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R o č n í   z p r á v a   
za rok 2006 

 
 
 

 
 
 
a) Ústav mezinárodních vztahů 
    Nerudova 3, 118 50  Praha 1 
    IČ 48546054 
    Telefon: 251108111 
    Fax:   251108222 
    Elektron.pošta: umv@iir.cz 
    Internet.stránky: www.iir.cz 
    Úřední hodiny knihovny pro veřejnost:  Po 9 – 15 
         Út  9 – 16 
      St  9 – 18 
      Čt  9 – 16 
      Pá  9 – 12 
 
b) Ústav mezinárodních vztahů byl zřízen rozhodnutím ministra zahraničních věcí dnem 
1.1.1993 jako podřízená rozpočtová organizace. Rozhodnutím ministra zahraničních věcí byla 
od 1.4.1993 změněna právní forma finančního hospodaření z  rozpočtové na příspěvkovou 
organizaci. 
Tato právní úprava končí dnem 31.12.2006, od 1.1.2007 se ÚMV transformuje z příspěvkové 
organizace na veřejnou výzkumnou instituci ve smyslu ustanovení zákona 341/2005 Sb. 
Zřizovatelem  ÚMV je Ministerstvo zahraničních věcí. 
 
c) organizační struktura ÚMV –     Útvar vedení 
          Výzkumné oddělení 
          Diplomatická akademie 
          Ediční oddělení 
          Informační oddělení   
          Oddělení správy a služeb 
 
Hlavní činnost je dána  statutem schváleným ministrem zahraničních věcí. Spočívá zejména 
ve výzkumu v oblasti mezinárodních vztahů a zahraniční politiky, ediční, osvětové a 
vzdělávací činnosti. 
 
d) viz přiložená tabulka č. 1 
 
 
 
 
 

mailto:umv@iir.cz
http://www.iir.cz/


e) Nakupované zásoby, nehmotný a hmotný majetek jsou oceněny v pořizovacích cenách. Do 
pořizovací ceny jsou zahrnuty vedlejší pořizovací náklady. Nehmotný i hmotný majetek je 
odepisován podle plánu daného vnitřním předpisem. 
Pohledávky po lhůtě splatnosti činily k 31.12.2006 celkem 10 881,50 Kč, pohledávky byly 
uhrazeny v měsíci lednu  a únoru 2007. 
ÚMV nemá pohledávky za dlužníky v konkursním řízení, ani pohledávky, které by byly 
předmětem soudních sporů.  
 
f) Viz přiložená rozvaha,  výkaz zisku a ztráty a příloha. 
 
g) 1. V průběhu roku 2006  byly provedeny celkem 4 rozpočtové změny. Rozpočtová  

opatření  se týkala prostředků nutných k zajištění výzkumných projektů uskutečněných 
v rámci výběrových řízení MZV, dále na zajištění úkolů v rámci rozvojové pomoci,  
evaluačních misí, trilaterární smlouvy s Kanadou a trilaterární smlouvy 
s Lucemburskem,  Poslední rozpočtové opatření se pak týkalo nespotřebovaných 
prostředků z evaluačních misí, rozvojového střediska a trilaterární smlouvy, které byly 
vráceny zpět na účet MZV.  Jednotlivá rozpočtová opatření jsou uvedena v přiložené 
tabulce. 

 
 
 2. Příjmy a výnosy byly srovnatelné s předchozími roky. 
 

3. Příjem ze státního rozpočtu v roce 2006 byl 52 031 tis.Kč a z GAČR 454 tis.Kč a  
z projektu MŠMT 1 543 tis.Kč. Z ostatních zdrojů získal ÚMV 6 402 tis. Kč převážně 
na projekt trilaterární smlouvy s Kanadou. Příjmy z  prodeje publikací a služeb 
knihovny 1 024 tis. Kč, příjmy z hospodářské činnosti  194 tis. Kč.  
 
4. Limit mzdových prostředků na rok 2006 činil 19 104  tis. Kč, z toho   804 tis.Kč 
z projektu MŠMT. Tyto limity nebyly překročeny, na mzdových prostředcích bylo 
čerpáno  16 671  tis. Kč, na   OON  2 089 tis. Kč, tj. celkem 18 760  tis. Kč.    
   
