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I. Orgány a struktura ÚAPPSZČ
I.1. Výchozí složení orgánů pracoviště
Ředitel pracoviště
Od 1. ledna 2007 byl vedením pracoviště pověřen Mgr. Jan Blažek. Následujícím řádným
výběrovým ř ízením byl Jan Blažek doporučen k jmenování ř editelem ÚAPPSZČ, jeho
jmenování proběhlo s účinností od 1. června 2007 (Usnesení Rady Ústeckého kraje č.
45/84R/2007).
Rada ÚAPPSZČ
Rada ÚAPPSZČ byla zvolena shromážděním odborných pracovníků dne 28. února 2007
v níže uvedeném složení a v průběhu let 2008 - 2011 nedošlo k žádným změnám:
interní členové:
Mgr. Jan Blažek
RNDr. Jana Kuljavceva Hlavová (místopředseda)
PhDr. Zdeněk Smrž (předseda)
Bc. Martin Volf
externí členové:
RNDr. Roman Křivánek (ARÚP AV ČR Praha)
Doc. PhDr. Vladimír Salač, CSc. (ARÚP AV ČR Praha)
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PhDr. Natalie Venclová, DrSc. (ARÚP AV ČR Praha)
Tajemnicí Rady ÚAPPSZČ byla jmenována Bc. Daniela Franková.
Dozorčí rada ÚAPPSZČ
Dozorčí rada byla jmenována v roce 2007 a v průběhu roku 2011 nedošlo k žádným změnám
v jejím složení:
Ivana Božíková
PhDr. Miroslav Dobeš
PhDr. Vlastimil Doležal
PhDr. Václav Hofmann (předseda)
JUDr. Zdeněk Lavička
Tajemnicí Dozorčí rady ÚAPPSZČ byla jmenována Jaroslava Levická.
I.2. Změny ve složení orgánů
Během roku 2011 žádné změny ve složení orgánů ÚAPPSZČ neproběhly.
I.3. Informace o činnosti orgánů
Ředitel v r. 2007 jmenoval své zástupce a stanovil novou strukturu útvarů ÚAPPSZČ. S
jednotlivými útvary projednával jejich odborné zaměření a plánované projekty. Pravidelně se
jako host zúčastňoval jednání Dozorčí rady ÚAPPSZČ.
Rada ÚAPPSZČ, zvolená shromážděním odborných pracovníků dne 20. března 2007,
zasedala v roce 2011 ve dnech

30. června a 10. prosince. Během těchto zasedání

projednávala zejména ekonomické otázky spojené se selháním předchozí ekonomky ústavu, o
stavu zpracování uzávěrky za rok 2010 a následujícím auditu hospodaření. Průběžně bylo
sledováno plnění výzkumných úkolů vyplývajících ze schválené koncepce a jednotlivých
aktuálních úkolů.
Opětovně se Rada ÚAPPSZČ zabývala nutností a pravidly pro vnitřní obhajoby
předkládaných grantových a mezinárodních projektů. Rada upozorňovala na průběžné
nedostatky ve vedení ústavu a navrhovala vedení jejich řešení a odstranění. Rada instituce na
svém druhém jednání schválila návrh rozpočtu na rok 2012.
Na zasedání 10. prosince byla rada svým předsedou upozorněna na blížící se ukončení
funkčního období rady a nutnost svolání volebního zasedání odborných pracovníků na jaře
roku 2012.
2

Výroční zpráva Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech v.v.i. za rok 2011

Dozorčí rada ÚAPPSZČ zasedala ve dnech 27. června 2011 a 12. 1. 2012.
Vyjadřovala se k výroční zprávě za rok 2010, jejíž věcná část byla schválena na prvním
zasedání, pro odklad uzávěrky a auditu se k ekonomické části vyjadřovala až na zasedání v
lednu 2012. Výroční zpráva byla přijata a ř editeli ústavu byly v této souvislosti navrženy
nutné změny vedoucí ke zlepšení kontroly hospodaření. Dále se vyjadřovala k rozpočtu a
výzkumným úkolům ÚAPPSZČ na r. 2012. Přijala předběžné informace o hospodaření
ÚAPPSZČ v roce 2011.
I.4. Informace o změnách zřizovací listiny
Zřizovací listina ÚAPPSZČ byla vydána Ústeckým krajem 19. dubna 2006 s platností od 1.
ledna 2007 (na základě rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 24/11Z/2006). Úplné
znění zřizovací listiny (Usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 26/13Z/2010, ze dne 31.
března 2010), včetně všech vydaných dodatků, je od března 2010 k dispozici v Rejstříku
veřejných výzkumných institucí na http://rvvi.msmt.cz/.
I.5. Organizační a personální struktura ÚAPPSZČ
Organizační struktura
Během r. 2007 jmenoval ředitel ÚAPPSZČ své zástupce. Zástupci ředitele jsou:
• Mgr. Petr Lissek, zástupce ř editele pro terénní výzkum a vnější vztahy (útvar odborný a
informačně-spisový);
• RNDr. Jana Kuljavceva Hlavová, zástupce ředitele pro vnitřní vztahy (útvar dokumentační
a technicko-provozní).
Během roku 2011 nedošlo v organizační a perzonální struktuře k žádným změnám.
ÚAPPSZČ je strukturován do pěti útvarů. Útvary jsou celky s funkcí odbornou (koordinace
výzkumu), dokumentační (geodézie, laboratoř, dokumentace), informační a spisovou
(evidence výzkumů a nálezů, archiv), technickou a provozní (údržba a správa, autoprovoz) a
administrativní (personální administrativa, účtárna a sekretariát).
Profesní skladba
V r. 2011 zaměstnával ÚAPPSZČ průběžně 29 pracovníků, jejichž celkové kapacity činily 26
pracovních úvazků. Z tohoto počtu bylo 12 odborných pracovníků nebo vysokoškolských
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pracovníků ve výzkumu a 3 administrativní pracovníci a dokumentátorka, ostatní tvoří
technické a dokumentační složky pracoviště. Tři pracovnice byly v roce 2010 na mateřské
dovolené. Z odborných pracovníků a vysokoškoláků ve výzkumu bylo 10 archeologů a 1
přírodovědec (antropolog).
Zařazení do kvalifikačních stupňů
Dosud nebyl vypracován kariérní ř ád ÚAPPSZČ, který by umožnil pružnější zařazování
odborných pracovníků do kvalifikačních stupňů. Jeho tvorba bude předmětem jednání Rady
pracoviště v dalším období, včetně zavedení pravidelných atestací po vzoru akademických
pracovišť v oboru.
Vědecké a pedagogické hodnosti
Mezi odbornými pracovníky ÚAPPSZČ nebyli v r. 2011 nositelé vědeckých a pedagogických
hodností. Dva odborní pracovníci jsou zapojeni do doktorandského studia.

