Dům zahraničních služeb MŠMT

ROČNÍ ZPRÁVA
O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2006

Projednáno a schváleno :

OBSAH :
Strana
Úvod
Činnost v roce 2006
Vypořádání finančního vztahu DZS k rozpočtu zřizovatele - MŠMT

1
2 - 15
16

Úpravy příspěvku včetně účelových prostředků v roce 2005

17 - 18

Hospodářský výsledek a jeho pouţití

19 - 20

Jiná činnost a další zdroje

21 - 22

Péče o spravovaný majetek

22

Stav majetku DZS

23

Pouţití účelových prostředků

24 - 25

Stav pohledávek a závazků

25

Peněţní fondy a jejich krytí

26

Ostatní

26

Ubytovací a stravovací sluţby

27

Závěr

27

Seznam tabulek

28

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

DIČ: CZ 61386839

Bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu 8630-031 / 0710
ředitel DZS: PhDr. Josef Vítek - tel. 224230065, vítek@dzs.cz
(do 18.04.2006 pověřen řízením organizace )
PhDr. Kateřina Štěpánková – tel. 224230065, stepankova@dzs.cz
(06.01.2007 odvolána z funkce)
Ing. Iva Tatarková - tel. 224230065, tatarkova@dzs.cz
(od 08.01.2007)
vedoucí EO: Ing. Zdeňka Janoušková - tel. 224398307, janouskova@dzs.cz
(31.01.2006 odvolána z funkce )
Ing. Otto Šajdák - tel. 224398307, sajdak@dzs.cz
(26.1.2007 odvolán z funkce)
funkce obsazena dne 7.3.2007 Ing. Miloslavou Valešovou
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
(30.06.2006 ukončena pracovní smlouva)
Martina Ţejdlíková
- tel. 224398210, zejdlikova@dzs.cz

Jiná činnost DZS MŠMT spočívá v
- poskytování ubytovacích sluţeb na základě ţivnostenského 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 sluţeb souvisejících s pronájmem na základě ţivnostenského 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
(do 12.3.2007)
od 12.3.2007 Bohumil Rosendorfský
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Činnost v roce 2006
Státní příspěvkovou organizaci DZS MŠMT tvoří v souladu s platným
organizačním řádem a na jejím hospodaření se podílejí sekretariát ředitele (SŘ),
krajanský vzdělávací program, výuka českého jazyka a literatury v zahraničí,
ekonomický odbor (EO), studijní odbor (SO), organizační odbor (ORGO),
akademická informační agentura (AIA), středisko multilicencí (SM) do 31.8.2006,
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 svojí činností za plynulý chod organizace a řádné plnění svěřených
úkolů náměstku ministryně skupiny VI. Evropské integrace a mezinárodních vztahů.
Činnost organizace je koordinována s odborem 61 mezinárodních vztahů, resp.
s odborem 60 pro záleţitosti Evropské unie. Do 18.04.2006 byl pověřen řízením
organizace PhDr. Josef Vítek, od 19.04.2006 nastoupila do funkce ředitelky
organizace PhDr. Kateřina Štěpánková.