 
5. V roce 2006 byl realizován 1 výzkumný záměr z prostředků na VaV ve výši 14 mil. 
Kč,  6 výzkumných projektů z prostředků MZV a 2 z GAČR  v celkové výši 1 836 tis. 
Kč. Výsledky těchto projektů byly předány zadavatelům včetně vyúčtování.  
 
6. Účelové prostředky na financování programů reprodukce majetku nebyly ÚMV 
přiděleny. 
 
7. Nebyly poskytnuty žádné dotace a návratné finanční výpomoci. 
 
8. Z rozpočtu EU  ÚMV neobdržel žádné prostředky. 
 
9. ÚMV je členem Trans Evropean Policy Studies Association (TEPSA) se sídlem 
v Bruselu  a  ročním poplatkem 1 000 EUR. Jedná se o organizaci, která sdružuje 
výzkumné ústavy se  zaměřením na studium mezinárodních vztahů. 
 
 
 
 



10. Na zahraniční pracovní cesty bylo vynaloženo celkem 4 903 tis. Kč, z toho bylo 
vynaloženo 468 tis. Kč na služ. cesty v rámci výzkumných projektů, 857 tis. Kč na 
cestovní náhrady výzkumných pracovníků převážně při účasti na zahraničních 
konferencích a studentů Diplomatické akademie. Částka 3 578 tis. Kč  byla použita na 
úhradu cestovních nákladů rozvojového střediska, evaluačních misí  a trilaterární 
smlouvy. Vyhodnocení nákladů na zahraniční služební cesty je součástí zpráv o 
čerpání prostředků na jednotlivé projekty a tyto cesty jsou bezesporu jednoznačným 
přínosem pro činnost ÚMV. 
 
 
11. Do rezervního fondu bylo za rok 2006 převedeno 22 tis. Kč, rezervní fond nebyl  
čerpán. Stav rezervního fondu k 1.1.2007, tj. ke dni transformace na veřejnou 
výzkumnou instituci činí 4 465 tis. Kč. 

 
 
12. Hospodářská činnost ÚMV sestává z příjmů za inzeráty ve vydávaných  
periodikách a  připsaných úroků. 
 
13. Důsledným sledováním a dodržováním rozpočtu v loňském roce vykázal ÚMV 
zlepšený hospodářský výsledek ve výši 22 tis. Kč. 
 
 

h) Hlavním příjemcem služeb zpracovatele je MZV ČR, které je jeho zřizovatelem. Mezi 
další organizační složky státu, které jsou příjemci služeb zpracovatele, patří MO ČR, 
MV ČR, MŠMT ČR, KPR, vybrané útvary PS a Senátu Parlamentu ČR. Další velkou 
skupinu příjemců  služeb zpracovatele představují česká a zahraniční výzkumná 
pracoviště zaměřená na problematiku mezinárodních vztahů. 

 
      i)   Srovnej internetovou stránku www.iir.cz, nebo zdroj http://app.mfcr.cz/fkvs. 

 
 
 
 
 

 
 
V Praze dne 12.6.2007     Doc.Ing.Petr Drulák, Ph.D. 
             pověřený vedením  
 

http://www.iir.cz/


R O Z V A H A   ( B I L A N C E )

( v tis. Kč na dvě desetinná místa )
IČO

48546054

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 27.04.2007  čas: 12.45

Příloha č.1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb.
ve znění pozdějších předpisů
s účinností pro organizační složky
státu, státní fondy, územní
samosprávné celky a příspěvkové
organizace sestavená k 31.12.2006

Ústav mezinárodních vztah ů

přísp ěvková organizace

Praha 1, Nerudova 3
Název organizace:

Právní forma:

Sídlo:OKEČ:

   A K T I V A

pol.č. Stav  k  1.1. stav k 31.12.N á z e v    p o l o ž k y

1A.   Stálá aktiva pol.  9+15+26+33+41+206           2  971.00           2 891.25

1. Dlouhodobý nehmotný majetek
nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 2(012)

software 3           2 144.09           2 429.14(013)

ocenitelná práva 4(014)

drobný dlouhodobý nehmotný majetek 5             720.85             755.22(018)

ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 6(019)

nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 7(041)

poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 8(051)

9           2 864.94           3 184.36Dlouhodobý nehmotný majetek celkem pol. 2 až 8

