční stáže a jazykové pobyty pro vysokoškoláky,
postgraduanty a VŠ učitele : Belgie ( Vlámské a Valónské společenství ), Bulharsko,
Estonsko, Francie, Indie, Itálie, Izrael, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Mexiko,
Mongolsko, Německo (DAAD, Bádensko – Wűrttembersko, Bavorsko), Polsko,
Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Švýcarsko, Ukrajina.
Výběrová řízení pro studenty středních škol– na lycea do Francie (do Dijonu a do
Nimes), na síť škol United World Colleges v různých zemích světa a na gymnázium
v německé Pirně.
Zajišťování výběru a organizačních záležitostí spojených s realizací hospitačních
stáží pro pedagogy základních a středních škol do Německa, Rakouska a Francie.
Bulletin AIA – v roce 2005 vydala AIA opět brožurku s kompletní nabídkou vládních
stipendií do zahraničí na následující akademický rok (tj. 2006/2007). Publikace je
informačním zpravodajem pro zájemce o tato stipendia a je rozesílána na zahraniční
oddělení rektorátů a děkanátů všech veřejných vysokých škol a univerzit v České
republice, odboru 61 zřizovatele a vybraná ministerstva, instituty, do knihoven a
informačních center.
Uveřejňování aktuálních informací o různých možnostech studia v zahraničí na
webových stránkách AIA (řádově stovky příspěvků zpracovaných z cizojazyčných
materiálů).
Průběžné rozesílání důležitých informací týkajících se aktuálních nabídek studia
v zahraničí elektronickou poštou na všechny školy a zaregistrovaným zájemcům.
Zajišťování lektorů anglického jazyka z řad rodilých mluvčích pro základní a střední
školy v ČR.
Agenda národního koordinátora Programu Rady Evropy pro další vzdělávání
pedagogů a pedagogických pracovníků (INSET).
Poskytování individuálních konzultací a poradenského servisu pro vysokoškolské
studenty, postgraduanty i učitele – osobně, telefonicky, e-mailem (ročně řádově
stovky informací).
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Středisko multilicencí
Středisko multilicencí působí v rámci hlavní činnosti DZS jako distribuční a
podpůrné pracoviště škol všech typů a úrovní v České republice již jedenáctý rok.
Počet škol aktivně využívajících služeb Střediska se i v tomto roce průběžně
zvyšoval. Stejně tak rostl finanční objem produktů odebraných školami – ročně o cca
20% za poslední tři roky.
Trvale rostoucí počet objednávek od škol i objem zprostředkovaných akvizicí je
dostatečným důkazem správnosti a oblíbenosti působení tohoto pracoviště v rámci
přímo řízené organizace MŠMT, jehož služby jsou u škol vítány a ceněny.
V nabídce pro školy tradičně dominovaly produkty firmy Microsoft, Novell, Corel,
Symantec a Grisoft-AVG. Pokračovala i distribuce dalšího software a zařazování
nových produktů včetně jejich evaluace na evaluačním webu MŠMT.
V průběhu roku pokračoval zájem i přímořízených organizací v resortu školství o
nabídku služeb Střediska. Některé odbory školství krajských úřadů si již tradičně
vyžadují aktuální nabídky Střediska, které dále samy zprostředkují školám.
Počet škol vyžadujících pravidelné informování o nabídce Střediska formou
automatizovaného rozesílání aktualit stále roste. Během roku byly školy opakovaně
obeslány přímou poštovní zásilkou. Tento způsob informování je školami vysoce
hodnocen. Již osmým rokem Středisko pořádalo v srpnu v Kroměříži „Sítě ve
školství“ - celostátní konferenci o informačních technologiích. Dle hodnocení České
školy se tato akce stává prestižní celostátní konferencí, kde letos vystoupili se svými
velice zajímavými příspěvky zahraniční hosté z rakouského ministerstva školství a
rakouských škol.
I v tomto roce pokračovaly práce na lokalizaci nových stránek EUN do českého
jazyka a prohlubování spolupráce s evropskou kanceláří EUN v Bruselu.
Úspěchem bylo 5. místo v rámci Evropy v pořadí počtu škol, které se zaregistrovaly
do projektu Evropské komise „SpringDay 2005“. Původní projekt Střediska
multilicencí „Zasaď strom evropské ústavy“ vyvolal nezvykle velký zájem škol v celé
Evropě a vyústil v zasazení 320 stromů.
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Program AKTION
Rok 2005 byl již třináctým rokem realizace programu. Tak, jako v předchozích
letech, podporoval program spolupráci ve vědě a vzdělávání ve všech vědních
oborech na vysokých školách obou zemí a to formou dotace na projekty, spolupráce
českých a rakouských univerzit, na speciální letní jazykové školy tzv. Sommerkollegs
a poskytování stipendií českým i rakouským studentům a pedagogům do 45 let,
především na přípravu diplomové, doktorské či habilitační práce.
V roce 2005 bylo po konzultacích jednotlivých záměrů podáno 64 návrhů
projektů spolupráce mezi českými a rakouskými univerzitami, z nichž 47 bylo
schváleno s celkovou dotací ve výši 85.428,- € a 3.308.000,- Kč. Jednalo se o
spolupráci ve vědě a výuce, odborná sympózia a semináře akad. pracovníků,
studentské semináře a praktika, přednášky hostujících profesorů, společné
zpracování odborných učebnic a studentské vědecké exkurze. Podrobné informace o
projektech včetně cizojazyčných závěrečných zpráv jsou k dispozici na webových
stránkách programu: http://hosting.workplace.cz/DZS/Aktion.nsf .
Dále byly podporovány 2 tzv. Sommerkolleg - třítýdenní letní jazykové kurzy,
kde se stejně početné skupiny českých i rakouských studentů učí jazyk druhé země
v rozsahu 4 hodin denně a jedna letní univerzita, kterých se zúčastnilo celkem 56
českých a 43 rakouských VŠ studentů. Obě aktivity doplňuje bohatý doprovodný
program jako přednášky významných osobností, autorská čtení p. Vievegh, 4 až 5
exkurzí a promítání filmů v obou jazycích, což řadí tyto kurzy k nejúspěšnějším
aktivitám programu.
O stipendium do druhé země se ucházelo 94 českých studentů a pedagogů, z nichž
bylo 50 studentům a ml. učitelům uděleno stipendium v rozsahu 144 stipendijních
měsíců na pobyty v délce 1-9 měsíců. Ze 14 rakouských uchazečů bylo stipendium
uděleno 13 studentům v celkovém rozsahu 64,5 měsíců, 19 rakouským studentům
byla hrazena účast na LŠSS pořádaných VŠ v ČR.
V průběhu roku organizovala kancelář programu 4 zasedání řídícího grémia
programu AKTION – na prvním z nich byly schvalovány pouze nový jednací řád a
směrnice na následující pětiletou etapu, 3 zasedání výběrové komise stipendistů a 1
zasedání Programu vědecko-technické spolupráce mezi ČR a Rakouskem.
Program vědecko-technické spolupráce mezi ČR a Rakouskem, který
kancelář programu AKTION také z části spravuje, poskytl podporu pro druhý rok
trvání projektům schválených v roce 2003, z 29 nově podaných návrhů bylo
podpořeno 22 projektů.
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Program CEEPUS
Program CEEPUS je středoevropský výměnný univerzitní program zaměřený na
společné projekty sítí vysokých škol. V současné době jsou členskými zeměmi
programu (abecedně): Bulharsko, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Polsko,
Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko a Černá Hora. Členské státy