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 náleţitosti týkající se
dané problematiky spolu s agendou učitelů Evropské školy v Bruselu a Lucemburku,
učitelů u krajanských komunit a lektorky českého jazyka v Itálii.
Sekretariát ředitele dále zajišťoval bezproblémový chod informačního systému
DZS, včetně správy a pouţívání internetových stránek a jejich permanentní
aktualizace (do 31.05.2006). Součástí činnosti byl i plán kontrolní činnosti, který byl
průběţně kontrolován a jeho závěry aplikovány ve prospěch celé organizace. V
oblasti péče o pracovníky bylo i zajišťování nezbytných činností v oblasti poţární
ochrany, bezpečnosti práce a dodrţování základních hygienických nařízení.
Sekretariát ředitele v souladu s platným Organizačním řádem koordinoval
práci a činnost přímo podřízených úseků: Střediska multilicencí (do 31.08.2006),
programu AKTION a CEEPUS, krajanského vzdělávacího programu a výuky
českého jazyka a literatury v zahraničí, po případě plnil další úkoly dle pokynů
zřizovatele.
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Krajanský vzdělávací program
Realizace usnesení vlády ze dne 14.prosince 2005 č.1622 o programu podpory
českého kulturního dědictví v zahraničí na léta 2006 aţ 2010 byla v roce 2006
zajištěna vysláním učitelů ke krajanským komunitám v evropských destinacích :
3 učitelé do Rumunska (Eibenthal, Gernik, Sv. Helena),
2 učitelé do Chorvatska (Daruvar),
1 učitel do Německa (Budyšín),
1 učitel do Ruska (Novorossijsk)
1 učitel na Ukrajinu (Čechohrad).
Od 1.1.2006 (resp.od 1.9.2005) do 31.8.2006 v Srbsku a ČH (Bela Crkva) působil 1
učitel. Od 1.9.2006 učitelé z Gerniku a Sv.Heleny do Srbska a ČH 3 x za dobu
svého působení vyjíţdějí. U ostatních učitelů délka působení zahrnuje celý rok 2006.
(Učitelé působí u krajanů od 1.9.2005 do 31.8.2006 a dále od 1.9.2006 do
31.8.2007).
V jiţní Americe v roce 2006 působili:
2 učitelé v Argentině:
1 Chaco (s výjezdy - Paraguay) od 1.4. do 10.12.2006
1 Buenos Aires od 9.3. do 10.12.2006
2 učitelé v Brazílii:
1 učitel od 15.5. do 29.12.2006 nejprve do 30.8. v Mato Groso do Sul, poté v Rio
Grande do Sul
1 učitel od 1.1.2006 (resp. od 29.10.2005) do 31.7.2006 v Sao Paulu a Mato Groso
do Sul a od 1.10.2006 do 31.12.2006 (resp. do 30.7.2007) v Sao Paulu.
Ve výše uvedených destinacích se vystřídalo celkem 16 učitelů, některým byla
smlouva prodluţována.
Učitelům byla hrazeno: doprava, zvýšené vybavovací náklady, mzda s odvody, byla
vybavována jejich působiště a zapůjčeny notebooky.
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Výuka českého jazyka a literatury v zahraničí
Činnost referátu se řídila především usnesením vlády č.1622/2005 „Program
podpory českého kulturního dědictví v zahraničí na léta 2006 aţ 2010“. Celkový
počet lektorátů českého jazyka a literatury na vysokých školách v zahraničí (dále
lektoráty ČJL) vybavovaných v roce 2006 byl 44 (z toho 40 evropských a 4
mimoevropské).Na základě objednávek lektorů byly dodávány studijní materiály (tisk,
knihy, audio a videokazety, CD). Významným počinem bylo zakoupení 37 kusů
notebooků pro potřeby lektorů ČJL v prosinci 2006 s tím, ţe budou předány lektorům
ČJL na začátku r. 2007. Podle potřeb jednotlivých lektorů byly vyřizovány úhrady za
lékařské prohlídky, pobytové karty, víza a měsíční příplatky. Poţadavky na úhrady
cestovného byly postoupeny k vyřízení cestovnímu oddělení . Plnění výše
uvedených činností vychází ze smluv uzavřených mezi lektorem a DZS MŠMT. Od
1.4.2006 byly smlouvy (o vyslání lektora ČJL do zahraničí) převedeny z MŠMT na
DZS MŠMT.
Na základě pokynů MŠMT byly zajištěny dodávky studijních materiálů pro
dvojjazyčné gymnázium v Pirně (Německo) a ve spolupráci s MZV OKKV (v prosinci
2006) dodávky studijních materiálů pro pracoviště v zahraničí, kde se vyučuje ČJL,
ale nepůsobí zde lektor vyslaný z ČR. O obsahu těchto zásilek rozhodovalo MZV
OKKV na základě objednávek ZÚ ČR.
Dále bylo zajišťováno ubytování pro lektory cizích jazyků (zaměstnance Filozofické
fakulty UK Praha) a to v hotelu Krystal v Praze 6 ( 7 bytů z ubytovací kapacity DZS)
a také v Praze 8 (2 byty - jeden v Praze 8-Bohnice, druhý v Praze 8-Kobylisy). Podle
potřeb ubytovaných lektorů byla vydávána potvrzení (o ubytování) pro cizineckou
policii a řešeny různé poţadavky lektorů související s jejich ubytováním.
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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 dodrţování
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 poţadavky MŠMT.
Nově ekonomický odbor plnil veškeré úkoly související a vyplývající ze
skutečnosti plátce daně z přidané hodnoty.
Finanční účtárna zaúčtovala v průběhu roku 2006 celkem 32.897 účetních
poloţek.
Devizová pokladna pak zajistila vybavení 380 zahraničních cestovatelů, 61
zahraničních pojištění, 122 stipendistů, 1 členského příspěvku EUN, 2 převodů
doplňkového stipendia v rámci programu Aktion, 13 plateb do zahraničí, 173
transakcí pro učitele českého jazyka krajanských komunit, 9 dotací zastupitelským
úřadům (stipendia) a veškeré další úhrady do zahraničí.
Ekonomický odbor dále zajišťoval níţe uvedené činnosti:
korunové pokladny, která provedla evidenci a likvidaci faktur, realizaci
příjmových a výdajových dokladů, nákup a prodej stravenek (do 30.9.2006) pak byly
tyto agendy z důvodu ukončení pracovního poměru pokladní DZS předisponovány
do devizové pokladny a finanční účtárny,
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 údrţbu a opravy majetku spravovaného DZS,
podatelny, která zajišťovala kopírovací, spisové a poštovní sluţby, nákupy a
výdeje kancelářských potřeb.
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Studijní odbor
vykonával aktivity spojené se zajišťováním studia cizinců v ČR a občanů ČR
v zahraničí. Od 1.7. 2006 vykonával aktivity pouze v oblasti přijímání cizinců. Agendy
související s vysíláním do zahraničí, tj. studenti ČR v zahraničí, lycea ve Francii, příprava
rozhodnutí o postavení studia na středních školách v cizině na roveň studia na SŠ v ČR,
náhrada jízdních výdajů, byly převedeny do AIA. Souhrnné informace k těmto agendám
za rok 2006 jsou uvedeny v oddíle AIA.
V oblasti přijímání SO zejména připravoval podklady pro poskytnutí dotací a příspěvků
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 211 vládních stipendistů, studium absolvovalo 26 studentů, ukončilo
jinak 64 studentů, 66 studentům byla ukončena výplata stipendia. V průběhu roku
bylo v evidenci 965 těchto stipendistů. Veškeré náklady hradilo MŠMT včetně
nákladů na tranzit. Na repatriaci nemocných nebyly vynaloţeny ţádné náklady.
Studijních pobytů na základě prováděcích dokumentů ke kulturním dohodám v rámci
programů celoţivotního vzdělávání se zúčastnilo 296 cizinců ze 30 zemí, z toho 58
ze Slovenské republiky. Prostřednictvím DZS byly hrazeny náklady na úhradu
ubytování, výplata stipendií je od 1.1.2006 realizována prostřednictvím 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 2006 se letních
škol slovanských studií zúčastnilo 276 studentů, tj. o 19 studentů méně, neţ bylo
plánováno. Z toho 262 studentů s denní sazbou 800,- Kč (v tom 12 studentů
programu AKTION) a 14 studentů z Ruské federace, kteří si částečně z vlastních
prostředků hradili stravné a ubytování, s denní sazbou 680,-Kč.

-

péče o krajany
Letního jazykového kurzu v Dobrušce se zúčastnilo 60 krajanů z 38 zemí. DZS hradil
náklady na kurz, příspěvek na dopravu (byl vyplacen 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 9 zemí.
DZS hradil příspěvek na dopravu (byl vyplacen 14 krajanům).
Kurzu metodiky výuky českého jazyka pro vyučující z krajanských komunit se
zúčastnilo 20 krajanů ze 16 zemí. DZS hradil náklady na kurz (výuka, ubytování,
strava), dopravu účastníkům do ČR a zpět, příspěvek na osobní výdaje.
Vysílání učitelů ke krajanským komunitám bylo převedeno pod přímou kontrolu
ředitelky DZS, souhrnné informace za rok 2006 jsou v samostatném oddíle.