II. Hodnocení hlavní činnosti
II.1. Obecné vymezení činnosti a struktura ÚAPPSZČ
Hlavní činností ÚAPPSZČ je vědecký výzkum (terénní i teoretický) v oblasti archeologie a
návazných oborů; zpracování a šíření vědeckých informací v daných oborech; působení v
rámci dílčích segmentů archeologické památkové péče a pedagogická činnost. Vědecký
výzkum ÚAPPSZČ se zabývá obdobím pravěku až středověku, příp. novověku. Svou
činností ÚAPPSZČ zasahuje do všech oblastí studia archeologických pramenů, od terénního
výzkumu přes analýzu artefaktů a ekofaktů až po zobecňující modely minulých společností.
Terénní výzkum ÚAPPSZČ provádí zpravidla na území Ústeckého kraje, podle potřeby
však stávající dohoda o podmínkách provádění archeologického výzkumu umožňuje
působení i na území Karlovarského kraje. V terénním výzkumu uplatňuje jak metody
archeologického odkryvu, tak nedestruktivní postupy (např. letecké snímkování, povrchový
průzkum). Pro výzkum pramenů v terénu i mimo terénní kontext disponuje ÚAPPSZČ
dostatečným technickým i personálním vybavením.
II.2. Výzkumná́ koncepce instituce a grantové projekty
Vědecký výzkum v ÚAPPSZČ je od roku 2010 financován prostřednictvím
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Institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace na základě
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 16. 12. 2009 č. 27/10Z/2009. V r. 2011 byl
v ÚAPPSZČ ř ešen jeden grantový projekt, podporovaný GA ČR Sklářství v pravěku a
středověku: kulturní a technologické proměny (Řešitel: Natalie Venclová (ARÚ Praha);
spoluřešitelé projektu: Č erná, E. (ÚAPPSZČ Most), Gedeon, O. (VŠCHT Praha);
spoluřešitelé: Tomková, K., Mařík, J., Hulínský, V.; (GA AV ČR) 2009-2011).
Nálezy skel a sklářské výrobní relikty z pravěku, raného a zejména vrcholného středověku
jsou archeologicky poměrně dobře dokumentovány, méně informací je však k dispozici k
používaným sklářským technologiím. Projekt nabízí, poprvé u nás, vypracování kontinuální
chronologické sekvence sklářských technologií, doprovázené archeologickým a historickým
výkladem. Projekt bude řešen v úzké kooperaci sklářských specialistů z oborů archeologie a
chemické technologie. Plánován je - v evropském kontextu unikátní - výstup v podobě
webové badatelsky přístupné aplikace prezentující několik set kompletních analýz,
provedených během projektu i dříve, s archeologickými charakteristikami použitých vzorků.
Databáze bude nadále provozována a doplňována i po ukončení projektu.
Koncepce výzkumné činnosti byla zpracována pro léta 2010 – 2014 a byla přijata
naším zřizovatelem. Podle ní jsme tedy institucionálně financováni od počátku roku 2010, a
institucionální podpora zajišťuje ústavu průběžné financování odborné činnosti v letech 2010
– 2014. Vyhodnocení, mimo běžné kontroly po jednotlivých rocích ř ešení, proběhne po
skončení.
Koncepce odborné činnosti Ústavu archeologické památkové péče severozápadních
Čech v.v.i. na roky 2010 až 2014
Ústav archeologické památkové péče severozápadních Č ech, v.v.i. (dále ústav) je
jedinou veřejnou výzkumnou institucí na území Ústeckého kraje. Svou odbornou činností
navazuje na více než padesátiletou tradici archeologického pracoviště Akademie věd
v Mostě. Hlavním úkolem ústavu je záchrana, odborné zpracování a publikace
archeologických památek v pracovním území, při čemž se řídí platnou legislativou, zejména
Zákonem o státní památkové péči č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších změn, s účinností ke
dni 1.7.2008 a Úmluvou o ochraně archeologického dědictví vydanou Radou Evropy – tzv.
Maltskou konvencí (č. 143 z roku 1992). Licence na provádění výzkumů je dána smlouvou
mezi ústavem a Akademií věd ČR.
Hlavní prioritou ústavu byly a jsou velkoplošné záchranné archeologické výzkumy na
stavbách dálnic, v předpolí povrchových dolů, intravilánech měst apod.. Ke zpracování dat,
jejich vyhodnocení a publikování by měly přispět finanční prostředky získané
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z institucionální podpory výzkumu a vývoje. V uplynulých letech byly prostředky od
zřizovatele cíleny do zpracování hodnotných velkých výzkumů, celkovými výstupy pak byly
soubory nálezových zpráv a dílčí studie. V příštím období je cílem zpracovávat takto
výzkumy z území úžeji vymezených. Zvýšený důraz je a bude kladen na použití