vkládají každoročně do programu stipendijní měsíce, které jsou určené pro přijetí
zahraničních studentů a učitelů.
Koordinace programu je na úrovni České republiky zajišťována Národní
kanceláří CEEPUS při Domě zahraničních služeb MŠMT.
Informace o akademickém roce 2004/2005:
Česká republika vložila v tomto roce do programu celkem 600 stipendijních
měsíců. V tomto akademickém roce byla zapojena do programu 17 vysokými
školami, a to jejich 29 fakultami. Naše vysokoškolská pracoviště koordinovala 1
projekt a ve 27 byla partnery. Vzhledem k vícečetnému zapojení některých pracovišť
do projektů a k tomu, že v rámci jednoho projektu bývá zapojeno více než jedno
pracoviště za danou zemi, disponovala ČR 40 českými partnerskými pracovišti.
V tomto akademickém roce bylo využito 620 stipendijních měsíců. V Tématické síti
jsme využili 27,5 stipendijních měsíců: 7 měsíců na výjezdy do Bosny a Hercegoviny
a Srbska a Černé Hory, 20,5 měsíců pro stipendisty z Bosny a Hercegoviny, Srbska
a Černé Hory a Makedonie. Navíc program pomohl s tzv. Umbrella Solution 6 měsíci
jednomu slovenskému studentovi – měl udělen statut stipendisty CEEPUS bez
přidělení financí, aby mohl být začleněn do výuky na Univerzitě Karlově.
Mezinárodní dohoda CEEPUS II po schválení zúčastněnými zeměmi program
prodloužila do r. 2009. Byl přijat desátý člen, Srbsko a Černá Hora.
Informace o akademickém roce 2005/2006:
Česká republika vložila v tomto roce do programu celkem 600 stipendijních
měsíců a dalších 30 stipendijních měsíců pro Tématickou síť. Tyto stipendijní
měsíce byly zohledněny při kalkulování objemu peněžních prostředků nárokovaného
pro kalendářní rok 2006.
Na základě výběrového řízení projektů 2005/2006 je ČR zapojena do
programu 15 vysokými školami, a to jejich 30 fakultami. Naše vysokoškolská
pracoviště koordinují 3 projekty a ve 24 jsou partnery. Vzhledem k zapojení
některých pracovišť do více projektů a k tomu, že v rámci jednoho projektu bývá
zapojeno více než jedno pracoviště za danou zemi, disponuje ČR 45 českými
partnerskými pracovišti. V Tématické síti probíhají mobility do Bosny a Hercegoviny i
směrem opačným a předpokládáme i další pobyty.
Příkazem ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 12/2005 byla od
1.9.2005 zvýšena stipendia.
Program CEEPUS má na MŠMT stanoveny kontaktní osoby: Ing. Alena
Spejchalová, RNDr. Věra Šťastná, Mgr. Edvard Meduna. Při jednání na MŠMT
v prosinci 2005 byl stanoven harmonogram odevzdávání podkladů pro MŠMT.
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Na 11. setkání Společného výboru ministrů zemí CEEPUS byli přijati noví
členové CEEPUS II – Makedonie a Albánie, kteří se plně účastní programu od
akademického roku 2006/07.
Aktuální údaje o programu jsou na webových stránkách programu CEEPUS
www.ceepus.info a www.dzs.cz.
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Ubytovací zařízení DZS
V roce 2005 bylo v provozu 23 pokojů s celkovým počtem 39 lůžek. Celkový počet
lůžkodnů v roce 2005 činil 6237 a průměrná obsazenost byla 43.8%. Z celkového
počtu 6237 lůžkodnů využilo MŠMT kapacitu ubytovacího zařízení v Dlouhé ulici
počtem 606 lůžkodnů pro tzv. neplatící delegáty.
S účinností od 14.6.2005 bylo ubytovací zařízení začleněno Magistrátem hl.
města Prahy jako plátce poplatků z ubytovací kapacity, lázeňského a rekreačního
poplatku.
1.dubna byly rozhodnutím ředitele zvýšeny ceny za ubytování v rozmezí od cca
3% do 100%, aby se do konce kalendářního roku vyrovnal nepříznivý stav rozpočtu a
ubytovací zařízení bylo samofinancovatelné. Toto citelné zvýšení cenové hladiny
však ve svém důsledku zapříčinilo snížení poptávky po ubytování, protože nebyl
respektován princip závislosti cenové nabídky na dané lokalitě a stavu ubytovacího
zařízení.
Další pokles obsazenosti způsobil fakt, že od 1.5.2005 byly zrušeny všechny
rezervace mimo rezervací MŠMT. Důvodem byla tzv. „garanční smlouva“, která měla
mít k dispozici 15 pokojů z kapacity ubytovacího zařízení a ubytovávat svoje vlastní
klienty. Tento záměr se však nikdy nerealizoval a navržená smlouva byla ze strany
MŠMT po dvou měsících zamítnuta. Ve svém důsledku nepřijetí uvedeného záměru předat ubytovací zařízení do ekonomického pronájmu - rozhodujícím způsobem
ovlivnilo veškerou hospodářskou činnost ubytovacího zařízení, protože způsobilo
hromadný odklon stálé klientely a cestovních kanceláří od našeho zařízení.
S účinností od 15.11.2005 byl proto stanoven nový ceník za ubytování, který je
rozlišen na :
- kat. A – neplatící delegáti
- kat. B – tzv. školská cena
- kat. C – ostatní zájemci o ubytování ze strany soukromého sektoru a individuálové
a nasazena cenová hladina, která odpovídá cenovým relacím dané lokality i stavu
našeho ubytovacího zařízení. Bohužel však bude ještě nějaký čas trvat, než se námi
oslovená klientela a cestovní kanceláře vrátí a umožní naplnění celé kapacity
ubytovacího zařízení.
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Areál Michle
I v roce 2005 byl areál Michle využíván v převážné míře pro pronájem
kancelářských místností a skladových prostor spolu s pronájmem pozemků, ke
kterým má naše organizace právo hospodaření. Problémem areálu jsou dosud
nevyjasněné restituční nároky, které by měly být s konečnou platností v roce 2006
vyřešeny a následně rozhodnuto o dalším směřování areálu. Uvedené problémy
však rezonovaly již v roce 2005, kdy po odchodu velké firmy, která pronajímala pro
své potřeby cca 20 kanceláří, se s ohledem na tyto skutečnosti nepodařilo najít nové
pronajímatele a ve svém důsledku vedlo ke ztrátě plánovaných finančních
prostředků.
Obdobným problémem bylo zavedení daně z přidané hodnoty, které částečně
zdražilo firmám cenu pronájmu a ve svých důsledcích se projevilo na podstatně větší
pracnosti zpracování ekonomických náležitostí.
V roce 2005 v oblasti služeb byl hospodářský výsledek, poprvé za dobu této
své činnosti, ve ztrátě, což bylo zapříčiněno právě sníženou možností pronajmout
všechny prostory areálu, vzhledem k očekávaným změnám v souvislosti
s restitučními nároky.
V přímé správě státního majetku bylo v roce 2005 dosaženo výnosu, a to i
přes zvýšené náklady na opravy, jejichž výše byla dána celkovým špatným stavem
objektů, který je vzhledem k jejich charakteru průkazný.
Z výnosů za pronájem ploch byla vypočítána a odvedena daň z příjmu
státního majetku.
V areálu Michle jsou podle platných předpisů dodržována všechna základní
ustanovení týkající se bezpečnosti práce, požární ochrany, hygieny a další náležitosti
nutné k provozu areálu.
Z uvedeného vyplývá, že přes všechny limitující faktory areál Michle i v roce
2005 pracoval na hranicích svých možností. Je proto třeba neprodleně znovu uvážit
s ohledem na restituční tečku v nastávajícím roce a princip dočasnosti stávajících
objektů, který končí dnem 31.12.2006, další směřování areálu Michle a jeho využití
pro potřeby resortu školství.