2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 10(072)

oprávky k softwaru 11          -2 057.16          -1 875.30(073)

oprávky k ocenitelným právům 12(074)

oprávky k drobnému dlouhodobému nehm. majetku 13           - 720.85           - 755.22(078)

oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehm. majetku 14(079)

15          -2 778.01          -2 630.52Oprávky k DNM celkem  pol. 10 až 14

3. Dlouhodobý hmotný  majetek
pozemky 16(031)

umělecká díla a předměty 17(032)

stavby 18(021)

samostatné movité věci a soubory movitých věcí 19          16 851.56          14 049.75(022)

pěstitelské celky trvalých porostů 20(025)

základní stádo a tažná zvířata 21(026)

drobný dlouhodobý hmotný majetek 22           7 833.38           9 275.78(028)

ostatní dlouhodobý hmotný majetek 23(029)

nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 24(042)

poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 25(052)

26          24 684.94          23 325.53Dlouhodobý hmotný majetek celkem pol. 16 až 25

4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
oprávky ke stavbám 27(081)

oprávky k samostatným movitým věcem a soub. movitých věcí 28         -13 967.49         -11 712.34(082)

oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 29(085)

oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům 30(086)

oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 31          -7 833.38          -9 275.78(088)

oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 32(089)

33         -21 800.87         -20 988.12Oprávky k DHM celkem pol. 27 až 32



pol.č. Stav  k  1.1. stav k 31.12.N á z e v    p o l o ž k y

5. Dlouhodobý finan ční majetek
majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 34(061)

majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 35(062)

dlužné cenné papíry držené do splatnosti 36(063)

půjčky osobám ve skupině 37(066)

ostatní dlouhodobé půjčky 38(067)

ostatní dlouhodobý finanční majetek 39(069)

pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 40(043)

41Dlouhodobý finanční majetek celkem  pol. 34 až 40

6. Majetek p řevzatý k privatizaci
majetek převzatý k privatizaci 204(064)

majetek převzatý k privatizaci v pronájmu 205(065)

206Majetek převzatý k privatizaci celkem  pol. 204 a 205

42B.   Oběžná aktiva pol. 51+75+89+119+124          20 006.73          21 470.04

1. Zásoby
materiál na skladě 43             164.00(112)

pořízení materiálu a materiál na cestě 44(111 nebo 119)

nedokončená výroba 45(121)

polotovary vlastní výroby 46(122)

výrobky 47(123)

zvířata 48(124)

zboží na skladě 49(132)

pořízení zboží a zboží na cestě 50(131 nebo 139)

51             164.00Zásoby celkem pol. 43 až 50

2. Pohledávky
odběratelé 52               4.82              12.15(311)

směnky k inkasu 53(312)

pohledávky za eskontované cenné papíry 54(313)

poskytnuté provozní zálohy 55             372.77             595.20(314)

pohledávky za rozpočtové příjmy 56(315)

ostatní pohledávky 57          20 608.17(316)

     součet pol. 52 až 57 58             377.59          21 215.52

pohledávky za účastníky sdružení 59(358)

sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 60(336)

daň z příjmů 61(341)

ostatní přímé daně 62(342)

daň z přidané hodnoty 63(343)

ostatní daně a poplatky 64(345)

pohledávky z pevných termínových operací a opcí 65(373)

     součet pol. 61 až 64 66

pohledávky v zahraničí 207(371)

pohledávky tuzemské 208(372)

     součet pol. 207 a 208 209

nároky na dotace a ostatní zúčtování se st. rozpočtem 67(346)

nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC 68(348)

     součet pol. 67 a 68 69

pohledávky za zaměstnanci 70             118.09              79.06(335)

pohledávky z vydaných dluhopisů 71(375)

jiné pohledávky 72(378)

opravná položka k pohledávkám 73(391)

     součet pol. 70 až 73 74             118.09              79.06

75             495.68          21 294.58Pohledávky celkem pol. 58+59+60+65+66+209+69+74



pol.č. Stav  k  1.1. stav k 31.12.N á z e v    p o l o ž k y

3. Finan ční majetek
pokladna 76              48.07(261)

peníze na cestě 77(+/- 262)

ceniny 78(263)

     součet pol. 76 až 78 79              48.07

běžný účet 80          18 857.15(241)

běžný účet FKSP 81             164.77(243)

ostatní běžné učty 82(245)

vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách 210(246)

     součet pol. 80 až 82 a 210 83          19 021.92

majetkové cenné papíry k obchodování 84(251)

