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R5 lTAUD

ZPRÁVA NEZÁVISLÉ,HO AUDITORA
o oýěření účetní záýěrp,\ a ryjádření k ostatním int'brmacím

za období od 1.1. 2015 do 31.12.2015
plo zřizoýatele wřejné ýýzkumné instituce

Í.tar frzilq materiálů AV ČR. r.r.i.
Sídlo: Zižkola 513/22, 616 00 Brno

Ic: 680 81 723

ZPR]ivA o účETNi ZÁvĚRcE

Provedli jsme audit přjložené účetní závěrk_v veřejDé výzkulrné lnstifuce Ústav ryziky materiálů AV
ČR, v.v,i,, kerá Se Sk]ádá z rozvahy k 31, ]2,20] 5 a výkazu zisku a áráB za rok končici 3 ],12,20] 5 a přiloby
této účetní záVěrky, kteíá obsahuje popjs použiqich podstatných účetnich metod a da]ší \.y§vědující inibrmace,
Údaje o Veřej é výzkumné instituce Ú§tav fyziky materiálů AV ČR, v,v,i, jsou lLvedeny vpříloze této účetní
žávčík},

odDovědnost statutárního olgánu účetní iednotky za účetní závěrku

Statut|írni orgán veřejné qúzkumné instituce ÚStav §z]ky materiáiů AV ČR, v,v,j. je odpovědný Za
sestaveni účerní Závěr]q,, která podává věrný a pocti\"ý obraz v Souladu S českýni účetnimi předpisy. a Za iakolú
vnirřní konrro]ní $,ýém. ket"'považuie za nezb},lný pro Seýaveni účerní závěrlq rak, aby neobsahovala
ťýznanrné (materiá]ni) ne§právnosti z?ůsobené podvoden nebo ch}óou,

odDovědnost:ruditořá

Našj odpovědnostije vyjádřjl na základě našeho auditu \,JŤok k této účetni záVěrce. Auditjsme pŤovedli
v souladu se zakonen o auditorech, meziflfodniúi audliorskýnri slandard} a souvisejjcimi aplikačni i
doložkani Komory auditorů České republiky, V Souladu §těmito předpisy jsme povimi dodržovat etické
požadavkv a naplánovat a provést audit tak. abychom ziska]i přiměřenou jistotu, že účetni závěrka neobsahuje
!]ýznainné (materiálni) nesprávnosri,

Audjt zahmuj€ píovedenl auditorskýc]r postupů k ziskáni dukaznich informaci o čásrkách a údajich
zveřejněných ý účetnl záYěíce, Výběr po§tupů závisi na úSudku audlrora, zahmujícím j lyhoďloc€ní ťizik
týZnamné (materiální) nespíá\,nost] údajťl uvedených Vúčetní závěrce Způsobené podvodem nebo chybou. Při
\.yhodnocování těch1o rizik auditol posoudi vnitřni konťolní §]stém relevantni pro sesraveni účein1 závěrky
podávajici věmý a poctivý obÉz, cllen tohoto posouzení je na\Ťlrnout vhodné auditorské postupy. nikoli
\,ljádřit §e k účinnosti vnitiniho konťolniho systému účelní jednotky, Audit též Zanmuje posouzení vhodnosti
použitých r.'ičelních metod, přjměřenosti účetnich odhadů provedených vedenim i posouzeni ce]kové prezenrace
účefuí záVěŤk},

Jsne přesvědčeni, že důkazní jnfolmace, které jsne získali, posk}tují dosiaiečný a vhodný základ pro
\}jádřeni našeho ťroku,

vÝrok auditors

Podle našeho názoru účetní závěřka podává věfný a poctivý obř{z aktiv a pa§iv veřejné
\"ýzkumné in§tituce ÚstaY íJziky materiálu Av ČR, t.r.i. k31, 12,2015 a náldadů a r.j,nosů a
ť§ledku jejího hospodaření za rok končicí 31. 12. 2015 v souladu § č€§kými účetními předpisy.
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OSTATM INTORMACE