Z rozboru hospodaření DZS za rok 2004 nevyplynula pro naši organizaci žádná
opatření k nápravě.

- 15 Vypořádání finančního vztahu DZS k rozpočtu zřizovatele (MŠMT)
Domu zahraničních služeb byl na počátku roku 2005 poskytnut příspěvek na
provoz ve výši 21,031.000,00 Kč. Příspěvek byl dále v průběhu roku upravován až
na konečnou výši 85,419.497,00 Kč. Jednotlivé úpravy příspěvku na kmenovou
činnost, evropské školy, projekty, specifické úkoly, ostatní úkoly a účelové prostředky
v roce 2005 podává přehled na straně 16 a 17 roční zprávy.
DZS byly původně přiděleny mzdové prostředky ve výši 11,119.000,00 Kč pro
54,7 pracovníků, z toho na platy 10,770.000,00 Kč a na OON 349.000,00 Kč. Po
úpravách činila k 31.12.2005 výše mzdových prostředků 15,074.000,00 Kč, z toho na
platy 14,036.000,00 Kč a OON pak 1,038.000,00 Kč pro 68,97 pracovníků.
Mzdových prostředků bylo čerpáno v roce 2005 celkem 15,619.662,00 Kč, z toho
platy ve výši 14,722.065,00 Kč a OON ve výši 897.597,00 Kč. Rozdíl mezi
poskytnutým příspěvkem na platy a skutečným čerpáním byl v plné výši 686.065,00
Kč uhrazen z prostředků fondu odměn organizace.
Přepočtený počet pracovníků organizace v hlavní činnosti k 31. 12. 2005 činil
66,53 osob, tj. 96,46 %, z tohoto důvodu vyplynula pro organizaci povinnost vrácení
mzdových prostředků v návaznosti na neobsazená místa ve výši 380.000,00 Kč, což
bylo provedeno úpravou příspěvku na kmenovou činnost čj. 33.919/2005-40 ze dne
23.listopadu 2005.
DZS uhradil za rok 2005 Úřadu práce pro Prahu 1 „Odvod jako formu plnění
zaměstnávání občanů se ZPS“, a to ve výši 92.105,00 Kč.
Pro DZS v roce 2005 nevyplynula v souladu s platnými ustanoveními zákona o
rozpočtových pravidlech čís. 218/2000 Sb. povinnost odvodu za prodej nemovitého
majetku. Vznikla však povinnost daňového vypořádání dle zákona o daních z příjmů
z pronájmu státního majetku. Finanční prostředky získané prodejem automobilu byly
zahrnuty do ostatních výnosů (str. 18 Roční zprávy).
Vypořádání finančního vztahu DZS k rozpočtu zřizovatele bylo provedeno na
základě přípisu MŠMT zn. 34.516/2005-44 ze dne 25. listopadu 2005.
V únoru 2006 byla na depozitní účet MŠMT provedena úhrada finančních prostředků
ve výši 4,951.666,70 Kč za nevyčerpané projekty, evropské školy, specifické úkoly,
ostatní úkoly a účelové prostředky v členění :
projekty
evropské školy
specifické úkoly
ostatní úkoly
účelové prostředky
celkem