dlužné cenné papíry k obchodování 85(253)

ostatní cenné papíry 86(256)

pořízení krátkodobého finančního majetku 87(259)

     součet pol. 84 až 87 88

89          19 069.99Finanční majetek celkem pol. 79+83+88

4. Účty rozpo čtového hospoda ření a další ú čty mající vztah
    k rozpo čt. hospoda ření a účty mimorozpo čt. prost ředků
základní běžný účet 90(231)

vkladový výdajový účet 91(232) x

příjmový účet 92(235) x

běžné účty peněžních fondů 93(236)

běžné účty státních fondů 94(224)

běžné účty finačních fondů 95(225)

     součet pol. 90 až 95 96

poskytnuté dotace organizačním složkám státu 97(202) x

poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu 98(212) x

poskytnuté příspěvky a dotace přísp. organizacím 99(203) x

poskytnuté dotace ostatním subjektům 100(204) x

poskytnuté příspěvky a dotace přísp. organizacím 101(213) x

poskytnuté dotace ostatním subjektům 102(214) x

     součet pol. 97 až 102 103

poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty 104(271)

poskytnuté přech. výpomoci příspěvk. organizacím 105(273)

poskytnuté přech. výpomoci podnikatelským subj. 106(274)

poskytnuté přech. výpomoci ostatním organizacím 107(275)

poskytnuté přech. výpomoci fyzickým osobám 108(277)

     součet pol. 104 až 108 109

limity výdajů 110(221) x

zúčtování výdajů územních samosprávných celků 111(218) x

materiální náklady 112(410) x

služby a náklady nevýrobní povahy 113(420) x

cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám 114(430) x

mzdové a ostatní osobní náklady 115(440) x

dávky sociálního zabezpečení 116(450) x

manka a škody 117(460) x

     součet pol. 112 až 117 118

119Prostř. rozpočt. hospodaření celkem pol.

5. Přechodné ú čty aktivní
náklady příštích období 120             277.06             162.07(381)

příjmy příštích období 121(385)

kursové rozdíly aktivní 122(386)

dohadné účty aktivní 123              13.39(388)

124             277.06             175.46Přechodné účty aktivní celkem  pol. 120 až 123

125          A K T I V A   C E L K E M pol. 1+42          22 977.73          24 361.29



   P A S I V A

pol.č. Stav  k  1.1. stav k 31.12.N á z e v    p o l o ž k y

126C.   Vlastní zdroje krytí stálých a ob ěžných aktiv celkem          18 320.74          19 806.95
pol.

1. Majetkové fondy a zvláštní fondy
fond dlouhodobého majetku 127           2 971.00           2 891.25(901)

fond oběžných aktiv 128(902)

fond hospodářské činnosti 129(903)

oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 130(+/- 909)

131           2 971.00           2 891.25Majetkové fondy celkem pol. 127 až 129

fond privatizace 211(904)

ostatní fondy 212(905)

213součet pol. 211 a 212

2. Finan ční a peněžní fondy
fond odměn 132           1 000.00(911)

fond kulturních a sociálních potřeb 133             389.25             346.98(912)

fond rezervní 134           1 641.63           4 964.59(914)

fond reprodukce majetku 135           9 995.89          10 075.64(916)

peněžní fondy 136(917)

jiné finanční fondy 137           1 506.46(918)

138          13 026.77          16 893.67Finanční a peněžní fondy celkem pol. 132 až 137

3. Zvláštní fondy organiza čních složek státu
státní fondy 139(921)

ostatní zvláštní fondy 140(922)

fondy  Evropské unie 203(924)

141Zvláštní fondy OSS celkem  pol. 139+140+203

4. Zdroje krytí prost ředků rozpo čtového hospoda ření
financování výdajů organizačních složek státu 142(201) x

financování výdajů územních samosprávných celků 143(211) x

bankovní účty k limitům organizačních složek státu 144(223) x

vyúčtování rozpočt. příjmů z běžné činnosti OSS 145(205) x

vyúčtování rozpočt. příjmů z běžné činnosti ÚSC 146(215) x

vyúčtování rozpočt. příjmů z finančního majetku OSS 147(206) x

vyúčtování rozpočt. příjmů z finančního majetku ÚSC 148(216) x

zúčtování příjmů územních samosprávných celků 149(217) x

přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty 150(272)