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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Organizační odbor
programy – přijetí zahraničních hostů MŠMT
V r. 2006 bylo zajištěno 126 přijetí zahr. hostů MŠMT pro celkem 1.072
hostů, v rámci projektu „EUREKA“ se konala 3 zasedání NPC, HLG a závěrečná
ministerská konference pro celkem 760 hostů.
Větší mezinárodní akce, které jsme kompletně zajišťovali organizačně i technicky
( chronologicky):
- konference RE – „Holocaust“ - květen
- Mez. konference Evropské agentury ( speciální školství ) - září
Vzdělávání vyjímečně nadaných dětí – říjen
konference k Lisabonským cílům – říjen
Vzděláváním ke konkurenceschopnosti – listopad
Vzdělávání sluchově postiţených – prosinec
V projektu „EUREKA“:
-

II. zasedání NPC + HLG – Brno, leden
III. zasedání NPC + HLG – Karlovy Vary, duben
IV. zasedání NPC + HLG + MC – Praha, červen

Na červnové ministerské konferenci bylo předsednictví v programu EUREKA
slavnostně předáno ministryní školství ČR vedoucímu italského předsednického
sekretariátu; účast DZS MŠMT v projektu byla vyhodnocena jako velmi úspěšná a
zajištění organizačních sluţeb během předsednictví ČR jako bezchybné.
V září a říjnu proběhly – stejně jako v minulých letech - studijní jazykové pobyty
studentů a profesorů gymnázia Fr. Schillera v Pirně.
Nadále pokračovaly krátkodobé stáţe na veřejných vysokých školách a v archivech
v ČR – nejvíce uchazečů bylo jiţ tradičně z Maďarska, Litvy a Lotyšska, po několika
letech projevili zájem také uchazeči z Řecka.
Ve spolupráci s úsekem protokolu Kabinetu ministryně jsme pomáhali zajistit
návštěvy na
nejvyšší úrovni, tzn. vedené ministry nebo náměstky ministrů.
V srpnu bylo v organizačním odboru vytvořeno další pracovní místo, které bylo od
září obsazeno paní Frňkovou, bývalou recepční ubytovny v Dlouhé; její pracovní
náplň je stejná jako u ostatních referentů agendy přijetí zahraničních hostů MŠMT.
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Autoprovoz
Stejně jako v minulých letech byly zajišťovány poţadavky MŠMT na tuzemské
i zahraniční jízdy, jízdy pro ubytovnu DZS i pro jednotlivé odbory DZS.
Vozy DZS bylo uskutečněno 22 zahraničních sluţebních cest zaměstnanců MŠMT –
zejména při účasti více pracovníků je cesta autem výrazně levnější neţ letadlem
nebo vlakem.
V dubnu byl vozový park DZS doplněn vozem Škoda Superb.
Dle potřeb DZS vykonávali řidiči drobné opravy a údrţbu, pomáhali při likvidaci
areálu Michle a stěhování nábytku a techniky.