193.122,12 Kč
300,00 Kč
731.988,98 Kč
13.489,53 Kč
4,012.766,07 Kč
4,951.666,70 Kč

Příloha čís. 2 – Přehled rozepsaných závazných ukazatelů – k tabulce čís. 2 byla
jednak vyplněna jako sumář za celou organizaci a dále pak dle požadavku dílčím
způsobem rozepsána na :
kmenovou činnost - příl.čís.2/1, evropské školy
příl.čís.2/2, specifické úkoly – příl.čís.2/3 až 2/8, ostatní úkoly – příl.čís. 2/9 až 2/11,
projekty – příl..čís.2/12 až 2/20 a účelové prostředky – příl..čís.2/21 až 2/32.
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Úpravy příspěvku na kmenovou činnost, evropské školy, specifické úkoly,
ostatní úkoly, projekty a účelové prostředky v roce 2005

Kmenová činnost:
úprava čís.

11.808/2005-40 ze dne 01.02.2005
33.919/2005-40 ze dne 23.11.2005

19.209 tis. Kč
3.018 tis. Kč
22.227 tis.Kč

11.808/2005-40 ze dne 01.02.2005
21.004/2005-40 ze dne 30.05.2005

1.822 tis. Kč
521 tis. Kč
2.343 tis. Kč

Evropské školy :
úprava čís.

Projekty:
úprava čís.