Za osbrni ]nformace se považují infoímace uvedené ve \.ýročni zprávě mimo úče1ní Závěrku a naši
Zprá\u auditora, Za oslatní informace odpovídá vedeni veiejné fýzkulnné instituce,

Náš ťýrok k účetni Závěrce se k ostatnim infonnacím neváahuje, ani k nim nerydáváne žádný zvláštni
qirok, Přesto je však součásli našich povinnosti souvisejicich S ověřenim účetni Závěrk} seznameni se s

ostatnímj jnformacemi a zváženI, zda osrarní informace uvedené ve wŤočni zprávě nej§ou !e ýizlamnem
(maleílá]ním) neso ]adu S účetní Závěrkou či našini Znalostmi o účetni jednotce ziskanýni během ověřováni
Ltčetní závěrk_v. zda je rrroční Zpíáva sesiavena v souiadu s prá\nílni předpis} nebo zda se jinak §Ťo infomace
nejevl jako výmanně (maieriá]ně) nesprávné, Pokud na zakladě provedených praci zjistlme. že tonu tak neni.
jsne poviíni zjištěné skutečnosti uvéý v naší zpíávě,

v rámci uYed€ných po§tupů jsme v obdrž€ných o§tatnich inlormacích nic takového
n€zjistili.

obchodnífltt tt:
Sídlo:
Číslo auditolského optiý ělrí:
Iméno a příjmení auditoru:
Císlu a udi to rs I< ěh o opró vn ě n í o ut| i to ru :
Dat uht zp láýy autlilo f a :

Podpis auditora:

PříIohyI
- auditovaná rozvaha k 31.12.2015
- auďiíoýahý výkaz zi§ku a ztráE) za rok 2015
- auďitoýanó příIoha účeíhí zóvělky zg lok 2015

RS AUDIT, spol, s r,o.
Ibsenova 124/1l, 638 00 Bmo
,l5

Ing. Radek Malášek
2295
30. května 2016

ŘS AU DlT
2l2
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RoZvaha (vyb€rtc 2007 nebo 2016)
ROZYAHA vvl (od 2007)

k 3l,tž.2015
(, tis Kč Da celá čis]a)

A,DlUuhod.h\ mJl(lťk !e]ke jn

ID]oL]l!dúb) nclrnronly ú|clck !ť]l. r
2 Soft$d] ť

1 DlobDý dLouhodobý ncnmonrý mljc,ck
]LDlouhodobý hmotný nra]eteL( cc]kcm

3,Stavby
4 Samostal!é novjté včci a soubory movitých věcj
7.Drobný d]ouhodobý hmolrrý majctcL(

9 Nedokončcný dlolhodobý !]notný ]na]clek
]V oprálky k dlouhodobórnu ma]etk! cclkcm
2,oprávkyk soft\!an
3 oprávky k ocentrelnýD práťůni
,1,oprálkr k DDNM
6.oP.ávky k. síavbán
7.oplávky k sanr, movilým věcem a soubolirm movjtých Ýč

]o.oprávky k DDHM
B.Kráikodobý najclen celkem

1 Mdtcliálna skladč
l],Pohledávky celkem

1 odbčratelé
4 Poskytnlié provozni zá]ohy
5 oýamipol edávky
6,PoiLedá!ky za zanrěstna ci
8,Daň ZÉijnx

]1I.K!átkodobý fina!čni majetek cel|em

j Účty v bankách
lV JiDá akljva cdkc,n

1 ,Náklady !iištich obdobi
2 |řijmy piišrich obdobi

^KTlVA 
CLLKEM

^.Vlastni 
zdroje c€Lkcm

2loldy
_ SociálDi loĎd

_ Fond účelo!ě určcnýcli Fostřcdků
- Fold roplodlkcc majcl|u

I],výsLedck hoSpodařeni ccikeú
] rjčet fislcdk!L hospoddřcni
2 Vý§ledek nos!odiření v. sch!álovacim řizení

]]l,Krá(kodobó zálazky cclkcn
],Doda!ateLó
]],Přijdté /álohy

7.Záv!zky k nNtjtucim SZ d VZP
9 ostahí Fřiné daně
]o.Daň z přidanó lrodnoly
1l os!áini da!č a poplatky