nedestruktivních metod (letecká a pozemní prospekce, geofyzikální měření) a aplikaci
moderních přírodovědeckých postupů ve společenských vědách (antropologie, paleobotanika,
paleozoologie apod.), vesměs ve spolupráci se specializovanými pracovišti Akademie věd
ČR a vysokých škol u nás i v zahraničí. Vzhledem ke každoročnímu vyhodnocování
výsledků výzkumu jsou při zpracování ve formě nálezových zpráv upřednostňovány terénní
akce středního rozsahu, které lze v daném časovém limitu zvládnout..
Základní shrnutí situace v pracovní oblasti pro období tzv. zemědělského pravěku
Území Ústeckého kraje patřilo v pravěku díky příznivým přírodním podmínkám
k nejhustěji osídleným oblastem Č ech. V nížinné („zemědělské“) části jsou zastoupeny
prakticky všechny archeologické kultury českého pravěku, počínaje starší dobou kamennou
(paleolit) a konče (pracovně) dobou stěhování národů v polovině 6. století n.l. Č eské
středohoří bylo osídleno sporadicky, vedly však přes ně dálkové obchodní stezky do Saska a
z jeho kopců pocházejí jak keramické nálezy a nádoby, tak kamenné, bronzové a železné
nástroje i zbraně, interpretované jako tzv. cestovní obětiny a oběti božstvům hor. V Krušných
horách byl rýžován cín, od doby halštatské (6. stol. př.n.l.) těžena železná ruda a vedly přes
ně obchodní cesty, osídleny však nebyly. Oproti středověku je pravěký vývoj odlišný jistou
diskontinuitou, danou vznikem, vývojem a regresí každé archeologické kultury či změnou
populace. S výjimkou starší a střední doby kamenné a doby laténské disponuje ústav
specialisty na ostatní kultury či období a na průřezová témata (např. krajinná archeologie,
bronzová industrie a metalurgie, antropologie).
Území je ovšem extrémně narušeno povrchovou těžbou hnědého uhlí, při níž dochází
k totálnímu ničení archeologických památek i krajiny v měřítku v Evropě nevídaném. Kromě
záchranných výzkumů menšího rozsahu, doplňujících mozaiku osídlení v „území
s archeologickými nálezy“ (viz § 22. Zákona o státní památkové péči) je ústav specializován
na provádění tzv. velkoplošných záchranných výzkumů. Ty lze rozdělit do dvou kategorií. 1.
Výzkumy postihující část komponenty (např. část pohřebiště jedné kultury), nebo
komponentu celou. V prvém případě neznáme její rozsah, v druhém vztah k dalším
komponentám (např. vztah sídliště – pohřebiště). 2. Výzkumy „totálního“ charakteru,
postihující celou komponentu či více komponent, včetně celých sídelních areálů – tj. prostorů
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aktivity jedné lidské komunity. Jestliže při výzkumech uvedených v bodu 1. lze zpracovávat
a postupně publikovat prozkoumané komponenty a během let díky dalším výzkumům dospět
k poznání celkového vývoje osídlení, v případě totálních výzkumů v předpolí povrchových
dolů (2.) je nutno k výzkumům přistupovat s předem připravenou strategií. Po roce 1989 sice
došlo k útlumu těžby, ta však postupně znovu narůstá. V příštích letech jsou z hlediska
archeologie perspektivní pouze Doly Nástup Tušimice a Důl Bílina. Tušimice postupují jako
jediné směrem od Krušných hor do tzv. starého sídelního území, těžba uhlí v krajině
v pravěku intenzivně osídlené skončí v roce 2030. Doly Bílina nyní těží v pravěku i
středověku málo osídleném území, navíc silně poničeném a zatravněném. Do sídelního území
před úpatím Krušných hor těžba postoupí za 3-4 roky, v prostoru východně od zlikvidované
obce Libkovice.
Výzkum na Dolech Tušimice je veden systematicky od roku 1975. Poprvé v české
archeologii byl pojat jako komplexní výzkum tzv. mikroregionů – údolí dvou vodních toků.
V údolí ř íčky Hutné, v němž probíhají výzkumy od roku 1984, činí dosud prozkoumaná
plocha 14 km2. V letech 2007-2009 bylo území budoucí těžby o rozloze 10 km2 díky
grantovému projektu prozkoumáno nedestruktivními metodami: povrchovými sběry a
leteckou prospekcí. Odlesněná a zemědělsky využívaná krajina nabízí v příštích 20 letech
unikátní možnost srovnání povrchového a podpovrchového archeologického obrazu téhož
území – poprvé v sz. Čechách a v takovém rozsahu poprvé v Evropě.
Charakteristika území Ústeckého kraje z hlediska středověké archeologie
Oblast Ústeckého kraje je rozdělena do tří tradičních sídelních oblastí tvořených
nížinnou krajinou v povodí Labe, Ohře a Bíliny. Tyto oblasti, kontinuálně osídlené již od
pravěku, tvoří