14.606/2005-40
23.744/2005-40
33.919/2005-40
37.080/2005-40

ze dne 10.03.2005
ze dne 14.07.2005
ze dne 23.11.2005
ze dne 14.12.2005

9.833 tis. Kč
4.300 tis. Kč
4.461 tis. Kč
383 tis. Kč
18.977 tis. Kč

14.127/2005-40
15.848/2005-40
16.569/2005-40
10.671/2005-40
21.294/2005-40
31.989/2005-40
32.270/2005-40
36.191/2005-40
37.080/2005-40

ze dne 02.03.2005
ze dne 30.03.2005
ze dne 05.04.2005
ze dne 12.05.2005
ze dne 31.05.2005
ze dne 31.10.2005
ze dne 01.11.2005
ze dne 08.12.2005
ze dne 14.12.2005

4.838 tis. Kč
3.000 tis. Kč
360 tis. Kč
30 tis. Kč
1.000 tis. Kč
1.300 tis. Kč
65 tis. Kč
202 tis. Kč
27 tis. Kč
10.822 tis. Kč

Specifické úkoly:
úprava čís.

Ostatní úkoly:
úprava čis.

20.219/2005-40 ze dne 19.05.2005
31.989/2005-40 ze dne 31.10.2005
36.191/2005-40 ze dne 08.12.2005

1.039 tis. Kč
- 106 tis. Kč
454 tis. Kč
1.387 tis. Kč
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Účelové prostředky:
Zahraniční pomoc:
úprava čís.

Grant věda:
úprava čís.

Grant EUREKA:
úprava čís.

11.059/2005-61 ze dne 01.02.2005
35.892/2005-61 ze dne 02.12.2005

16.000 tis. Kč
-3.000 tis. Kč
13.000 tis. Kč

ze dne 15.02.2005
ze dne 22.03.2005
ze dne 23.06.2005
ze dne 2109.2005

1.000 tis. Kč
1.000 tis. Kč
1.000 tis. Kč
1.000 tis. Kč
4.000 tis. Kč

13.731/2005-30 ze dne 01.03.2005

10.000 tis. Kč

13.000/2005-30
15.312/2005-30
23.036/2005-30
28.738/2005-30

Mezinár. konference a semináře:
úprava čís.
15.494/2005-61
15.495/2005-61
15.298/2005-61
26.370/2005-61
28.501/2005-61
28.502/2005-61
30.457/2005-61
23.939/2005-60
36.891/2005-61

Účelové prostředky celkem

Upravený roční rozpočet celkem

ze dne 24.03.2005
ze dne 24.03.2005
ze dne 30.03.2005
ze dne 30.08.2005
ze dne 16.09.2005
ze dne 19.09.2005
ze dne 12.10.2005
ze dne 21.10.2005
ze dne 14.12.2005

250,000 tis. Kč
250,000 tis. Kč
500,000 tis. Kč
300,000 tis. Kč
600,000 tis. Kč
500,000 tis. Kč
200,000 tis. Kč
353,497 tis. Kč
- 290,000 tis. Kč
2.663,497 tis. Kč
29.663,497tis.Kč

85.419,497 tis. Kč

Roční finanční příspěvek činil celkem 85,559.956,00 Kč, což je více než
upravený roční rozpočet o částku 140.459,00 Kč, která byla naší organizaci
poskytnuta jako refundace úhrady zpátečních letenek pro 11 osob v rámci projektu
MATRA.
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Hospodářský výsledek a jeho použití
Dům zahraničních služeb v průběhu roku 2005 zajišťoval v rámci své hlavní
činnosti veškeré aktivity dle požadavku MŠMT.
Celkové náklady v roce 2005 činily
kmenová činnost
v členění:
DZS (vč. MP a odvodů)
ubytovna (vč. MP)
Aktion (vč. MP)
středisko multilicencí
MŠMT
v členění:
projekty 1,5 až 12
specifické úkoly
ostatní úkoly
evropské školy
zahraniční pomoc
grant věda
grant EUREKA
mezinárodní konference
Celkové výnosy v roce 2005 činily
příspěvek na provoz
mimorozpočtové zdroje
středisko multilicencí
vratky ( RE + grant)
ostatní výnosy

108,789.498,21 Kč
50,548.667,91 Kč
23,797.198,61 Kč
3,125.876,12 Kč
735.967,27 Kč
22,889.625,91 Kč
58,240.830,30 Kč
18,783.877,88 Kč
10,090.011,02 Kč
1,373.510,47 Kč
2,342.700,00 Kč
11,812.434,89 Kč
3,531.197,77 Kč
8,298.504,33 Kč
2,008.593,94 Kč
113,106.568,29 Kč
85,559.956,00 Kč
2,594.864,00 Kč
22,895.873,89 Kč
387.855,62 Kč
1,668.018,78 Kč

Hlavní činnost :
výnosy
113,106.568,29 Kč
náklady
108,789.498,21 Kč
hospodářský výsledek (před odvodem a daní)

4,317.070,08 Kč

Rekapitulace :
hospod.výsledek HČ
4,317.070,08 Kč
hospod.výsledek JČ
799.462,90 Kč
celkem
5,116.532,98 Kč
daň z pronájmu a prodeje
67.709,00 Kč
daň JČ
- 154.851,00 Kč
vratka za nevyčerpané prostř. - 4,951.666,70 Kč
hospodářský výsledek organizace v roce 2005 - ztráta

-

57.693,72 Kč
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Na zhoršeném hospodářském výsledku – ztrátě, ke které přes veškeré
snahy ze strany naší organizace o úspory ve financování provozních potřeb došlo, se
mimo jiné velkou měrou podílely níže uvedené skutečnosti:
-