22,Dohad!é účt,v pasjvni

irl .,^,*, n,,, StavkstaÝ k 0],01,15 31,12 15

tó8 94ó

3 jlj ]

]00
3 48ó

]74 250

3 38]
100

3 4tj6
4l2 807

1 591
86 08i

287 419
2l ló4
10 520

215 5z4
lTa

4:l] 434
7 594

E6 482
]l] 9,13

21 164
|2 251

004
t]05

00ó
0]0
0l ]

0l3
0l4
0]]
019
02.9

032
0j]
0]5
0]6
0]9
04]
012

052
053
0jó

058

30 052
_l89 07ó
,2I )64
ó0 390

| 647

,:] 466 ]

32
73

144
1,1]

256
54 949

5]
54 897
1 |41
1285
1 E62

2]4 640
22a 4aa

i74 250
:l4 98]

]] 853

ts tzr

0

l ]ó8
14239
l4 20r:l

]l0
0]

2 09l]
,]9

j 4Eó
]]153]

22| )34
2l 164
]9 83,1

l 626
] ó26

6]9
1

91
0

r:rfi
2 213|
l 352

892
208 7E]
19169L
I92 265
16E 946
23 ]19

.141

]3 02l
E 98ó

57l
,575
_575

0

a72
073
075
08]
082
08j

0E6
0E7
088
089
090

092

095
09ó
097
099
l10
lt]

] 15

1]7
1]9
120
12]
1),1

]5 52l
3]E

] 45]
ó214
] 754
] 508

ó 995
1l)11
1 64]]

10L3
5

1289
8

*H#t
- q- íí"§_ , ř
(B-""tý
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o
Rozvaha (wbeŤte 2007 nebo 2016)

RoZYAHA vvl (od 2007)
k 31,12.2015

(v tis. Kč na celá čjs]a)

č.í. stav k 0l 01,15 stav k ] ],l2,15

lv,Jiná pasjva ce]kem
1,Výda]e příšiich obdobi
2,Výnosy příštich obdobi

PASIVA CELKEM

1]4
135
l36
]l8

40
40

0
234 640

l 569
5

] 5ó4
208 781

I 922 )oo 1 693 563

t 5 , l,olb
usTAv :]í;| :.ai]í ::i', t/JV

': ,,',,, ' " ,, ,'., x: ,l+

Podpis osoby odpovědné

flď}
,- C.R" *,
Vua"lu"9



2ó,05.20ló ]4 55 ]0

Názcv uka2atcl

B vl] próýoznídotacc celkem
B vll 

'9 
Pl.!ó7úi dotacc

C, Výsiedek bospodařcni ]ried zd rčnim
D *** Výsledek hostodaicni po zd.nčni

) z2

VÝsledovka , VVI (vyberte 2007 ncbo 2016)

od 01.01.15 do 31,12.15

(v tis Kč na cclá čis]a)

Úsiév Iyziky matcriálů AV ČR, v,v,i., Žižkovd 22, BltNo, 6]6 62

L]

*'

0]

0l

01,7

0]8

082

gie

l. Spotřc
L1, Spor
],2 spot
1]. Slol
]l. Siužb

00l
002
00]
001
00ó
00]
00s
00,
0]0
01]

01]
015
0l7
0]8
0]9
020
02]
022

026
a29

0jl
a37
0]9
012
043
0.15

057
06l
a62
06j
0ó4

0

0
0
0
0
0

0

0i
0

0
0
0

0
0
0
0

0
0

Hlnvnj o"xi|
0l1 908

8 8]7
2 068

96]l

A.iI5, opravy a udížováni

A I],?, Níklady n]r re|rezcntaci
A,I],3. o§tatnishžby
A,Il] osobnináklady cclkem
A.lI] 9 Mzdoré !áklady

^,] 
,l0 Zákonnó soc]á lni poj ištčni

A.]I] l2, Zákonné sociálDináklady
A.lV. Duč a Poplilky cclkem
,\ IV 14, Daň silničnj
A IV 15, Ddn Z demovjtosti
A,]V ]6, oýlhij daně a lop]atky
A,V oslatlli nák]ady celke,!
A V 17 Smluyni pokuty a úroky z prodLeli

22 2,]4,
4 052

l8
]2
0

6
]l 1?]