Cestovní
Cestovní oddělení v minulém roce zajistilo 229 cestovních dokladů
( 191 letenek a 38 jízdenek ), proplaceno bylo 76 cestovních dokladů.
Na základě výsledků výběrového řízení byla sepsána smlouva s novým dodavatelem
cestovních cenin, agenturou ORBIX.
Pracovnice cestovního oddělení rovněţ vyřizovala pojištění pro zahraniční sluţební
jízdy řidičů DZS; v době přítomnosti pracovníků agendy přijetí zahraničních hostů na
hromadných akcích mimo DZS zajišťovala v nezbytně nutném rozsahu jejich
pracovní činnosti.
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Akademická informační agentura
Výběrová řízení na stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních
smluv - studijní a jazykové pobyty pro vysokoškoláky, postgraduanty a VŠ učitele :
Belgie (Francouzské společenství, Vlámské společenství), Bulharsko, Estonsko,
Francie, Indie, Itálie, Izrael, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Mexiko, Mongolsko,
Německo (DAAD, Bádensko – Wűrttembersko), Polsko, Rakousko, Rumunsko,
Slovensko, Švýcarsko, Ukrajina
Výběrová řízení pro studenty středních škol – na lycea do Francie (do Dijonu a
do Nîmes), na síť škol United World Colleges v různých zemích světa a na
gymnázium v německé Pirně
Zajišťování výběru a organizačních záleţitostí spojených s realizací
hospitačních stáţí
pro pedagogy základních a středních škol do Německa a Francie
Bulletin AIA – publikace s kompletní nabídkou stipendií do zahraničí na
následující akademický rok (tj. 2007/2008). Tato broţura je pracovní pomůckou pro
pracovníky odboru 61 MŠMT a zahraničních oddělení vysokých škol. Je rozesílána
rovněţ na další vybraná ministerstva, ústavy, instituty, do knihoven, informačních
center apod.
Uveřejňování aktuálních informací o různých moţnostech studia v zahraničí
na webových stránkách AIA (řádově stovky příspěvků zpracovaných z cizojazyčných
materiálů).
Průběţné rozesílání důleţitých 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
učitelů a pedagogických pracovníků (Pestalozzi, dříve INSET)
Poskytování individuálních konzultací a poradenského servisu pro
vysokoškolské studenty, postgraduanty i učitele – osobně, telefonicky, e-mailem
(ročně řádově stovky informací)
Agenda poskytování náhrad jízdních výdajů vzniklých v souvislosti s plněním
mezinárodních smluv vysokým školám
Aktualizace smluv (dodatků ke smlouvám) o poskytování náhrad jízdních
výdajů do výše limitu stanoveného (upraveného) MŠMT
Vyhotovování rozhodnutí o přiznání stipendia a zabezpečení finančního
vybavení vysílaných osob, případně plnění dalších závazků vyplývajících
z mezinárodních smluv podle pokynů MŠMT
Údrţba databáze přihlášek, zpracování exportovaných dat.
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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.
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 přímo řízených organizací v resortu školství o
nabídku sluţeb Střediska.
Činnost Střediska v rámci DZS MŠMT byla ukončena k 31.08.2006.
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Program AKTION
Rok 2006 byl jiţ čtrnáctým rokem realizace programu. Podpora byla určena na
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 udělování stipendií
českým i rakouským studentům a pedagogům do 45 let především
na
přípravu
diplomové,
doktorské
či
habilitační
práce.
O efektivitě programu hovoří kromě závěrečných zpráv a finanční bilance také počet
českých i rakouských studentů a akademických pracovníků, kteří byli finančně
podpořeni. Ročně se jedná o cca 200 akad. pracovníků a cca 700 – 750 studentů
obou zemí.
V roce 2006 bylo ke třem termínům podáno po konzultacích jednotlivých
záměrů 62 návrhů projektů spolupráce mezi českými a rakouskými univerzitami,
z nichţ bylo 48 schváleno s celkovou dotací ve výši 87.087,- € a 4.337.000,- 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
v databázi
projektů
a
webových
stránkách
programu:
http://hosting.workplace.cz/DZS/Aktion.nsf .
Dále byly podporovány 3 tzv. Sommerkolleg - třítýdenní letní jazykové kurzy,
kde se stejně početné skupiny českých i rakouských studentů učí jazyk druhé země
v rozsahu 4 hodin denně, jichţ se zúčastnilo celkem 62 českých a 46 rakouských
VŠ studentů. Výuku doplňuje bohatý doprovodný program jako jsou doplňkové
semináře, přijetí na místní radnici, přednášky významných osobností s následnou
diskusí, autorská čtení, 4 – 5 exkurzí a promítání filmů v obou jazycích, coţ řadí tyto
kurzy k nejúspěšnějším aktivitám programu.
O stipendium do druhé země se ucházelo 114 českých studentů a pedagogů,
z nichţ bylo 53 studentům a ml. učitelům uděleno stipendium v rozsahu 131
stipendijních měsíců na pobyty v délce 1-9 měsíců. Ze 12 rakouských uchazečů
bylo stipendium uděleno 10 studentům v celkovém rozsahu 48,5 měsíců, 12
rakouským studentům byla uhrazena účast na LŠSS pořádaných šesti VŠ v ČR.
V průběhu roku organizovala kancelář programu 3 zasedání řídícího grémia
programu AKTION, 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 všem 17 projektům schválených v roce 2005, z 18 nově podaných návrhů bylo
podpořeno 15 projektů a to s celkovou dotací ve výši 68.850 € a 1.537.000 Kč.
Pracovnice kanceláře realizovaly v průběhu roku 7 informační návštěv v ČR i
Rakousku, na 3 seminářích v ČR i Rakousku prezentovaly program AKTION, v letě
realizovaly pracovní návštěvy na 3 letních kolegiích a absolvovaly 2 školení na
Slovensku a v Rakousku. Vyšlo 5 článků o aktivitách programu v regionálním a
odborném tisku. V průběhu 1.pol. roku byla zhotovena Zpráva o činnosti za rok 2005
v němčině (pracovní jazyk programu), zároveň také v češtině, jejíž text je také k dispozici
na webových stránkách: http://www.dzs.cz/images/soubory/jahresbericht2005.doc .
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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): Albánie (účastní se programu od ak.roku 06/07), Bulharsko,
Černá Hora (od ak.roku 05/06 společně se Srbskem, po rozdělení státu se upravuje
členství obou zemí v programu CEEPUS), Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko,
Makedonie (od ak.roku 06/07), Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko
a Srbsko. Členské státy vkládají kaţdoročně do programu stipendijní měsíce, které
jsou určené pro přijetí zahraničních studentů a učitelů.
Koordinace programu je na úrovni České republiky zajišťována jediným
pracovníkem Národní kanceláře CEEPUS při Domě zahraničních sluţeb MŠMT.
V roce 2005 byla přijata do Národní kanceláře na částečný úvazek na pět měsíců
druhá síla, a protoţe se pro nejvytíţenější období roku (podzim) a vzhledem
k stoupajícím počtům stipendijních měsíců osvědčila, byla přijata síla na poloviční
úvazek také na pět měsíců od října 2006 do února 2007.
Informace o akademickém roce 2005/2006:
Česká republika vloţila v tomto roce do programu celkem 600 stipendijních
měsíců a dalších 30 stipendijních měsíců
pro Tematickou síť..
V tomto akademickém roce byla zapojena do programu 15 vysokými školami, a to
jejich 30 fakultami. Naše vysokoškolská pracoviště koordinovala 3 projekty a ve 24
byla partnery. Vzhledem k vícečetnému zapojení některých pracovišť do projektů a
k tomu, ţe v rámci jednoho projektu bývá zapojeno více neţ jedno pracoviště za
danou zemi, disponovala ČR 45 českými partnerskými pracovišti. V tomto
akademickém roce byly vyuţity 622 stipendijní měsíce. V Tematické síti jsme vyuţili
19 stipendijních měsíců: 7 měsíců na výjezdy do Bosny a Hercegoviny, 10 měsíců
pro stipendistku z Bosny a Hercegoviny, 2 měsíce pro stipendisty z Makedonie.
Příkazem ministryně školství, mládeţe a tělovýchovy č. 12/2005 byla od
1.9.2005 zvýšena stipendia.
Při jednání na MŠMT v prosinci 2005 byl stanoven harmonogram odevzdávání
podkladů pro MŠMT.
Na 12. hodnoticí konferenci CEEPUS ve Varšavě v listopadu 2006 jsme
hovořili o plánovaném prodlouţení programu – CEEPUS III.
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.
.
Informace o akademickém roce 2006/2007
Česká republika vloţila v tomto roce do programu celkem 630 stipendijních
měsíců. Tyto stipendijní měsíce byly zohledněny při kalkulování objemu peněţních
prostředků nárokovaného pro kalendářní rok 2007.
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Kvóta – stipendijní měsíce pro akademický rok 2006 – 2007:
Země
Kvóta pro rok 2005/06
Kvóta pro rok 2006/07
Albánie
110
Bulharsko
400
410
Černá hora
50
100
Česká republika
600
630
Chorvatsko
350
370
Maďarsko
530
540 + 10 pro tematické sítě
Makedonie
120
Polsko
500
550
Rakousko
700
800
Rumunsko
625
625
Slovensko
320
600
Slovinsko
320
330
Srbsko
100
140
ČR je zapojena do programu 14 vysokými školami, a to jejich 39 fakultami.
Vzhledem k zapojení některých pracovišť do více projektů a k tomu, ţe v rámci
jednoho projektu bývá zapojeno více neţ jedno pracoviště za danou zemi, disponuje
ČR 56 českými partnerskými pracovišti. V Tematické síti proběhla mobilita do Bosny
a Hercegoviny a jsou hlášené předběţně i další pobyty.
Program CEEPUS má na MŠMT stanoveny kontaktní osoby: Mgr.Edvard
Meduna, Ing. Alena Spejchalová, RNDr. Věra Šťastná.
Všechny přihlášky mobilit i projektů sítí probíhají on-line. Aktuální údaje o
programu jsou na webových stránkách programu CEEPUS www.ceepus.info a
www.dzs.cz.
Finanční prostředky:
V roce 2006 bylo přiděleno na program CEEPUS 10 000 000 Kč na
financování běžné mobility (na cca 600 stipendijních měsíců v r. 2006/2007, se
zahrnutím 21 stipendijních měsíců převedených pro Tematickou síť), informačních a
dalších aktivit spojených se zapojením do tohoto programu (úhrada oponentur a
cestovné pro experty Rady VŠ spolu s částkou na informační kampaň a tiskoviny a
informační a evaluační seminář, coţ patří do části rozpočtu CEEPUS pro Dům
zahraničních sluţeb ve výši 180 000 Kč).
Vysokým školám bylo na přijetí zahraničních studentů a učitelů a na výdaje při
výjezdech českých účastníků programu zasláno cca 7 172 000 Kč.
Rozpočet pro rok 2007 vycházel z předpokladu 630 stipendijních měsíců
v roce 2007/08 a dále ze skutečnosti, ţe bude dále čerpána kvóta Tematické sítě v
rámci 20 zbylých měsíců.
Kvóta vloţená do akademického roku 2007/2008 bude rozhodnuta na
zasedání Společného výboru ministrů zemí CEEPUS, které se bude konat 16. 3.
2007 v Záhřebu.
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Ubytovací zařízení DZS
V roce 2006 bylo v provozu 23 pokojů s celkovým počtem 39 lůţek.
Celkový počet lůţkodnů v roce 2006 činil 6427 a průměrná obsazenost byla 45,26%.
Z celkového počtu 6427 lůţkodnů vyuţilo MŠMT kapacitu ubytovacího zařízení
v Dlouhé ulici počtem 439 lůţkodnů pro tzv. neplatící delegáty.
V tomto roce byla zakoupena nová digitální telefonní ústředna a tím rozšířena
nabídka o další sluţbu. Hosté mohou vyuţívat přímé telefonní provolby do celého
světa. Hovory se automaticky natěţují na hotelový účet v hotelovém programu. Další
sluţba pro hosty byla zavedena v měsíci září. Hosté mohou platit úhradu platebními
kartami.
Bohuţel plánovaná rekonstrukce ubytovny byla opět přesunuta. Termín není zatím
dohodnut. Na tomto základě byla zpracovaná tzv. digitalizace všech plánů budovy.
To umoţní při plánování přestavby pracovat v přesných rozměrech s plochou
budovy. Současně byl vypracován projekt v digitální podobě. Tento projekt zahrnuje
celkovou rekonstrukci všech pokojů a výstavbu malého kongresového sálu pro
zhruba 100 osob.
Současně s plánovanou rekonstrukcí je nutné počítat s výměnou výtahu. Nový výtah
je jiţ vyroben a jeho instalace byla také odsunuta.
Ve vedlejší činnosti bylo hospodaření v porovnání mezi výnosy a náklady +196
091,71Kč.
V kmenové činnosti se náklady kryly s výnosy.
Velký úbytek obsazenosti byl zaznamenán u cestovních agentur, které vyuţívají tzv.
zbytkovou kapacitu.
v roce 2005 … 1187 pokojonocí
v roce 2006 … 898 pokojonocí
Důsledkem je maximální vybydlenost objektu a rostoucí konkurence v ubytovacích
sluţbách. Bez moţnosti poskytnout další doplňkové sluţby – restaurace, sauna,
bazén apod. (vše je zahrnuto v novém projektu přestavby).
Dalším důvodem je také moţnost nabízení volné kapacity pouze 30 dní a méně před
poţadovaným termínem nájezdu hostů. To je pro většinu agentur nepřijatelné.
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Areál Michle
V roce 2006 došlo k zásadním změnám v hospodaření areálu, které byly
ovlivněny těmito základními parametry:
rozsudkem Městského soudu v Praze jako soudu odvolacího v právní věci
restituce pozemků areálu Michle – dnem 1.1.2006 byla převáţmá část pozemků
(celkem 11.031 m2) předána restituentům, kteří neprodleně vyměřili DZS vysoké
finanční částky za pronájem pozemků, nad nimiţ stojí budovy s příslušností
hospodaření DZS a tímto dnem se areál dostal do situace, ţe nebyl schopen
provozovat svoji činnost bez příspěvku ze státního rozpočtu,
proto následně DZS nabídl stavby a zbývající část pozemků k vyuţití jiným
státním organizacím ( 24 subjektů), z nichţ pouze Ministerstvo dopravy po delším
váhání dnem 1.1.2007 bezúplatně převzalo stavbu haly a zbývající pozemky,
ostatní provizorní stavby, po následných jednáních s novým vlastníkem
pozemků odkoupených od restituentů – Stavby silnic a ţeleznic – nařídily tyto
demolovat do termínu 28.2.2007,
z těchto důvodů bylo vypsáno výběrové řízení na provedení demolice, které
bylo ukončeno 14.11.2006 a vybrána stavební firma dle příslušného zadání. O všech
těchto skutečnostech bylo informováno MŠMT, které schválilo náš postup a vyčlenilo
potřebné finanční prostředky na demoliční práce a příslušné mzdové náklady pro
pracovníky areálu Michle v souvislosti s jejich propuštěním z pracovního poměru,
areál Michle byl proto ke dni 31.12.2006 vyklizen, ve stanovených lhůtách byly
zrušeny všechny dodávky energií a další nezbytná připojení k mediálním sítím.
Pracovníci areálu byli k témuţ dni v souladu s příslušnými ustanoveními Zákoníku
práce propuštěni z pracovního poměru a areál Michle jako součást DZS byl tímto
dnem zrušen.