-

-

-

-

vyčerpání rezervního fondu organizace na úhradu části odvodu
Finančního úřadu pro Prahu 1, který nám nebyl prominut MF ČR za
porušení rozpočtových pravidel v předchozích obdobích,
náklady související s řešením výše uvedené záležitosti (právní a
poradenské služby),
znemožnění použít částku 1.000 tis. Kč, původně plánovanou jako
zapojení RF do rozpočtu DZS, na krytí nákladů kmenové činnosti v
roce 2005,
od 1.8.2005 se naše organizace stala plátcem DPH a proto došlo
k zavedení a financování nového účetního programu Jasu-účetnictví
od fy Múzo,
ztrátový hospodářský výsledek v jiné činnosti, provozované v oblasti
poskytování služeb, v areálu Michle. Tento stav byl zapříčiněn
sníženou možností pronajímat všechny prostory areálu, a to
vzhledem k očekávaným změnám v souvislosti s restitučními nároky,
snížení obsazenosti ubytovny, způsobené zvýšením cenové hladiny
a zrušením nasmlouvaných rezervací, což ve svém důsledku vedlo
k velmi vysokému finančnímu propadu.
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Jiná činnost a další zdroje
Jiná činnost
Jiná činnost, provozovaná v ubytovacím zařízení Dlouhá tř. 17, spočívá
v poskytování ubytování hostům a k tomu patřících služeb.
Náklady ubytovacího zařízení v roce 2005
Výnosy ubytovacího zařízení v roce 2005
Hospodářský výsledek

3,881.134,90 Kč
4,831.772,25 Kč
+ 950.637,35 Kč

Jiná činnost, provozovaná v areálu Michle, spočívá ve správě nebytových
prostor a poskytování s tím souvisejících služeb.
Náklady areálu Michle v roce 2005
Výnosy areálu Michle v roce 2005
Hospodářský výsledek

3,775.550,42 Kč
3,624.375,97 Kč
- 151.174,45 Kč

Celkové náklady jiné činnosti v roce 2005
v tom:
mzdy
1,800.951,00 Kč
odvody
697.673,00 Kč
služby
5,158.061,32 Kč

7,656.685,32 Kč

Celkové výnosy jiné činnosti v roce 2005
v tom:
služby
8,391.931,06 Kč
ostatní výnosy
64.217,16 Kč

8,456.148,22 Kč

Rekapitulace jiná činnost :
výnosy
8,456.148,22 Kč
náklady
7,656.685,32 Kč
hospodářský výsledek (před zdaněním)

+ 799.462,90 Kč
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Další zdroje
V průběhu roku 2005 došlo i k využití fondů organizace na pokrytí potřeb
hlavní činnosti, nezajištěných příspěvkem zřizovatele, a to :
RF

ve výši

FRM ve výši
FO

ve výši

1,908.799,00 Kč na úhradu části odvodu za porušení
rozpočtové kázně ( platební výměr č. 222526/2004 )
Finančnímu úřadu pro Prahu 1, který nebyl DZS prominut
MF ČR, za porušení rozpočtových pravidel v roce 2000
a 2001,
1,871.668,21 Kč na nákup investic,
686.065,00 Kč na pokrytí rozdílu mezi poskytnutými
mzdovými prostředky a jejich skutečným čerpáním v roce
2005.

Péče o spravovaný majetek
V průběhu roku 2005 byla stejně jako v letech předešlých věnována náležitá
pozornost ochraně hmotného majetku ve smyslu platných ustanovení a tím
předcházeno možnosti jeho neoprávněného použití.
Inventarizace majetku DZS byla provedena na základě příkazu ředitele
organizace čís. 3/2005 pověřenými pracovníky v listopadu a prosinci roku 2005 v
objektu DZS na Senovážném nám. 26, v areálu Michle v Praze 4, ve středisku
multilicencí v Praze 4, v ubytovně v Dlouhé tř. 17 a v ubytovacím zařízení CDMS
Krystal v Praze 6. Jak je patrné z přehledu na straně čís. 22 rozboru žádné
inventurní rozdíly mezi fyzickým a účetním stavem nebyly zjištěny.
Stálé i mimořádné provozní zálohy, poskytnuté pracovníkům DZS na jejich
činnosti, byly v závěru roku 2005 řádně vyúčtovány a vráceny do pokladny
organizace. S pracovníky, odpovědnými za svěřené hmotné a finanční prostředky
jsou uzavřeny řádné „Dohody o hmotné odpovědnosti“, uložené v personálním
oddělení.