pochopitelně základní osu osídlení i v následném období středověku.

S postupným průnikem raně středověké populace (Slovanů) od 6. stol. na území Čech, kde se
později konstituovalo české knížectví a byly dány základy dnešního moderního státu, byla
osídlena i oblast Ústeckého kraje. Nezastupitelnou úlohu v poznání této etapy českých dějin
zaujímá právě archeologie. Poznání, založené hlavně na výsledcích výzkumů hradišť a
otevřených sídlišť, dokládá mimořádný význam severozápadních Č ech pro raně středověký
vývoj českého státu. S rozvojem osídlení, které spělo do zlomové etapy v období vrcholného
středověku, byla při tzv. vnitřní kolonizací osídlena další místa regionu a vytvořena poměrně
hustá sídelní síť vázaná na centrální přemyslovská hradiště (Litoměřice, Žatec, Bílina, Děčín,
Ústí nad Labem). Vrcholný středověk přináší pro širší oblast střední Evropy řadu změn, které
se i v námi sledovaném kraji projevují založením královských měst (Litoměřice, Děčín, Ústí
7
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nad Labem, Most, Žatec, Louny a Kadaň) a celé řady měst poddanských. Obrovskou změnu
prodělává i krajina jako celek, neboť stabilní osídlení v podobě nově zakládaných vesnic
prostupuje do vyšších poloh – do před tím zalesněných území horské krajiny pohraničního
hvozdu (Krušné hory, Labské pískovce). Tehdy utvářená sídelní struktura, později již jen
nemnoho dotvářená vznikem některých venkovská sídel a horních měst (Výsluní, Hory
Svatého Šebestiána, Hory Svaté Kateřiny, Krupky, Přísečnice a Měděnce), je v podstatě
totožná se současnou. Proto se často v prostředí současných sídel setkáváme s cenným
archeologickým terénem a památkami.
Úkoly archeologického bádaní v této dějinné epoše vycházejí ze studia všech aspektů
osídlení a lidských aktivit: zahrnují vývoj jednotlivých typů sídel (venkovských sídel,
hradišť, hradů, tvrzí, dvorů, klášterů, kostelů a specifických sezónních sídel spojených
s komunikacemi, specializovanými řemesly a těžbou surovin). Tradičně je předmětem zájmu
ústavu i studium historických cest. Klíčovým tématem je bezesporu studium hmotných
pramenů. Optimální možnost pro poznání změn ve vývoji hmotné kultury v průběhu
vrcholného středověku a na počátku raného novověku nabízí rozsáhlý soubor nálezů získaný
archeologickými výzkumy v 70. a na počátku 80. let při likvidaci někdejšího královského
města Mostu. Zahrnuje ř ádově tisíce celých či rekonstruovaných keramických i skleněných
nádob a svou kvantitou i kvalitou je jedinečný nejen v Č echách, ale i v širším evropském
měřítku. I po ř adě let od realizace těchto záchranných archeologických výzkumů zůstává
značná část nálezů nevyhodnocená. Dokončit jejich komplexní zpracování považujeme proto
za jednu z hlavních priorit. Obdobně závažným a stále aktuálním záměrem zůstává podíl na
vytvoření stálé muzejní expozice, ve které budou výsledky archeologických výzkumů
prezentovány nejen odborné, ale též širší veřejnosti.
V neposlední ř adě jsou výzkumným cílem archeologického bádání změny v oblasti
středověkého hospodaření, podmíněné vývojem a aplikací ř ady nových technologií. Byly
provázány s využíváním místních surovin jako jsou stříbro, měď, cín a železná ruda, ale též
dřevo z oblastí Krušných hor a Labských pískovců, využívané mj. v tradiční středověké
sklářské výrobě.
***
K vymezeným cílům přistupuje naše instituce prostřednictvím týmu specializovaných
odborníků a technických pracovníků, kteří společně řeší komplexní témata. Stále rozšiřujeme
mezioborovou spolupráci s akademickým prostředím a zahraničními odbornými institucemi.
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Naší prioritou je též užívání moderních výzkumných metod a technologií. Uvedené zaměření
našeho studia se daří naplňovat formou záchranné archeologické činnosti (neboť jsme ze
zákona přímo povinni výzkumy provádět), ale souběžně i formou základního výzkumu, který
vyplývá ze specializací odborných pracovníků a naší grantové politiky.
Důležitou roli v archeologickém poznání hrají nedestruktivní metody výzkumu.
ÚAPPSZČ je vedle Archeologického ústavu AV ČR Praha jediným pracovištěm v Čechách,
které provádí leteckou prospekci systematicky od roku 1992, kdy ji zákon umožnil.
Výsledkem je 630 z letadla objevených nalezišť na území okresů Teplice, Most, Chomutov,
Louny a Litoměřice, datovaných od neolitu po novověk (např. polní opevnění
z napoleonských válek). Bez nadsázky lze konstatovat, že území sz. Č ech patří po této
stránce k nejlépe prozkoumaným nejen v ČR, ale i v Evropě. Povrchové sběry vycházejí
z poznatku, že výskyt artefaktů a ekofaktů v ornici přináší informace nejen o existenci
zahloubených objektů v podloží, ale i činností, které probíhaly na povrchu terénu (např.
výrobní aktivity, zpracování surovin, komunikace atd.). Nelze je ovšem vzhledem k jejich
pracnosti a finanční náročnosti provádět plošně na neohrožených územích či na ploše
plánovaných staveb – nejsou-li tyto ohlášeny v dostatečném předstihu.
V letech 2010-2014 budeme i nadále garantem archeologické památkové péče formou
záchranných archeologických výzkumů na území Ústeckého kraje. To znamená dále
zajišťovat péči o archeologické kulturní dědictví spojenou s výzkumy a dokumentací
ničených, narušených a ohrožených archeologických památek. Tato činnost bude tradičně
provázána se zpracováním výzkumů v nálezových zprávách, archivací dat a zveřejňováním
výsledků výzkumů formou odborných i popularizačních publikací a výstav. Na záchrannou
činností bude navazovat

studium specielních problematik, dle odborností jednotlivých

archeologů. Studium i publikace na „regionální“ úrovni totiž vyžadují přinejmenším
středoevropský rozhled.
Úkoly na roky 2010 - 2014
1. Zpracování a publikace přínosných a významných výzkumů vedených v posledních létech,
buď formou recenzovaného sborníku či recenzovaných monografií – nutné je vytvoření
redakční rady ústavu.
2. Pokračovat v letecké prospekci, při udělení grantu vytvořit interaktivní mapu takto
objevených nalezišť, důležitou pro územní plánování a volbu taktiky a strategie event.
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záchranných výzkumů. Rozvoj nedestruktivních metod v archeologii (povrchových sběrů a
terénní rekognoskace).
3. Základní výzkum a zpracování archeologických dat, včetně údržby a doplňování databáze
severočeských archeologických nalezišť (PIAN), předávání dat do Archeologické databáze
Čech spravované Archeologickým ústavem AV ČR Praha.
4. Pořádání konferencí a pracovních setkání, pravidelná aktivní účast na odborných
konferencích v oblasti archeologie a památkové péče a dalších příbuzných oborů.
5. Publikační činnost – přechod na jednoletou periodicitu ústavního sborníku. Pokračování
v popularizační a naučné činnosti.
6. Příprava a spolupráce při realizaci tematických výstav a expozic.
7. Provoz a pravidelná aktualizace internetových stránek www.uappmost.cz.
Hlavní úkoly pro rok 2012
Výzkumy vybrané ke zpracování v roce 2012
(financované z institucionální podpory VaV Ústeckého kraje)
Výstupy: nálezové zprávy, menší analytické studie a články
1 - Dálnice D 8 – Zpracování zbývajících menších výzkumů navazuje na výzkumné úkoly
posledních let a dokončí technické zpracování rozsáhlých archeologických exkavací
z posledního desetiletí, které proběhly v trase dálnice od poloviny devadesátých let. Celá
trasa dálnice od Nové Vsi (okr. Mělník) až po Petrovice (státní hranice se SRN) je největší
krajinnou sondou, která se archeologicky realizovala v Ústeckém kraji. Příprava shrnující
publikace a výstavy, plánováno ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.
2 - Další výzkumy – zpracování výzkumů z center severočeských měst, např. zbývající akce
z Chomutova, nové z Kadaně, Děčína a Litoměřic.