1

15 990

.1 04l
253

l0 0]6
93 165
6ó l]29

215
4z6

l0 47L
3E 815
38 E]5

12
12.

l7l ]4]

^.v,l8 
oýŇnj Pokuly a pcná]€

-{ v,2], Klrrsovó ztrály
A V 24, Jiné oslatni nákLad}
A vl odFisy, !rod. úajet.k, tvorba rezcrv a olr poL, ce]

A V] 25, odpfy DNM a DHM
A V]L Poskytnulé přispčvky celkem
A,VI] ]2 PoskylNté člcNké příspěvky

B,] Tržby Za v]astnl výkony ! za Zbožice]kc,n
B,] 2, TIžby Z prodcjc služeb
B.]V, oýatni výĎos} cclkcnr
B ]V 15 tjrokY
B.lV ]6. Klrzové zisky
B.IV.]7 Zúčtováni foldn
B Iv 1E Jj]ré ostatní výlosy
B,V, Trži]y z lrodeje maj , zúčt re2,a opr, !o1. celkem
B,V.]9. Tržby z prcde]e dlonh !c})n a hlrot ma]elku

] l56
57 4ú

2|J

l
l5 ]68
42 0ó5

]05 904
105 90.1

]70 567
_575

íffi}
effi

99 Kontro]ni čisLo ] 02] 975,E9

0
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VÝ§ledovkA - wI (vyberte 2007 nebo 2016)

od 01,01.15 do 31.12,15

(v tis, Kčna celá čisla)

Ústav fyziky mal€riáiů AV ČR. v,v i . Ž]žkova 22, BRNO. ó16 62

/ b- 
'ó(ó

Ra2ílko:

uslAv řYZlIY tdÁTťnii\L|-
Át(ADElÝllE Vao a!511F. i{a?taL y,Y

?é:.] i,ri:,. la l:1i ,!
|!io,a 22 i'i]'2 úlic

/l ,

VL
Podpis osoby odlovčdró

ž-§s-§
6#t"-,)

k";;;ď
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Ústav fyziky maleriált] Aka.lemie věd České řepubliky, V v. i.,Žižkova 22,616 a2B.no

Příloha účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2015

Učefti jednotka vede účetnictví podle vyhlášky 504/2002 sb,, kterou se provádějí některá
u stanovení zákona 5 63 /l 99 l Sb. o účetn ict\,í, pťo účetní j§dnotk},, u kterých hlavním předmětem
činnosti neni podnikání,

L základni údaie o úiehí iednoft"

IJčemiydnat|,a_ l §ra! l)7ik) maleriáIů A\ CR. \.!.i,

Sídto: B'fto. Žižkoýa22

]Č: 68081723

Datnn ýzníka: 1.1.200'7

veře.jná výzkurnná instituce

Rozvahouy d, n ]l,12,20l5

Předměl hlawlí čínnoslr] vědecký výzkurn a v;ývoj v oblasti flziky materiálů a dalších

materiáiových věd se zaměřením na kovové i nekovové mateťiály

statutární olgán

Ředítet: prof. RNDi, Ludvík Kunz, CSc,, dr, h. c.

Rada instituce

Předseda_ Ing, Oldřich Schneeweiss, DrSc,

Místopředseda: prol Mg1, Tomáš Kruml, CSc.

Interní člekové_ prof, RNDr. Antonín Dlouhý, CSc,

RNDr. Jiří svoboda, CSc., DSc,



eDÚstav 
'yziky 

materlá|ú Akademie věd Čéské republiký ý V i,, Žižkova 22,646 62 Érno

prof. RNDI, Ludvík KunZ, DťSc., dr. h. c,

doc, RNDI, Ilja Turek, DrSc,

Externí čle ol,é: proi RNDI, Michal Kotoul, DrSc,

pro| Ing. Jiří Švejcar, CSo.

prof RNDr, Moimrr Šob. DrSc,

Talemník doc, Irrg, Jan Klusák. Ph.D.