- 22 Stav majetku DZS – inventura fyzická i účetní ke 31.12.2005
Stav
Název
DZS
HIM budova
NIM
DNIM nakoupeno do roku 1994
DNIM
DHIM
HIM 023
HIM 022
Umělecká díla
Inventář HIM
Lektoráty DNIM
Lektoráty DHIM
Stravenky Gastro
Sklad kancelářský
Sklad dárkový

fyzický

Rozdíl

0
0

543.200,40
4,456.932,33
2,972.666,21
4,116.191,17
52.986,00
79.640,00
7.087,50
544.734,00
26.136,50
101.427,46
83.249,40

71,742.976,10
480.586,00
517.684,95
543.200,40
4,456.932,33
2,972.666,21
4,116.191,17
52.986,00
79.640,00
7.087,50
544.734,00
26.136,50
101.427,46
83.249,40

29.938,80

29.938,80

0

299.566,90
338.756,95

299.566,90
338.756,95

0
0

Ubytovna
HIM
DHIM
DNIM
Software
Sklad čistících potřeb
Umělecká díla

295.477,60
1,534.752,63
8.802,50
98.910,00
37.555,40
34.070,00

295.477,60
1,534.752,63
8.802,50
98.910,00
37.555,40
34.070,00

0
0
0
0
0
0

CDMS Krystal
HIM
DHIM

624.636,00
2,279.824,70

624.636,00
2,279.824,70

0
0

7,829.404,02
222.774,84
16,224.800,00
889.920,55

7,829.404,02
222.774,84
16,224.800,00
889.920,55

0
0
0
0

Grant
DHIM
Středisko multilicencí
DHIM
HIM

Areál Michle
HIM budovy
HIM stroje
HIM pozemky
DHIM

71,742.976,10
480.586,00

účetní

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Použití účelových prostředků
DZS byly v roce 2005 poskytnuty účelově prostředky v celkové výši
63,192.497,- Kč na níže uvedené akce :
příspěvek
čerpáno
projekty
18.977.000 18,783.877,88
v tom: P1) cestovné (bez OECD)
2,701.000 2,498.271,34
P5) lektoráty českého jazyka
5,400.000 5,394.411,00
P6) zahraniční lektoři v ČR
400.000
381.868,32
P8) stipendia českých studentů
3,200.000 3,103.487,31
P9) přijetí odborníků krátkodobé 1,425.000 1,424.999,18
P10) mezinár.smlouvy a dohody 1,593.000 1,828.052,79
P11) projekt Pirna
3,608.000 3,591.664,20
P12) EUN
650.000
561.123,74
evropské školy

2,342.700

300,00

specifické úkoly
10,822.000 10,090.011,02
v tom: akreditační komise
360.000
110.223,00
stipendia zahraničních studentů 4,300.000 4,246.000,00
univerzita Brusel
1,000.000
868.055,99
mobilita učitelů VŠ
324.000
292.473,00
příspěvky mezinár. organizacím 4,838.000 4,573.259,03

731.988,98
249.777,00
54.000,00
131.944,01
31.527,00
264.740,97

ostatní úkoly
v tom: AKTION – LK+program „AKCE“
CEEPUS
účelové prostředky
§ 6222 - zahraniční pomoc
§ 3809 - grant věda
§ 3809 – grant EUREKA
konference a semináře
v tom: Lisabonské cíle
škola pro všechny
prevence jevů
Inset
Matra
4. pražské fórum
hudba nevidomí
Celkem

2,343.000

k vrácení
193.122,12
202.728,66
5.589,00
18.131,68
96.512,69
0,82
-235.052,79
16.335,80
88.876,26

1,387.000
1,259.000
128.000

1,373.510,47
1,245.510,47
128.000,00

13.489,53
13.489,53
0,00

29,663.497 25,650.730,93
13,000.000 11,812.434,89
4,000.000 3,531.197,77
10,000.000 8,298.504,33
2,663.497 2,008.593,94
853.497
370.987,80
250.000
248.536,80
250.000
243.597,80
300.000
208.075,98
210.000
208.523,00
600.000
585.375,06
200.000
143.497,50
63,192.497 58,240.830,30

4,012.766,07
1,187.565,11
468.802,23
1,701.495,67
654.903,06
482.509,20
1.463,20
6.402,20
91.924,02
1.477,00
14624,94
56.502,50
4,951.666,70

- 24 Nevyčerpané účelově přidělené prostředky ve výši 4,951.666,70 Kč byly
odvedeny na depozitní účet MŠMT při finančním zúčtování se státním rozpočtem
v únoru roku 2006.
Jak je patrno z výše uvedeného přehledu čerpání finančních prostředků na
projekty v roce 2005 došlo k přečerpání výše příspěvku u projektu P10 – Podpora
mezinárodních smluv a dohod, a to ve výši 235.052,79 Kč. K tomuto přečerpání
došlo jednak v důsledku přerozdělování finančních prostředků v rámci celkového
příspěvku poskytnutého zřizovatelem na projekty v průběhu roku 2005 a jednak
zahrnutím předem neplánované úhrady ve výši 110.240,00 Kč za ubytování čínského
a polského lektora FF UP v Olomouci. Tato úhrada byla provedena na základě
přípisu odboru 61 ze dne 12. prosince 2005. Přečerpání by mělo být správně
uhrazeno z rezervního fondu DZS, ale protože stav tohoto fondu po úhradě doměrku
FÚ pro Prahu 1 je nulový, bylo toto přečerpání zahrnuto do výše vratky za projekty.
Tímto postupem nedošlo k přečerpání celkového ročního finančního objemu
určeného na projekty.