151Zdroje krytí prostředků rozpočt. hospodaření celkem ř.142 až 150

5.  Výsledek hospoda ření
a)  z hospodářské činnosti ÚSC a činnosti PO

     výsledek hospodaření běžného účetního období 152              22.03(+/- 963) x

     nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 153(+/- 932)

     výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 154           2 322.97(+/- 931) x

b)  převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let 155(+/- 933)

c)  saldo výdajů a nákladů 156(+/- 964)

d)  saldo příjmů a výnosů 157(+/- 965)

158           2 322.97              22.03součet pol. 152 až 157

159D.   Cizí zdroje pol. 160+166+189+196+201           4  656.99           4 554.34

1. Rezervy
rezervy zákonné 160(941)

2. Dlouhodobé závazky
vydané dluhopisy 161(953)

závazky z pronájmu 162(954)

dlouhodobé přijaté zálohy 163(955)

dlouhodobé směnky k úhradě 164(958)

ostatní dlouhodobé závazky 165(959)

166Dlouhodobé závazky celkem pol. 161 až 165



pol.č. Stav  k  1.1. stav k 31.12.N á z e v    p o l o ž k y

3. Krátkodobé závazky
dodavatelé 167             380.00             164.19(321)

směnky k úhradě 168(322)

přijaté zálohy 169(324)

ostatní závazky 170(325)

závazky z pevných termínových operací a opcí 171(373)

     součet pol. 167 až 171 172             380.00             164.19

závazky z upsaných nesplac. cenných papírů a podílů 173(367)

závazky k účastníkům sdružení 174(368)

     součet pol. 173 a 174 175

zaměstnanci 176             477.10             518.47(331)

ostatní závazky vůči zaměstnancům 177             945.61           1 275.99(333)

     součet pol. 176 a 177 178           1 422.71           1 794.46

závazky ze sociálního zabezbečení a zdravotního pojištění 179             819.65           1 078.20(336)

daň z příjmů 180(341)

ostatní přímé daně 181             288.37             408.91(342)

daň z přidané hodnoty 182(343)

ostatní daně a poplatky 183(345)

     součet pol. 180 až 183 184             288.37             408.91

vypoř. přeplatků dotací a ost. závazků se st. rozpočtem 185(347)

vypoř. přeplatků dotací a ost. závazků s rozpočtem ÚSC 186(349)

     součet pol. 185 a 186 187

jiné závazky 188             964.83(379)

189           3 875.56           3 445.76Krátkodobé závazky celkem pol. 172+175+178+179+184+187+188

4. Bankovní úv ěry a půjčky
dlouhodobé bankovní úvěry 190(951)

krátkodobé bankovní úvěry 191(281)

eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 192(282)

vydané krátkodobé dluhopisy 193(283)

ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) 194(289)

     součet pol. 193 a 194 195

196Bankovní úvěry a půjčky celkem pol. 190+191+192+195

5. Přechodné ú čty pasívní
výdaje příštích období 197              20.31              53.11(383)

výnosy příštích období 198               1.80(384)

kursové rozdíly pasivní 199(387)

dohadné účty pasivní 200             759.32           1 055.47(389)

201             781.43           1 108.58Přechodné účty pasívní celkem pol. 197 až 200

202          P A S I V A   C E L K E M pol. 126+159          22 977.73          24 361.29

Odesláno dne: Razítko:

Okamžik sestavení:

Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Doc.Ing.Petr Drulák Ph.D M.Vrbová

Telefon: 251108516



P Ř Í L O H A

( v tis. Kč na dvě desetinná místa )

sestavená k 31.12.2006

IČO

48546054

Ústav mezinárodních vztah ů

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU

přísp ěvková organizace

Praha 1, Nerudova 3
Název organizace:

Právní forma:

Sídlo:

Datum tisku: 27.04.2007  čas: 12.44

Příloha č.3 k vyhlášce č. 505/2002 Sb.
ve znění pozdějších předpisů
s účinností pro organizační složky
státu, státní fondy, územní
samosprávné celky a příspěvkové
organizace

OKEČ:

část 2 (§24 odst.3 vyhlášky č.505/2002 Sb.)

N á z e v    p o l o ž k y pol.č. Stav  k  1.1. stav k 31.12.