Z rozboru hospodaření DZS za rok 2005 nevyplynula pro naši
organizaci žádná opatření k nápravě.
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Vypořádání finančního vztahu DZS k rozpočtu zřizovatele
(MŠMT)
Domu zahraničních sluţeb byl na počátku roku 2006 poskytnut příspěvek na
provoz ve 22,870.000,00 výši Kč. Příspěvek byl dále v průběhu roku upravován aţ
na konečnou výši 92,251.444,00 Kč. Jednotlivé úpravy příspěvku na kmenovou
činnost, evropské školy, projekty, specifické úkoly, ostatní úkoly a účelové prostředky
v roce 2005 podává přehled na straně 17 a 18 roční zprávy.
DZS byly původně přiděleny mzdové prostředky ve výši 12,254.000,00 Kč pro
56,71 pracovníků, z toho na platy 11,879.000,00 Kč a na OON 375.000,00 Kč. Po
úpravách činila k 31.12.2006 výše mzdových prostředků 17,659.000,00 Kč, z toho na
platy 16,226.000,00 Kč a OON pak 1,433.000,00 Kč pro 69,82 pracovníků.
Mzdových prostředků bylo čerpáno v roce 2006 celkem 17,592,597,00 Kč, z toho
platy ve výši 16,215.830,00 Kč a OON ve výši 1,376.767,00 Kč.
Přepočtený počet pracovníků organizace v hlavní činnosti k 31. 12. 2006 činil
68,46 osob, tj. 98,05 %, nebyla překročena hranice neplnění počtu zaměstnanců ve
výši 3% a z tohoto důvodu nevyplynula pro organizaci povinnost vrácení mzdových
prostředků v návaznosti na neobsazená místa.
Pro DZS v roce 2006 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 výnosů střediska multilicencí, které bylo součástí DZS do 31.08.2006.
Vypořádání finančního vztahu DZS k rozpočtu zřizovatele bylo provedeno na
základě přípisu MŠMT zn. 26.591/2006-44 ze dne 28. listopadu 2006.
V únoru 2006 byla na depozitní účet MŠMT provedena úhrada finančních prostředků
ve výši 4,214.174,48 Kč za nevyčerpané projekty, evropské školy, specifické úkoly,
ostatní úkoly a účelové prostředky v členění :
projekty
evropské školy
specifické úkoly
účelové prostředky
celkem