Stav pohledávek a závazků
DZS v roce 2005 poskytl
zálohové platby ve výši
a to v členění: provozní záloha DZS (energie,vodné)
předplatné-tisk
ostatní služby DZS (telefon,letenka)
provozní záloha JČ (energie)

924.567,00 Kč
120.420,00 Kč
10.000,00 Kč
270.228,00 Kč
523.919,00 Kč

Zálohové platby jsou prováděny u výše uvedených položek každoročně
v závěru roku na rok příští.
Pohledávky v roce 2005 dosáhly celkové výše 5,930.836,84 Kč a týkaly se
jiné činnosti v ubytovacím zařízení v Dlouhé tř. 17 ( 548.616,00 Kč ), jiné činnosti
v areálu Michle ( 2,700.200,00 Kč ), v hlavní činnosti pak pronájmu státního majetku
v areálu Michle ( 268.250,00 Kč ) a střediska multilicencí za dodávky programových
produktů školám ( 2,413.771,00 Kč ).
Z celkové výše pohledávek činí skutečně pohledávky po lhůtě splatnosti
1,003.810,00 Kč ( viz tabulka čís. 3 ), a to v členění středisko multilicencí 848.539,00
Kč a pronájem státního majetku 155.271,00 Kč.
Pohledávka ve výši 94.870,00 Kč, která byla vymožena soudně již v roce
2003, byla finančně vyrovnána až v počátku roku 2005.
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Peněžní fondy a jejich krytí
V tabulce čís. 9-2. jsou uvedeny příděly ze zlepšeného hospodářského
výsledku roku 2004 do rezervního fondu ve výši 719.021,58,- Kč a do fondu odměn
ve výši 600.000,- Kč, provedené na základě přípisu MŠMT zn. 21.108/2005-61 ze
dne 15.6.2005. Dále tvorba FKSP ve výši 317.820,00 Kč přídělem z vyplacených
platů v roce 2005 a tvorba FRM ve výši 3,726.519,00 Kč z odpisů HIM v roce 2005.
Finanční krytí účtů peněžních fondů je uvedeno v tabulce čís. 9-3. a odpovídá
stavu fondů.

Ostatní
Investiční činnost
Nákup investic organizace v průběhu roku 2005 byl financován výhradně
z prostředků FRM a jeho realizace byla uskutečněna vždy až na základě
odsouhlasení odborem reprodukce majetku zřizovatele.
Pohyb tohoto fondu podává níže uvedený přehled :
Tvorba FRM v roce 2005: stav k 1.1.2005
příděl z odpisů ke 31.12.2005
tvorba FRM celkem
Čerpání FRM v roce 2005: nákup HIM
v tom: nákup automobilu

Rekapitulace :

tvorba FRM
čerpání FRM
stav FRM ke 31.12.2005

13,664.323,38 Kč
3,726.519,00 Kč
17,390.842,38 Kč
1,871.668,21 Kč
1,424.072,00 Kč
17,390.842,38 Kč
- 1,871.668,21 Kč
15,519.174,17 Kč
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Ubytovací a stravovací služby
Nastavené ceny za ubytování z roku 2005 metodickým pokynem MŠMT byly
v platnosti do
31. 03. 2005. Od 01. 04. 2005 byly zvýšeny ceny za ubytování
vedením o cca 150 %. Toto neúměrné zvýšení mělo za následek velký úbytek hostů
ve všech kategoriích.
Dalším snížením zájmu klientů byt ten fakt, že od 01. 05. 2005 mělo být patnáct
pokojů, z celkové kapacity 23 pokojů, pronajato. Tento záměr byl zřizovatelem
zamítnut. Bohužel ta skutečnost, že muselo být zrušeno v měsíci květnu a červnu
velké množství rezervací, se promítla v závěrečném hospodářském výsledku roku
2005.
V hotelu Krystal, kde má DZS MŠMT vlastní kapacitu, se během roku 2005 postupně
předala MŠMT veškerá kapacita až na jeden jednolůžkový pokoj, který zůstal
obsazen do 30. 09. 2006 delegátem UK.
Provoz výdeje snídaní zajišťuje catteringová společnost.

Závěr
V průběhu roku 2005 plnili a splnili pracovníci DZS veškeré požadavky MŠMT.
Problémy, které každoročně musí DZS řešit, se týkají především formy
financování aktivit zřizovatele. Rozpis finančních prostředků, poskytovaných DZS
zřizovatelem na jmenovité akce, nebyl v počátku roku znám, a proto došlo pouze
k zálohovému financování a tím i k situacím, kdy bylo pro organizaci velmi složité
finančně zajistit např. vyplácení stipendií zahraničním studentům, financování
zahraniční pomoci. Finanční prostředky na činnost byly poskytovány měsíčními limity
(cca 1/12 plánovaného ročního příspěvku). Vyskytly se však i takové aktivity, které
bylo nutno okamžitě realizovat v plné výši ročního plánu. Řešení těchto situací proto
vidíme i nadále v poskytování finančních záloh, a to v okamžiku uskutečnění,
v předpokládané výši a jejich následném zúčtování.
I přes výše uvedené skutečnosti musíme konstatovat, že došlo ke zkvalitnění
vzájemné komunikace mezi pracovníky naší organizace a pracovníky zřizovatele.
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