I. Položky č. 1 až 19, 50 a 51 se vykáží k okamžiku

sestavení mezitímní ú četní závěrky nebo

k rozvahovému dni v uspo řádání:

1 xDotace celkem na dlouhodobý majetek ze stát.rozpočtu (z AU k úč.346)

2 x      z toho: systémové dotace na dlouhodobý majetek

3 x                           toho na:  výzkum a vývoj

4 x                                           vzdělávání pracovníků

5 x                                           informatiku

6 x                   individuální dotace na jmenovité akce

7 xPřijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek (z AU k úč.916)

8 xPřijaté dotace celk. na dlouhodobý maj. z rozpočtu ÚSC (z AU k úč.348)

9         54 028.00xPřijaté příspěvky a dotace na provoz ze st.rozpočtu (z AU k úč.691)

10         52 031.00x  z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele (z AU k úč.691)

11         15 656.00x              z toho na:  výzkum a vývoj

12 x                                vzdělávání pracovníků

13 x                                informatiku

14 x              přij.dot. na NIV nákl. souv. s ISPROFIN od zřiz. (z AU k úč.691)

15          1 997.00x              přij.prostř. na V+V od poskyt.jiných než od zřiz. (z AU k úč.691)

16 xPřijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu ÚSC (z AU k úč.691)

17 xPřij. prostř. na V+V od příjemců účelové podpory (z AU k úč.691)

18 xPřijaté prostředky na provoz ze zahraničí (z AU k úč.691)

19 xPřij. přísp. a dotace celkem na provoz z rozpočtu ÚSC (z AU k úč.691)

50 xPřij. přísp. a dotace na provoz z rozpočtu st.fondů (z AU k úč.691)

51 xPřij. dotace na dlouhodobý maj. z rozpočtu st.fondů

II. Položky č. 20 až 49, 52, 53 a 54 se vykáží k 1. lednu

a k okamžiku sestavení mezitímní ú četní závěrky

nebo k rozvahovému dni v uspo řádání:

20Poskytnuté návratné fin.výpomoci mezi rozpočty - kraj. úřadu (úč.271)

21Poskytnuté návratné fin.výpomoci mezi rozpočty - obci (úč.271)

22Přijaté návratné fin.výpomoci mezi rozpočty - ze st.rozpočtu (úč.272)

23Přijaté návratné fin.výpomoci mezi rozpočty - od kraj. úřadu (úč.272)

24Přijaté návratné fin.výpomoci mezi rozpočty - od obce (úč.272)

25Přijaté návratné fin.výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů (úč.272)

26Přijaté návratné fin.výpomoci mezi rozpočty - od ost.veř.rozp. (úč.272)

27Poskytnuté přech.výpomoci přísp. organ. - org.složkou státu (úč.273)

28Poskytnuté přech.výpomoci přísp. organ. - krajským úřadem (úč.273)

29Poskytnuté přech.výpomoci příspěvkovým org. - obcí (úč.273)

30Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské (úč.281)

31Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční (úč.281)

32Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku (úč.283)

33Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí (úč.283)

34Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské (úč.289)

35Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční (úč.289)

36Směnky k úhradě tuzemské (úč.322)

37Směnky k úhradě zahraniční (úč.322)

38Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské (úč.951)

39Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční (úč.951)



N á z e v    p o l o ž k y pol.č. Stav  k  1.1. stav k 31.12.

40Vydané dluhopisy tuzemské (úč.953)

41Vydané dluhopisy zahraniční (úč.953)

42Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské (úč.958)

43Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční (úč.958)

44Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské (úč.959)

45Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční (úč.959)

46Nakoup. dluhopisy a směnky k inkasu celkem (z AU účtů 063,253 a 312)

47  z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky ÚSC (z AU účtů 253 a 312)

48              komunální dluhopisy  ÚSC (z účtu 063)

49              ost.dluhopisy a směnky veř.rozpočtů (z AU účtů 063,253 a 312)

52            578.89            769.13Splatné záv.poj. na soc.zab. a přísp. na st.pol.zam.

53            240.76            309.07Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění

54            288.37            408.91Evid.daňové nedoplatky u místně přísl. fin.orgánů

III. OSS vykazují stavy údaj ů položek č.20,21 a 27 přílohy

    účetní závěrky. Ministerstva jako OSS výkazují též stavy

    údajů položky č.46 až 49 přílohy ú četní závěrky.