2,691.519,75 Kč
0,00 Kč
352.490,26 Kč
1,170.164,47 Kč
4,214.174,48 Kč

Příloha čís. 2 – Přehled rozepsaných závazných ukazatelů – k tabulce čís. 2 byla
jednak vyplněna jako sumář za celou organizaci a dále pak dle poţadavku dílčím
způsobem rozepsána na :
kmenovou činnost - příl.čís.2/1, evropské školy
příl.čís.2/2, specifické úkoly – příl.čís.2/3 aţ 2/9, projekty – příl..čís.2/10 aţ 2/17 a
účelové prostředky – příl..čís.2/18 aţ 2/30
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Úpravy příspěvku na kmenovou činnost, evropské školy, specifické úkoly,
projekty a účelové prostředky v roce 2006

Kmenová činnost:
úprava čís.

ze dne 20.01.2006
ze dne 16.06.2006
ze dne 09.10.2006
ze dne 06.12.2006

20.107 tis. Kč
510 tis. Kč
2.164 tis. Kč
886 tis. Kč
23.667 tis Kč

1.472/2006-40 ze dne 20.01.2006

2.763 tis. Kč

1.472/2006-40
14.963/2006-40
23.170/2006-40
28.246/2006-40

Evropské školy :
úprava čís.

Projekty:
úprava čís.

7.032/2006-40
12.541/2006-40
17.275/2006-40
25.712/2006-40

ze dne 16.03.2006
ze dne 10.05.2006
ze dne 07.07.2006
ze dne 15.11.2006

8.182 tis. Kč
1.425 tis. Kč
3.725 tis. Kč
2.068 tis. Kč
15.400 tis. Kč

2.700/2006-40
8.238/2006-40
10.347/2006-40
25.712/2006-40
28.246/2006-40
29.364/2006-40

ze dne 02.02.2006
ze dne 28.03.2006
ze dne 11.04.2006
ze dne 15.11.2006
ze dne 06.12.2006
ze dne 18.12.2006

900 tis. Kč
1.250 tis. Kč
135 tis. Kč
601 tis. Kč
250 tis. Kč
467 tis. Kč
3.603 tis. Kč

Specifické úkoly:
úprava čís.
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Účelové prostředky:
Krajanský vzdělávací program:
úprava čís.

Výuka čes. jazyka v zahraničí:
úprava čís.

Grant věda:
úprava čís.

Grant EUREKA:
úprava čís.

Mezinár. konference a semináře:
úprava čís.

1.036/2006-61 ze dne 06.02.2006
18.362/2006-61 ze dne 10.08.2006
24.923/2006-61 ze dne 02.11.2006

17.000 tis. Kč
- 200 tis. Kč
- 600 tis. Kč
16.200 tis. Kč

8.720/2006-61 ze dne 07.04.2006
28.500/2006-61 ze dne 12.12.2006

17.000 tis. Kč
- 6.000 tis. Kč
11.000 tis. Kč

1.702/2006-30 ze dne 23.01.2006
27.868/2006-30 ze dne 01.12.2006

4.000 tis. Kč
300 tis. Kč
4.300 tis. Kč

765/2006-30 ze dne 12.01.2006
19.110/2006-30 ze dne 03.08.2006

15.000 tis. Kč
- 4.000 tis. Kč
11.000 tis. Kč

3.055/2006-61
5.436/2006-61
7.528/2006-61
19.720/2006-61
20.296/2006-61
20.382/2006-61
22.188/2006-61
25.573/2006-61
27.656/2006-61
28.500/2006-61
28.500/2006-61

Účelové prostředky celkem

Upravený roční rozpočet celkem

ze dne 07.02.2006
ze dne 10.03.2005
ze dne 22.03.2006
ze dne 23.08.2006
ze dne 25.08.2006
ze dne 19.09.2006
ze dne 04.10.2006
ze dne 10.11.2006
ze dne 11.12.2006
ze dne 12.12.2006
ze dne 12.12.2006

3.000,000 tis. Kč
600,000 tis. Kč
60,000 tis. Kč
300,000 tis. Kč
500,000 tis. Kč
400,000 tis. Kč
500,000 tis. Kč
343,000 tis. Kč
64,444 tis. Kč
- 450,000 tis. Kč
- 299,000 tis. Kč
5.018,444 tis. Kč
69.284,444tis.Kč

92.951,444 tis. Kč
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Hospodářský výsledek a jeho použití
Dům zahraničních sluţeb v průběhu roku 2006 zajišťoval v rámci své hlavní
činnosti veškeré aktivity dle poţadavku MŠMT.
Celkové náklady v roce 2006 činily
kmenová činnost
v členění:
DZS (vč. MP a odvodů)
ubytovna (vč. MP a odvodů)
Aktion (vč. MP a odvodů)
středisko multilicencí
MŠMT
v členění:
projekty 1,6,8 aţ 12
specifické úkoly
evropské školy
krajanský program
výuka čes.jazyka v zahr.
grant věda
grant EUREKA
mezinárodní konference
Celkové výnosy v roce 2006 činily
příspěvek na provoz
mimorozpočtové zdroje
středisko multilicencí
vratky ( RE + granty)
ostatní výnosy

100,160.806,89 Kč
35,090.537,37 Kč
21,192.574,39 Kč
3,186.436,58 Kč
793.684,06 Kč
9,917.842,34 Kč
65,070.269,52 Kč
12,708.480,25 Kč
3,250.509,74 Kč
2,763.000,00 Kč
15,901.115,41 Kč
10,568.972,30 Kč
4,076.834,98 Kč
10,916.398,27 Kč
4,884.958,57 Kč
105,250.151,16 Kč
92,951.444,00 Kč
290.833,49 Kč
10,302.914,50 Kč
1,349.443,25 Kč
355.515,92 Kč

Hlavní činnost :
výnosy
105,250.151,16 Kč
náklady
100,160.806,89 Kč
hospodářský výsledek (před odvodem a daní)
Rekapitulace :
hospod.výsledek HČ
hospod.výsledek JČ
celkem
daň z výnosů stř.multilicencí
daň JČ
úhrada ztráty z r. 2005
vratka za nečerpané prostř.