Do4,orčí fadn

Místopředsedo:

(']lenoyé

Ing, Vladinrír Nekvasil, DrSc,

Doc, Ing, PavelHutař, Ph,D.

proť Ing. Kalel Hrbáček, Drsc.

pťoí] RNDť. Eduard Schmidl csc.

pťof, RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc.. dr, h, c,

Zřizoýdlel: Akadernie věd České republiky, se §ídlem Náťodní 1009/3,

117 20 Praha l

lL Informace o účet. obďobí, účet. fuetodóch, zDůsobu z.Drucoýdní úěetních záznamů.r ieiich
ú§chový a o obec ých účetftích zúsadách d zlrů§obu oceňoýání. odlri§oýání

účetní obltobí

Rozvahový den: 3l, 12, 2015

okamžik sestavení účetní závěrky: 25. 4. 2016



/Ftn--\§l-_7
Ústav lyziky materiálú Akademie věd ěeské republiky, v' v i,, Žižkova 22,616 62Bíno

Účethí meto(4:

Účetnictví organizace a účetní závěrka b},]a sesta}ena v souladu se Zákonem č. 563/1991 Sb. o

účetnictví, vyhláškou č. 504/2002 Sb,, kterou se provádějí některá ustanoveni Zákona č.

5 63/ l 99 l S b,, o účetnictví, ve Znění pozděj ších předpisů, p.o účetn í i ednotky, u kterých hlavnín,l
předrnětem činnosti není podnikání.

Účetnicwí respektuje obecné Zásady, předevšim zásadu oc€ňo\.árí maietku. zásadu účtování ve

věcné a časo\.é souvislosti. Zásadu opatmosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky
pokačovat ve svých aktivitách,

Zásady účetnictví jsou rozpracovány ve vnitŤnich směrnicích účetníjednotky, j{ichž základní
principy.isou popsány níže.

oceňoviní

Zisoby - hutní materiál
- nářadí
- drahé kovy

Zásobyjsou zavedeny v účetnictví cenou pořizovaci.

Dlouhodobí hrnoln.í a nehmotnj majctcA

Hmotný a nehmotný maietekje oceňován cenou pořizovaoí v souladu s § 25 Zákona č, 563/91
sb.. o účetnict!í,
DlouhodobÝ hmotnÝ maietek _ v tomto souboru jsou evidován.v předtněty s dobou použitelnosti
delší nežjeden rok a vstupni cenou nad 40 000,- Kč s DPH,
D]ouhodobý nehmotnÝ majetek -jde o sotlbor majetku se vstupní cenou vyšší než 60 000,- Kč s
DPH a dobou použitelnosti de]ší nežieden rok,

Účetni jednotka rozlrod]a, že drobnÝ hmotný maietek s dobou použitelnosti delší než 1 rok a v
pořizovací ceně od 3 00l,- Kč do 40 000,- Kč včetně DPH bude vést pouze v podrozvahové
evidenci,
Pro drobný nehmotnÝ maietekje rozhodující cena od 7,001.- Kč do 60,000._ Kč včetně DPH a
Lake je r eden pouze l podrozl ahot é er idenci,
Er idence tohoto maierku je r .ouladu . ČÚr e, 40 l - podro,/\ahové učl\.

odDisování
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je odpisovlin účetnimi odpisy rovnoměmě podle
ročních odpisových sazeb, které jsou stenoveny.,Odpisovýln plánem",



.ióh--\\t--l
Ústav íyziky materiáli] Akadémie věd České republiky, v. V i. , Žižkova 22,616 32 *no

Doba odpisování Roční odpiso\,á

sazba. \ Yo
] - Budow 50let 2
2 - Stavby 50let 2

3 - Energetické a hnaci stroie a Zařizení 20let 5

4 - Pracovní stroje a zařizení 20 let 5
5 - Přistroje a zvláštní tech. zařízení 20 ]et 5
5 - Stroje na zpracováni dat 5let 20
6 - Dopravni prostředk!, 5 let 20
7 - Inventář 20 let 5
8 - Soft$,are 5 let 20