Tyto menší výzkumy si zaslouží

zvýšenou pozornost, neboť jde často o záchranné výzkumy velmi ohrožených lokalit, které
budou s jistotou předmětem výzkumu i v budoucích letech a poznání současného stavu
usnadní příští záchranné akce.

II.3. Hlavní výsledky a výstupy činnosti v r. 2011
Výzkumy vybrané ke zpracování v roce 2011
(financované z institucionální podpory VaV Ústeckého kraje)
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1) Dálnice D 8 – úsek od Lovosic do Řehlovic,
trasa D 805, polykulturní lokality na katastru Vchynic, Bílinky, Řehlovic a Habrovan.
Zpracování těchto výzkumů navazuje na výzkumné úkoly posledních let a dokončilo
technické zpracování většiny rozsáhlých archeologických exkavací z posledního desetiletí,
které proběhly v okolí města Lovosic na trase dálnice D 8. Svým rozsahem jsou jedny
z největších v regionu a umožnily poznání velkého transektu krajiny přes České Středohoří.
Například sídliště lužické kultury z mladší doby bronzové v Řehlovicích je s počtem objektů
přes 1200 pravděpodobně největší v Čechách, bylo zpracováno přes sto typizovaných beden
archeologického materiálu, stovky stran dokumentace a přes 4000 fotografií.
Výstupem NZ, odevzdány v termínu.
2) Menší archeologické akce
Soubor menších nálezových zpráv z několika archeologických akcí rozličného
rozsahu. Například odevzdána NZ z rozsáhlého výzkumu v předpolí Severočeských dolů a.s.
Doly Tušimice v roce 2010 (polykulturní lokalita od neolitu až do doby ř ímské) či NZ
z Chomutova (přestavba obchodního domu Prior a výstavba hotelu v jeho blízkosti, roky
2008 a 2009). Zpracovány byly i menší výzkumy, např. z výstavby kanalizace v obci Vysoká,
okr. Chomutov. Výstupem NZ, odevzdány v termínu.
Další akce byly zpracovány (další sezóna výzkumu ve Výsluní, okr. Chomutov a série
výzkumů v Děčíně) a dokončení jejich NZ (chybějící celkové plány a mapy) lze předpokládat
v nejbližších dvou měsících.
Kontrola plnění úkolů byla provedena dne 5. 12. 2011 (věcná část - PhDr. Petr Novák Csc.,
kontrola existence výsledků v systému RIV - ing. Ivanka Tulisová).
Těžiště terénních prací spočívalo v roce 2011 v záchranných či předstihových
výzkumech. Pokračovaly např. dlouhodobé výzkumy v centru města Kadaně, v Děčíně, v
Libochovicích, Bohušovicích, na trase dálnice D8, silnice R7 a záchranná činnost
v předpolích hnědouhelných dolů, zejména rozsahem největší výzkum posledních let
v předpolí dolů Tušimice. O všech realizovaných výzkumech byla odevzdána hlášení a
vyhotoveny obsáhlé zprávy pro investory představujicí „předstupeň“ nálezových zpráv.
Ústav se výrazně podílel na výzkumu zaniklé středověké vsi Spindelbach (k.ú.
Výsluní) realizovaném Ústavem pro pravěk a ranou dobu dějinnou Filozofické fakulty UK
v Praze.
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II.4. Publikační činnost ÚAPPSZČ
Jednotliví odborní pracovníci publikovali v rozličných periodikách u nás i v zahraničí.
Podrobný výčet publikací pracovníků ÚAPPSZČ je po zavedení systému v roce 2008
pravidelně zveřejňován v RIV (Registr informací o výsledcích výzkumu Rady vlády pro
výzkum a vývoj), jehož vedením na našem pracovišti byl pověřen Bc. Martin Volf. Průběžně
byly prostřednictvím Ústeckého kraje doplňovány údaje do databází RIV, CEZ a CEP.
Na konci roku 2011 ústav vydal sborník “Historické sklo 5”, který obsahuje několik
příspěvků od autorů z našeho ústavu. Dále byl opětovně péčí našeho ústavu vydán sborník
“Hrady českého sevrozápadu”, opětovně s několika příspěvky našich pracovníků.
II.5. Vědecké a dozorčí rady (kromě ÚAPPSZČ)
• Rada Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i. (Z. Smrž, od 2007)
II.6. Zpracování a šíření vědeckých informací
ÚAPPSZČ vytváří a spravuje asi největší oborovou knihovnu v Ústeckém kraji (spíše
regionálně zaměřenou), která je otevřena všem odborníkům a studentům archeologie a
příbuzných oborů. ÚAPPSZČ dále spravuje archiv terénní dokumentace pro území
severozápadních Čech a zpřístupňuje jeho obsah veřejnosti formou prezenčního studia. Práce
na postupné digitalizaci byly z důvodů mimořádného vyytížení až na vyjímky dočasně
pozastaveny. ÚAPPSZČ pravidelně přispívá svými hlášeními a nálezovými zprávami do
centrálního archivu Archeologického ústavu AV Č R v Praze i do periodické publikace
Výzkumy v Čechách.
V rámci ř ešení výzkumných úkolů byl zpracován obsáhlý soubor nálezových zpráv,
převážně ze starších a dosud nezpracovaných výzkumů. Výsledky vyhodnocených výzkumů
budou postupně uveřejňovány v odborném tisku, případně poskytnuty studentům k dalšímu
zpracování a publikaci. Vzniklé nálezové zprávy budou předány do archivu Archeologického
ústavu AV ČR v Praze a v elektronické podobě I příslušným muzeím.
Z informací shromážděných vlastní činností a zpracováním informací o terénních
výzkumech ostatních institucí na území Ústeckého kraje vzniká průběžně PIAN (Prostorová
identifikace archeologických nalezišť), která je přístupná odborné veřejnosti a jejíž data jsou
poskytována do Archeologické databáze Čech, vedené ARÚP AV ČR.
V rámci