5,089.344,27 Kč

5,089.344,27 Kč
59.868,93 Kč
5,149.213,20 Kč
- 42.959,00 Kč
- 19.681,00 Kč
- 57.693,72 Kč
- 4,214.174,48 Kč

hospodářský výsledek organizace v roce 2006 - zisk

814.705,00 Kč
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Na zlepšeném hospodářském výsledku – zisku naší organizace, kterého
bylo dosaţeno v roce 2006, podílely níţe uvedené skutečnosti:
-

snaha ze strany naší organizace o úspory ve financování provozních potřeb,

-

refundace
nákladů
ubytovny-kmenové
činnosti
(náklady
s ubytováváním neplatících delegátů) ze strany zřizovatele,

spojené

-

navýšení příspěvku zřizovatele o výši neuskutečněných,
plánovaných, výnosů z pronájmu státního majetku.

původně

- 21 -

Jiná činnost a další zdroje
Jiná činnost
Jiná činnost, provozovaná na základě ţivnostenského listu v ubytovacím
zařízení Dlouhá tř. 17, spočívá v poskytování ubytování hostům a k tomu patřících
sluţeb.
Náklady ubytovacího zařízení v roce 2006
Výnosy ubytovacího zařízení v roce 2006
Hospodářský výsledek

4,442.919,02 Kč
4,667.173,04 Kč
224.254,02 Kč

Jiná činnost, provozovaná na základě ţivnostenského listu v areálu Michle,
spočívá ve správě nebytových prostor a poskytování s tím souvisejících sluţeb.
Náklady areálu Michle v roce 2006
Výnosy areálu Michle v roce 2006
Hospodářský výsledek

3,352.289,97 Kč
3,187.904,88 Kč
- 164.385,09 Kč

Celkové náklady jiné činnosti v roce 2006
v tom:
mzdy
1,892.203,00 Kč
odvody
692.426,00 Kč
sluţby
5,210.579,99 Kč

7,795.208,99 Kč

Celkové výnosy jiné činnosti v roce 2006
v tom:
sluţby
7,794.761,49 Kč
ostatní výnosy
60.316,43 Kč

7,855.077,92 Kč

Rekapitulace jiná činnost :
výnosy
7,795.208,99 Kč
náklady
7,855.077,92 Kč
hospodářský výsledek (před zdaněním)

+ 59.868,93 Kč
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Další zdroje
V průběhu roku 2006 došlo i k vyuţití fondů organizace na pokrytí potřeb
hlavní činnosti, nezajištěných příspěvkem zřizovatele, a to :

FRM v celkové výši
3,620.606,29 Kč
z toho: na nákup investic 3,329.772,80 Kč
na opravy a údrţbu 290.833,49 Kč

Péče o spravovaný majetek
V průběhu roku 2006 byla stejně jako v letech předešlých věnována náleţitá
pozornost ochraně hmotného majetku ve smyslu platných ustanovení a tím
předcházeno moţnosti jeho neoprávněného pouţití.
Inventarizace majetku DZS byla provedena na základě příkazu ředitelky
organizace čís. 6/2006 pověřenými pracovníky v listopadu a prosinci roku 2006 v
objektu DZS na Senováţném nám. 26, v areálu Michle 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. 23 rozboru ţádné inventurní rozdíly mezi fyzickým a
účetním stavem nebyly zjištěny.
Stálé i mimořádné provozní zálohy, poskytnuté pracovníkům DZS na jejich
činnosti, byly v závěru roku 2006 řádně vyúčtovány a vráceny do pokladny
organizace. S pracovníky, odpovědnými za svěřené hmotné a finanční prostředky
jsou uzavřeny řádné „Dohody o hmotné odpovědnosti“, uloţené v personálním
oddělení.

- 23 Stav majetku DZS – inventura fyzická i účetní ke 31.12.2006
Stav
Název
DZS
HIM budova
NIM software
DNIM nakoupeno do roku 1994
DNIM
DHIM
HIM 023 auta
HIM 022 stroje
Umělecká díla
Inventář HIM
DNIM lektoráty
DHIM lektoráty
Stravenky Gastro
Sklad kancelářský
Sklad dárkový

fyzický

71,742.976,10
645.237,00

účetní

Rozdíl

0
0

623.264,50
5,147.523,93
3,882.273,21
4,333.191,57
53.814,00
79.640,00
28.626,50
1,675.626,00
53.814,00
66.414,92
78.778,80

71,742.976,10
645.237,00
517.684,95
623.264,50
5,147.523,93
3,882.273,21
4,333.191,57
53.814,00
79.640,00
28.626,50
1,675.609,00
53.814,00
66.414,92
78.778,80

Grant
DHIM

47.828,80

47.828,80

0

Středisko multilicencí
DHIM
HIM

61.857,50
10.070,00

61.857,50
10.070,00

0
0

Ubytovna
HIM stroje
DHIM
DNIM
NIM software
Sklad čistících potřeb
Umělecká díla

336.048,80
1,533.824,56
15.502,50
98.910,00
13.380,00
34.070,00

336.048,80
1,533.824,56
15.502,50
98.910,00
13.380,00
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

Areál Michle
HIM budovy
HIM stroje
DHIM

5,987.878,50
146.632,84
882.475,55

5,987.878,50
146.632,84
882.475,55

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Použití účelových prostředků
DZS byly v roce 2006 poskytnuty účelově prostředky v celkové výši
69,284.444,00 Kč na níţe uvedené akce :
příspěvek
čerpáno
projekty
15.400.000 12,708.480,25
v tom: P1) cestovné (bez OECD)
3,481.000 2,755.191,65
P6) zahraniční lektoři v ČR
255.000
217.134,93
P8) stipendia českých studentů
3,715.000 3,216.211,67
P9) přijetí odborníků krátkodobé 1,500.000
986.849,54
P10) mezinár.smlouvy a dohody 2,300.000 1,539.170,73
P11) projekt Pirna
3,491.000 3,490.154,26
P12) EUN
658.000
503.767,47

k vrácení
2,691.519,75
725.808,35
37.865,07
498.788,33
513.150,46
760.829,27
845,74
154.232,53

evropské školy

2,763.000

2,763.000,00

0,00

specifické úkoly
v tom: akreditační komise
univerzita Brusel
mobilita učitelů VŠ
příspěvek EUN
stipendia Aktion
program Ceepus