Polož*y l cizí měně

Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnlt je prováděn v souladu s § 2,1 zákona č.563/1991
Sb., o účetnictví. Učetní jednotka si stanovila, že ocenění veškerých pohledávek a závazků je
pťováděno dennim kurzem ČNB. Rovněž ocenění pohybů valutových pokladen a devizovýih
účtú je prováděno tímto deru m ku§em ČNB, K rozvahovému dni jsou pohledávky, závazk1, a
Zůstatky na devizových účtech a valutových pokladnách přepočitiny platným kurzem cNB,

Meíoda o účtoýáhí nespolřeboya jchíhahč ích prostřeďků poskltnutjch organizacifonnou

Účetní jednotka dle metodiky zřizovatele viz d opis čj. 17 471lEol07 ze dne 19, l2. 2007 účtuie
výši nespotřebované dotace před uzavřením účetního období přínro na účet 9l53 _ Fond účelově
určených prostředků na jednotlivé analltiky a to dle účelu přer,áděných finančnich prostiedků
opťoti nák]adovému účtu 5493.. - Tvotba fondu účelově Lrrčenjch prostředkú
- mfi. výše převáděných finančních prostředků je 5 % objemu prostředků posk}tnutých na
jednotlivé projekty výzkurr,u a vývoje a na výzkumné záněry
- y následujícín účetním období se čerpání finančních prostředhi zaúčtuje oproti účtu 648]., -
Zúčtování fondu účelově určených prosťedků die jednodivých arralltik,



/iDm--\§lr--/
Ústav fyziky materiáll] Akademievěd České r€Publiký v v. i., Žižkova 22,816 62Bfio

III. Přehled splatných závuzků vůči instilucím (v tis. Kě)

Ořganizace nemá závazkl, po splatnosti vúči těmto in§titucím.

Iv. stfuktafa tfžeb z Dfoďeie ýla§lních ýýlobků d služeb

Tžby za inJ<aso konferenčních poplatků 2 943 tis. Kč

Tržby za licence

Tťžby ZakáZek Z hlavní činnosti

Tržb.v Za ostatní s]užby

Tržby z přodeje služeb celkem

Ostatní \.ýnosy celkem

y. osobní idklady a Dočeí zaměslnanců

Hrubé rnzrly celkem

- Z toho ooN

Odvody a sociálni náklady

Náhrady za DPN

0 tis, Kč

3 890 tis, Kč

323 tis, Kč

7 156 tis. Kč

57 463 tis. Kč

66 684 tis. Kč

539 tis, Kě

22 284 tis, Kč

l45 ti§- Kč

InstitUce titul částka datum vzniku §platno§t

oSSZ soc. pojištění 2. 567 3l 12.20I5 20. 1 . 2016

Zdravotní poiišťovny Zdťavot, pojištěni 1 187
-]] ]2.20]5 20, l, 20l6

Finanční úřad Daň 7e mzdv ] 508 ]]l 12.2015 20. l , 20l6

Finančni úřad DPH a důchod. přjp, 899 3l, l2,20l5 25- 1 - 2016

Finančniúřad silniční daň 0 ]] 1, l2, 20l5 ]. 2,2016
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Přehled počta zaměstndnců dle kaíegoťií

Přepočtený počet Zaměstnancú

vědečtí pmcovníci: 52,23 osob

ostatni přacovnícji 83,6l osob

vL výzhahhé položký ý fozýdze: Dodfozýahoýá evidence: haietek

Přchlcd nákladů a ýjhnrů všech středivk (v mil, Kě) zu roA 20l5:

převod do investic - 5,0

Výsledek hospodaření pied zdaněním -0.58

Daň z nříimů 0

vÝ§ledek ho§Dodaření Do zdanění -0.58

lgzLlj V položce ,.ostatní náklady" je zobrazen převod do fondu účelor.ě určených prostředků,

zejména u grantů, které nepracují s fiSkálnim ťoken a jejich financovrini probíhá fonnou