plnění

podmínek

Dohody

o

rozsahu

a

podmínkách

provádění

archeologických výzkumů, kterou podle platného zákona (§ 21 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb.)
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musí mít organizace oprávněné k provádění terénních archeologických výzkumů uzavřenou s
AV ČR , byly odstraněny nedostatky v poskytování informací do centrálního archivu při
Archeologickém ústavu AV Č R v Praze. Připravuje se nové znění Dohod, které sleduje
zvýšení odbornosti terénní archeologické práce v Č R a větší efektivitu v hospodaření s
archeologickým dědictvím.
II.7. Památková péče v ÚAPPSZČ
ÚAPPSZČ se podílí na památkové ochraně archeologických pramenů jako součásti
národního kulturního dědictví, a to v oblasti informační i praktické (záchranné archeologické
výzkumy lokalit ohrožených výstavbou či těžbou).
V oblasti legislativní se pracovníci ÚAPPSZČ zúčastnili debat a jednání na přípravě
věcného záměru nového Památkového zákona, který byl před nedávnem dokončen.
Vlastními silami provedl ÚAPPSZČ v r. 2011 přes 10 větších a několik desítek
menších záchranných archeologických výzkumů na náklady stavebníka. Mimo to se podílel
spolu s Oblastním muzeem Chomutov na záchranném výzkumu významného žárového
pohřebiště z doby ř ímské v Nezabylicích. Pro pokračování je plánována mezinárodní
spolupráce s univerzitou v Rzeszowe.
Po celý rok pracovala tzv. záchranná služba, zaměstnávající trvale 1-2 pracovníky
dohledem nad stavebními akcemi ve vybraných regionech Ústeckého kraje.
Referát památkové péče ÚAPPSZČ poskytl v r. 2011 vyjádření k asi 700 stavebním
akcím či k územním ř ízením a několik desítek dalších položek předal jiným oprávněným
organizacím.
II.8. Pedagogická činnost
Odborní pracovníci ÚAPPSZČ spolupracují s vysokými školami. V r. 2011 oponovali
pro univerzitu v Plzni 2 bakalářské prací a vyhotovili dva posudky rukopisů monografií.
ÚAPPSZČ poskytuje studentům přístup do své knihovny a archivu.
II.9. Organizace konferencí a účast na nich
ÚAPPSZČ v r. 2011 nepořádal žádnou konferenci či seminář, jeho odborní pracovníci
se však prezentovali několika referáty či prezentacemi na
setkáních.
II.10. Mezinárodní projekty a spolupráce
13
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Mezinárodní spolupráce v roce 2011 nebyla zvláště akcentována. Přesto docházelo
k pravidelné spolupráci s archeologickými pracovišti z Německa, Ruska a Polska, jejichž
formální rámec bude ř ešen v následujících letech. V jednáních jsou projekty přeshraniční
spolupráce se saskou stranou (Landesamt für Vorgeschichte Dresden), týkající se hlavně
montánní archeologie. Rada instituce byla informována o probíhajících jednáních na projektu
ArcheoMontan, který snad bude realizován v letech 2012-2014.
Tři pracovníci se zúčastnili mezinárodních konferencích, pracovně nás navštívilo
několik zahraničních badatelů. V roce 2011 jsme se nezúčastnili ř ešení žádných
mezinárodních projektů financovaných z evropských či jiných zahraničních zdrojů. J. Blažek
získal pro roky 2011 a 2012 finanční podporu ze zdrojů německé nadace ProArchaeologia
Saxoniae na přípravu publikace laténského pohřebiště v Prosmykách u Lovosic (8.500 EUR).
II.11. Popularizační činnost
Pracovníci ÚAPPSZČ realizovali samostatně nebo ve spolupráci s dalšími institucemi
mnoho popularizačních akcí různých druhů. K hlavním popularizačním počinům r. 2011
počítáme zejména pravidelné informace o probíhajících či ukončených archeologických
výzkumech v Ústeckém kraji, uveřejňované prostřednictvím regionálního a celostátního
tisku, rozhlasu a televize. Podobných zpráv byly uveřejněny desítky. Rozvíjí se i spolupráce
se základním a středním školstvím, vedoucí k většímu šíření poznatků o vlastním obsahu
archeologické práce a zejména k péči o archeologické dědictví.
III. Hodnocení další a jiné činnosti
Podle své zřizovací listiny ÚAPPSZČ žádnou další či jinou činnost nemá.
IV. Informace o opatřeních k odstranění nedostatků v hospodaření
Základní informace o vzniklých účetních problémech jsou obsaženy v auditorské
zprávě za rok 2010 a na jejich základě byla přijata následující opatření: pokračujeme ve
spolupráci s účetní firmou Alfin s.r.o., která se v minulých dvou letech osvědčila. Nedostatky
a zkreslení ekonomické situace, způsobené předchozí účetní a zcela povrchně proběhlými
audity, byly v průběhu posledních měsíců napraveny a narovnány.
Na místo účetní podniku bude přijata v průběhu roku 2012 osoba, která bude mít na
starosti správu majetku (inventarizace, odpisy, zařazování), kontrolu plnění smluv a přípravu
podkladů pro fakturaci za terénní výzkumy, statistické výkazy a další potřebnou agendu pro
zdravý a kontrolovatelný ekonomický rozvoj ústavu.
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Dozorčí rada doporučila řediteli organizace vypracovat stížnost na auditorku paní ing.
Vorlíčkovou pro porušení pracovních povinností a zaslat ji na auditorskou komoru, toto je v
jednání a bude realizováno v průběhu roku 2012.
V. Finanční informace
Finanční informace o skutečnostech, které jsou významné z hlediska posouzení
hospodářského postavení instituce a mohou mít vliv na její vývoj, jsou obsaženy v roční
účetní uzávěrce včetně příloh a v přoložené auditorské zprávě (příloha I).
VI. Předpokládaný vývoj činnosti ÚAPPSZČ
V r. 2012 a nejbližších dalších letech nepředpokládá ÚAPPSZČ hlubší změny v
zaměření a způsobech naplňování svých odborných úkolů, které vyplývají ze struktury
instituce. Podle současné představy by se počet pracovníků ÚAPPSZČ v nejbližších letech
neměl pronikavě měnit. Výraznou změnou ve financování byl pouze přechod na
institucionální financování výzkumu od roku 2010.
Vedení ÚAPPSZČ v průběhu roku 2011 opětovně vyhodnotilo v roce 2007
zavedenou strukturu útvarů a konstatovalo, že bude potřeba ji upravovat, zejména po zjištění
nedostatků v účetnictví a správě. Dále bude vedení ÚAPPSZČ průběžně hodnotit efektivitu
archeologické práce a průběžně ji přizpůsobovat požadavkům jak vlastního výzkumu, tak i
možným legislativním změnám.
Změny ve skladbě a náplni odborné práce může v příštích letech přinést nový
Památkový zákon, který může upravit roli ÚAPPSZČ jako oprávněné organizace v ochraně
archeologického kulturního dědictví.
VII. Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí
Dodržování předpisů v oblasti životního prostředí v ÚAPPSZČ (např. při práci
s chemikáliemi v laboratořích nebo při vlastních terénních výzkumech) je samozřejmostí a
nedošlo k žádným pochybením. Stav terénních výzkumů z hlediska ochrany životního
prostředí je pochopitelně pravidelně kontrolován námi i stavebníky.
VIII. Aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů
V r. 2007 byl v ÚAPPSZČ zpracován a přijat Vnitřní mzdový předpis, Pravidla pro
nakládání s fondy instituce. Tyto předpisy upravují pracovně právní vztahy v ÚAPPSZČ,
jsou dostupné na vnitřní počítačové síti a zaměstnanci jsou tak informováni o každé případné
15
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změně. Od roku 2009 byl zaveden příspěvek na individuálně sjednaná životní či penzijní
pojištění všech trvale zaměstnaných lidí.