    ÚSC vykazují stavy údaj ů položek č.20 až 49 přílohy

    účetní závěrky.

    PO vykazují údaje položek č.1 až 19, 30 a 31, 34 a 35,

    38 a 39 přílohy.

    Stav položky 50 vykazují PO.

    Stav položek 51 až 54 vykazují ÚSC, PO, St.fond y a OSS.

Odesláno dne: Razítko:

Telefon: 251108516
Okamžik sestavení:

Doc.Ing.Petr Drulák Ph.D M.Vrbová

Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:



V Ý K A Z   Z I S K U   A   Z T R Á T Y

( v tis. Kč na dvě desetinná místa )
IČO

48546054

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 27.04.2007  čas: 12.46

Příloha č.2 k vyhlášce č. 505/2002 Sb.
ve znění pozdějších předpisů
s účinností pro organizační složky
státu, státní fondy, územní
samosprávné celky a příspěvkové
organizace

sestavený k 31.12.2006

Ústav mezinárodních vztah ů

přísp ěvková organizace

Praha 1, Nerudova 3
Název organizace:

Právní forma:

Sídlo:OKEČ:

číslo
pol.

účet
Č i n n o s t

hlavní hospodá řská
N á z e v    p o l o ž k y

spotřeba materiálu 1          4 134.80501

spotřeba energie 2            754.23502

spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 3503

prodané zboží 4             11.62504

opravy a udržování 5            168.79511

cestovné 6          4 902.87512

náklady na reprezentaci 7            583.34513

ostatní služby 8         23 802.19              4.82518

mzdové náklady 9         18 759.66521

zákonné sociální pojištění 10          6 068.80524

ostatní sociální pojištění 11525

zákonné sociální náklady 12527

ostatní sociální náklady 13            333.42528

daň silniční 14            154.18531

daň z nemovitostí 15532

ostatní daně a poplatky 16538

smluvní pokuty a úroky z prodlení 17541

ostatní pokuty a penále 18542

odpis pohledávky 19543

úroky 20544

kurzové ztráty 21              1.62545

dary 22546

manka a škody 23548

jiné ostatní náklady 24            244.64549

odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 25          1 705.65551

zůstatková cena prodaného dlouhodob.nehmot. a hmot.majetku 26552

prodané cenné papíry a podíly 27553

prodaný materiál 28554

tvorba zákonných rezerv 29556

tvorba zákonných opravných položek 30559

 Náklady celkem 31         61 614.19             16.44součet položek 1 až 30



číslo
pol.

účet
Č i n n o s t

hlavní hospodá řská
N á z e v    p o l o ž k y

tržby za vlastní výrobky 32            858.43601

tržby z prodeje služeb 33            165.69             20.00602

tržby za prodané zboží 34             11.62604

změna stavu zásob nedokončené výroby 35611

změna stavu zásob polotovarů 36612

změna stavu zásob výrobků 37613

změna stavu zvířat 38614

aktivace materiálu a zboží 39621

aktivace vnitroorganizačních služeb 40622

aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 41623

aktivace dlouhodobého hmotného majetku 42624

smluvní pokuty a úroky z prodlení 43641

ostatní pokuty a penále 44642

platby za odepsané pohledávky 45643

úroky 46              2.50            162.13644

kurzové zisky 47              2.54645

zúčtování fondů 48648

jiné ostatní výnosy 49          6 401.75649

tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 50651

výnosy z dlouhodobého finančního majetku 51652

tržby z prodeje cenných papírů a podílů 52653

tržby z prodeje materiálu 53654

výnosy z krátkodobého finančního majetku 54655

zúčtování zákonných rezerv 55656

zúčtování zákonných opravných položek 56659

příspěvky a dotace na provoz 57         54 028.00691

 Výnosy celkem 58         61 458.91            193.75součet položek 32 až 57

 Výsledek hospodaření před zdaněním 59          - 155.28            177.31rozdíl položek 58 - 31

daň z příjmů 60591

dodatečné odvody daně z příjmů 61595

 Výsledek hospodaření po zdanění 62          - 155.28            177.31položka 59 - 60 - 61

Odesláno dne: Razítko:

Okamžik sestavení: Telefon: 251108516

Podpis odpovědné
osoby:

Podpis odpovědné osoby
za sestavení:

Doc.Ing.Petr Drulák Ph.D M.Vrbová
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