3,603.000
250.000
1,000.000
391.000
900.000
927.000
135.000

3,250.509,74
118.263,51
866.079,99
389.973,00
857.960,00
904.510,55
113.722,69

352.490,26
131.736,49
133.920,01
1.027,00
42.040,00
22.489,45
21.277,31

69,284.444
16,200.000
11,000.000
4,300.000
11,000.000
5,018.444
544.000
464.444
300.000
500.000
2,550.000
600.000
60.000
69,284.444

65,070.269,52
15,901.115,41
10,568.972,30
4,076.834,98
10,916.398,27
4,884.958,57
533.610,20
464.443,80
299.195,20
440.052,80
2,525.677,14
596.865,03
25.114,40
65,070.269,52

4,214.174,48
298.884,59
431.027,70
223.165,02
83.601,73
133.485,43
10.389,80
0,20
804,80
59.947,20
24.322,86
3.134,97
34.885,60
4,214.174,48

účelové prostředky
§ 6222 – krajanský program
§ 3299 – výuka čes.jazyka v zahraničí
§ 3809 - grant věda
§ 3809 – grant EUREKA
konference a semináře
v tom: Lisabonské cíle
Konkurenceschopnost
nadaní ţáci
sluchově postiţení
Holocoust
evropská agentura
QTE
Celkem
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Nevyčerpané účelově přidělené prostředky ve výši 4,214.174,48 Kč byly
odvedeny na depozitní účet MŠMT při finančním zúčtování se státním rozpočtem
v únoru roku 2007.
Jak je patrno z výše uvedeného přehledu čerpání účelově přidělených
finančních prostředků v roce 2006 nedošlo k přečerpání výše objemů jednotlivých
aktivit.

Stav pohledávek a závazků
DZS v roce 2006 poskytl, po schválení odborem reprodukce majetku MŠMT
z finančních prostředků FRM organizace, zálohové platby na dodávky a práce
investičního charakteru v objemu 1,213.065,00 Kč, které se týkají rekonstrukce
ubytovacího zařízení v Praze 1, Dlouhá tř. 17. V tomto objemu je zahrnuta částka
záloh na rekonstrukci výtahu ve výši 1,071.000,00 Kč a na digitalizaci plánů
ubytovacího zařízení pro potřeby projektu rekonstrukce ve výši 142.065,00 Kč.
Zálohové platby na neuskutečněné sluţby, dodávky a práce v rámci
neinvestičních výdajů nebyly v roce 2006 realizovány.

Pohledávky v roce 2006 dosáhly celkové výše 2,783.021,00 Kč a týkaly se
jiné činnosti v ubytovacím zařízení v Dlouhé tř. 17 (161.403,00 Kč ), jiné činnosti
v areálu Michle (1,479.553,00 Kč), v hlavní činnosti pak pronájmu státního majetku
v areálu Michle (313.174,00 Kč) a střediska multilicencí za dodávky programových
produktů školám (828.891,00 Kč).
Z celkové výše pohledávek činí skutečně pohledávky po lhůtě splatnosti
1,142.065,00 Kč ( viz tabulka čís. 3 ), a to v členění středisko multilicencí 828.891,00
Kč a pronájem státního majetku 313.174,00 Kč.
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Peněžní fondy a jejich krytí
Hospodaření DZS skončilo v roce 2005 ztrátou, a proto v tabulce čís. 9-2. je
uvedena pouze tvorba FKSP ve výši 334.421,00 Kč přídělem z vyplacených platů
v roce 2006 a tvorba FRM ve výši 4,658.151,00 Kč z odpisů HIM v roce 2006.
Finanční krytí účtů peněţních fondů je uvedeno v tabulce čís. 9-3. Vzniklé
rozdíly mezi stavem fondů a jejich finančním krytím vznikly:
u FKSP nesplacením půjček, poskytnutých zaměstnancům v roce 2006,
u FRM převodem prostředků na opravy a údrţbu investičního charakteru aţ
v počátku roku 2007.

Ostatní
Investiční činnost
Nákup investic organizace v průběhu roku 2006 byl financován výhradně
z prostředků FRM a jeho realizace byla uskutečněna vţdy aţ na základě
odsouhlasení odborem reprodukce majetku zřizovatele.
Pohyb tohoto fondu podává níţe uvedený přehled :
Tvorba FRM v roce 2006: stav k 1.1.2006
příděl z odpisů ke 31.12.2005
tvorba FRM celkem
Čerpání FRM v roce 2006: nákup HIM
opravy a údrţba

Rekapitulace :

tvorba FRM
čerpání FRM
stav FRM ke 31.12.2006

15,519.174,17 Kč
4,658.151,00 Kč
20,177.325,17 Kč
3,329.772,80 Kč
290.833,49 Kč
3,620.606,29 Kč
20,177.325,17 Kč
- 3,620.606,29 Kč
16,556.718,88 Kč
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Ubytovací a stravovací služby
Pro rok 2006 byly ceny za ubytování stanoveny dle metodického pokynu
MŠMT.
V současné době stav a vybavenost pokojů neodpovídá poţadavkům klientů a proto
není Ubytovací zařízení DZS MŠMT konkurence schopné v porovnání s ostatními
ubytovacími zařízeními v kategorii 3*. I přes tyto negativní skutečnosti se podařilo
v roce 2006 dosáhnout ziskového hospodaření.
Pokoj v CDSM Krystal byl, který byl původně vyuţíván delegátem UK, předán
k uţívání MŠMT.
Provoz výdeje snídaní zajišťuje cateringová společnost.

Závěr
V průběhu roku 2006 plnili a splnili pracovníci DZS veškeré poţadavky MŠMT.
I přes sloţitost při řešení některých situací je třeba konstatovat, ţe nadále
dochází ke zkvalitňování vzájemné komunikace a spolupráce mezi pracovníky naší
organizace a pracovníky zřizovatele.
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