UKAZATEL 20] 5

Nákladv c€lkem 171.14

RoZpis
nákladů

spotiebované nákupy 1 1,q1

Shržbv
osobní nákládv 93.16

Daně a poplatk! 0,02
ostatni nákIadv 1 1.17

odĎi§v 38_8l

Posk\tnuté Ďřísoěvkv 0.08

ví,nosv celkem 170.56

Rozpis
výnosů

Tťžby Za vlastní výkonY 7,16

ostatní vÝnosv 57,46

Tržbv z orodeje 0,04

l05_90
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záloho\.áni. Tlto zálohyjsou na konci běžného fiská]ního období převedeny do íbndu účelově
určených prostiedků (a tedy i do nákladů) a následně vráceny do výnosú v dalším fiskálnírn
období, v roce 2015 bylo takto převedeno 5,99 mil, Kč.

Druhou neivětší položkou ve výši 1,7 mil Kč je režie z grantů, kteráje uvedena k tíži grantu (na

nákladech). avšak ve prospěch (ve výnosech) institucioná]ního financování, Dále je v položce
zobrazen souhrn nákladů za poplatky či pojištění majetku.

!9g4-} Položka ,.Převod do investic" uvádí čáStku 5 mil. Kč. Částka by]a vlTržita na řadu

investičních akcí, které by]y uskutečněny dle plrinu, např, Tulbo napařovačka Q150TE, část

úhťad], - velkofomlátová ti§káma, Elektrodyn, stroj pro únavové zkoušky, cNc soustruh

LEADWELL atd,

Výnosy, včetně provoznich dotací jsou uvedeny bez 5 mil. Kč, které byly převedeny
Z plovozních prostředkŮ do investic,

Pobledáuky (v tis. Kt)

Souhmná výše pohledáVek ve lhůtě splatnosti
Posk}Ťnuté zálohy na energie a služby
Pohledávky za zaměstnanci
Pohledá\.ky vůěi FU (DPPo)
Jiné pohledávky
ostatní pohledávky
Dohadné účty aktivní celkem
Pohledávky celkem

ZivazkJ: (vtis. Kč)

Souhrmá rlie zava,, ků re lh ůtč splalno.ti
Závazky vůěi zaměstnancům
Závazky k institucim (osSZ, ZP)
ZávMky vůči FU (přímé daně, DPH, silniční daň)
Závazky vůči FLiI (DPPo)
Jiné závazky
Pilaté Zálohy
oStatni přímé daně
ostatní daně a poplatky
Dohadné účty pasivni celkem
Závazky celkem

4 tis, Kč
94 tis- Kč
42 tis. Kč

479 tis, Kč
0 tis, Kč
0 tis, Kč
0 tis, Kč

619 tis. Kč

338 tis. Kč
6 274 tis. Kč
3 754 tis. Kč

89,1tis. Kč
0 tis, Kč

1 289 tis, Kč
1 451 tis, Kč
1 508 tis. Kč

5 tis, Kč
8 tis, Kč

15 521 tis. Kč
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Další ekonorhické uhlzttíele za íok 2015:

Vécná břemena: nej<ou

Celkováhodnotamajetkuk31,12,2015: 168946tis,Kč

(hodnota majetkuje uvedena v zůstatkové ceně)

Pohledávky k 3l, 12,2015: 6]9tis,Kč

Závazky k3L I2.20I5: 15 52] tis. Kč

Podíl ze sídlrlího fozpočíu ha,íinllficoýáhí úsíaýu:

i. dotace na plovoz - posk},tovatel AVČR 55 6] 0 tis. Kč
2. dotace z 8rantových pťostředkú 4] ] 5] tis. Kč

- Z toho GACR 28 941 tis. Kč
- TAČR 5 432 tis. Kč
- ministeťstva 6 778 tis, Kč

Finanční prostředky z EU naíínancování úsíaýu:

EU projekty 9 14] tis, Kč

Položk!: neuvedehé ý ťozýaze

Majeíek neu|edeni ý rczNaze

Dtobný maietek s dobou použite]nosti delší než jeden rok je v r, 20l5 poříZený a evidovaný v
podrozvahové evidenci (účet 970 a 980) a na inventárních kartách dle j edrrotlivých složek:
- drobný hmotný majetek, r.20l5 19l9tis,Kč(účet501,42)
CELKEM 12 534 tis, Kč
l, pořizoyací ceně od Kč 3 00],, s DPH clo Kč 10 000,- s DPH

- drobný nehmotný majetek, r. 20l5 l l7 tis, Kč (účet 518.82)
CELKEM 269 tis, Kě
ý pořizoýací ceně od Kč 7 001,- s DPH do Kč 60 000,- s DPH

Drobný hmotný majetek s dobou použitelnosti delší nežjeden tok a vstupní cenou v IoZmeZí od
Kč 1.- do Kč 3 000,- s DPH se účtuje do spotřeby bez dalši evidence (účet 50].,+] ).

Drobný nehmotný majetek s dobou použitelnosti delší nežjeden rok a vstupní cenou \ rozmezi
od Kč l.- do Kč 7 000,- s DPH se účtuje do spotřeby bez dalši evidence (účet 518,81),
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Inve§tice 2015 - pří§troje (údaje v Kč)

Název přístroje
Dotace

účeIová

Dotace

neúčelová
celkové náklady

Automatický metalogr, lis opal 282 ó60,00 67 030,00 349 690,00

optický emisDi spektrometr .1,750 340,00 ,1,750 340,00

UPS \íóssb. laboraloř 24 402.0,7 24 4a2-a7

Přístroj pro přip.an tenkých 1blií 895 ,100,00 895 400,00

Náklady spóiené s řezačkou 31 897-78 3l 897,78

248 478,49 248178,49

Kopírka Kyocerá TAsKalfa 83 1l1.00 83 ,1l l,00

Pt{mvslové chlazeni CREEP_dNcoo]er 99 341.00 99 34i,00

Digitálni kanrera DP7]-1-5 1 25,í 879,00 254 879,00

Turbo napařovačka 899199,40 899 l99,,10

pIotrer ve]koíormátovátiskámá 221 169,00 221169,00

Elektrodynámický sh,o.] pro úna\ové zkoušky 1,882 760,00 l'882 760.00

cNc soustrui 1,833 502,,10 1,833 502,40

580 800.00 580 800,00

Zkušební stroipro gisacykl, únavové zkoušky 1,584 976,10 ],581 976.]0

Zařírení pro qsokotepl, měř. elast, vlastnoýi 1,6t 8 961.85 ],6] 8 961,85

El€kroeroz. drál. řezačka 3,325 383,00 3,]25 ]8].00

Trhací srroi ZWICK 13'909 43,1,00 l],909 434.00

247145,00 247 445,00

Sen,erpro sběr. sdílení a zálohováni 94 253 00 94 253,00

sÝařečka termoč lán koýích dráiů 7ó 000.10 76 000.10

Investice - přístroi€ celkem 5,033 000.00 2"I,978 123,|9 33,011723.19
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Název inve§tice
Dotace

účelová

Dotace

neúčelová

Celkové
íáklady

Níontáž plyno\.ých kotlů 200 000.00 52 369,70 252369,70

Knmer.ýJ, a v§rltnní §v§tém 217 363,93 211363,93

Inyestice, stavební celkem 200 000,00 299133,63 499 733.63

Investice 20l5 - §tavební (údaie v Kč)

Investice 2015 celkem (Kč): 33,511 156.82

Do fondtl účelově urče ých prostředkí.! z ínýestic bllo k 31. 12.2015 Pře|edeno 1'207 tis- Kč.

Mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní Zá!ěrk), nenastal} žádné okolnosti. které by
měly vliV na výsledky účetní závěrky 7a daný ťok.

Zisk z minulých let byl zúčtován s rezervnim fondem na zíkladě rozhodnutí Dozorči r.ady
konané dne 2. 6, 20l5,

sestaveno dne | 2. 5. 20]6
PodpiS statutámiio Zástupce:
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