Příloha I. Zpráva nezávislého auditora
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1 Popis účetní jednotky
Firma:

Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech

IČO:

47325011

Vznik:

1.1.2007

Sídlo:

Žižkova ul. č.p. 835, Most PSČ 434 01

Právní forma:

Veřejná výzkumná instituce

Spisová značka:
Kalendářní rok:
Předmět podnikání:

Hlavní činností instituce je:
− Uskutečňování vědeckého výzkumu v oblasti záchrany a ochrany movitých
a nemovitých archeologických památek a poskytování s tím souvisejících
služeb
−

Základní jmění:

6 472 222 Kč

Zakladatelé účetní jednotky:
Jméno-název
Ústecký kraj

Adresa
Velká Hradební 3118/48
Ústí nad Labem , 400 02
IČ 70892156

Změny a dodatky provedené v uplynulém účetním období
Druh změny

Datum změny

V daném období neproběhly žádné změny
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Popis organizační struktury instituce
Statutární orgány v průběhu účetního období
Jméno

Adresa

Funkce

Mgr. Jan Blažek

ředitel

Od (datum)
1.1.2007

Do (datum)
dosud

Způsob jednání za společnost
Ředitel je oprávněn jednat jménem instituce.
Rada veřejné výzkumné instituce:
Jméno

Adresa

Funkc

Mgr. Petr Lissek

předsed

MUDr. Kryštof Derner

člen

Bc. Marek Půlpán

člen

Mgr. Jan Blažek

člen

PhDr. Petr Holodńák

člen

PhDr. Ing. Lubor
Smejtek
Mgr. Michal Erneé

člen
člen

Dozorčí rada veřejné
výzkumné instituce:
Ivana Božíková

člen

PhDr. Miroslav Dobeš

člen

PhDr. Václav Hofmann

předsed

PaeDr. Petr Brázda

člen

Bc. Jana Ryšánková

člen

1.1 Podniky s rozhodujícím a podstatným vlivem
Není náplň
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1.2 Zaměstnanci
Průměrný počet

Mzdové náklady

Běž. obd.

Min. obd.

Běž. obd.

Min. obd.

29

25

6602

6677

Statutární orgány

-

-

-

-

Dozorčí orgány

-

-

-

-

29

25

6602

6677

Zaměstnanci

Celkem
V tis.Kč

1.3 Poskytnuté půjčky, záruky či jiná plnění
Kategorie osob

Půjčky

Ručení

Běž. obd. Min. obd.

Jiná plnění

Běž. obd.

Min. obd.

Běž. obd. Min. obd.

Členové statutárních
orgánů

-

-

-

-

-

-

Dozorčí orgány

-

-

-

-

-

-

Řídící orgány

-

-

-

-

-

-

Celkem

-

-

-

-

-

-

2 Informace o použitých účetních metodách, obecných
účetních zásadách a způsobech oceňování
Předkládaná účetní závěrka byla sestavena v souladu se zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění
pozdějších předpisů a Vyhl. č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o
účetnictví.

2.1 Použité účetní metody mající významný vliv pro posouzení situace
podniku a jejich změny
Při sestavení účetní závěrky byly respektovány obecné účetní zásady a byly použity účetní metody,
způsoby oceňování a odpisování v souladu s platnými předpisy. Účetní jednotka takto navázala na
zásady a metody použité v předcházejícím období, na začátku ani v průběhu období nebyly
používané metody měněny.

2.2 Oceňování
2.2.1

Způsob oceňování nakoupených zásob

Pro účtování nakoupených zásob zvolila účetní jednotka způsob evidence B. Během účetního
období byla vedena skladová evidence, účetní zápisy o pohybu nakoupených zásob byly prováděny
na základě předložené inventury předepsaným způsobem. Inventura zásob probíhala a byla
proúčtována k poslednímu dni účetního období.
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2.2.2

Způsob oceňování zásob vytvořených ve vlastní režii

Není náplň
2.2.3

Způsob oceňování hmotného a nehmotného investičního majetku vytvořeného vlastní
činností

Není náplň.
2.2.4

Způsob ocenění cenných papírů a majetkových účastí

Není náplň.

2.2.5

Odložená daň

Není náplň
V tis.Kč
Zdroj rozdílu

Částka
celkem

Odložený daňový
závazek

Odložená daňová
pohledávka

Rozdíl mezi daňovou a účetní zůstatkovou cenou

-

-

-

Výše opravných položek k pohledávkám

-

-

-

Výše opravných položek k zásobám

-

-

-

Celkem

-

-

-

2.2.6

Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku oceněného v této ceně
v průběhu účetního období

Není náplň.

2.2.7

Vedlejší pořizovací náklady zahrnované do pořizovacích cen

Jako vedlejší pořizovací náklady byly do pořizovací ceny nakupovaných zásob účtovány náklady
na dopravné, obaly, poštovné.
2.2.8

Druhy nákladů zahrnované do cen zásob stanovených na úrovni vlastních nákladů

Není náplň
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2.2.9

Způsob stanovení opravných položek k majetku

Druh majetku

Opravná položka

Způsob stanovení / Zdroj informací

Běž. obd. Min. obd.

Běž. obd.

Min. obd.

Nehmotný majetek

-

-

-

-

Hmotný majetek

-

-

-

-

Zásoby

-

-

Pohledávky

-

-

-

Celkem
V tis.Kč
2.2.10 Způsob stanovení odpisových plánů a použité metody pro účetní odpisy
Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého nehmotného majetku vychází z ustanovení § 28 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku je sestaven v souladu s potřebami
účetní jednotky.
Odpisový plán daňových odpisů zahrnuje rovnoměrné odpisy u budov a staveb, u samostatných
movitých věcí.
.
Průměrná doba odpisování
Skupina dlouhodobého majeteku

Běžné účetní období

Minulé účetní období

Budovy

30 let

-

Stroje, přístroje

5 let

-

3 roky

-

5 let

-

Výpočetní technika
Automobily

-

2.2.11 Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách
Není náplň
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3 Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty
3.1 Významné položky rozvahy nebo výkazu zisku a ztráty
Řádek výkazů

Obsahuje
Běž. obd.

Popis

Min. obd.

Běž. obd.

Min. obd.

Výkaz zisku a ztráty ř.24

1408

Opravy minulého období –
nezdokumentované zůstatky rozvahových
účtu ve výši 1 408 tis.

Výkaz zisku a ztráty ř.25

1533

Opravy minulého období – opravy odpisů ve
výši 1 533 tis.

Rozvaha A II ř. 3

91

inventarizační rozdíl

……………………………………………………………………………………………………………
Rozvaha A II ř. 4

2 699

inventarizační rozdíl

……………………………………………………………………………………………………………
Rozvaha A II ř.7

134

inventarizační rozdíl

……………………………………………………………………………………………………………
Rozvaha A III. ř.6

384

narovnání stavu oprávek

……………………………………………………………………………………………………………
Rozvaha A III ř. 7

3124

narovnání stavu oprávek

……………………………………………………………………………………………………………
Rozvaha A III ř. 10

2672

narovnání stavu oprávek

……………………………………………………………………………………………………………

3.2 Významné události mezi datem účetní závěrky a datem, ke kterému
jsou výkazy schváleny k předání mimo účetní jednotku
V období mezi datem účetní závěrky a datem schválení výkazů nenastaly žádné významné
skutečnosti, které by ovlivnily majetkovou, hospodářskou a finanční situaci společnosti.

3.3 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
3.3.1

Rozpis dlouhodobého nehmotného majetku (v tis.Kč)
Skupina

Pořizovací cena

Oprávky

Zůstatková cena

Běž. obd. Min. obd. Běž. obd. Min. obd. Běž. obd.

Min. obd.

Nehm.výsl. výzkumu a vývoje

150

150

150

150

0

Celkem

150

150

150

150

0
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3.3.2

Přírůstky a úbytky dlouhodobého nehmotného majetku (v tis. Kč)

Pořizovací cena

Stav
Přírůstky Převody
k 1.1.2010

Úbytky

Stav
k 31.12.2010

Nehm.výsl. výzkumua
vývoje

150

-

-

-

150

Celkem

150

-

-

-

150

Úbytky

Stav
k 31.12.2010

Oprávky a opravné
Stav
Přírůstky Převody
položky
k 1.1.2010
Nehm.výsl.výzkumu a
vývoje

150

-

-

-

150

Celkem

150

-

-

-

150

Stav
k 1.1.2010

Stav
k 31.12.2010

Software

0

0

Celkem

0

0

Zůstatková cena

3.3.3

Rozpis dlouhodobého hmotného majetku (v tis. Kč)
Skupina

Pořizovací cena

Oprávky

Zůstatková cena

Běž. obd. Min. obd.

Běž. obd. Min. obd.

Běž. obd.

Min. obd.

Pozemky

1493

1493

-

-

1493

1493

Stavby

4604

4513

690

150

3914

4363

Samostatné movité věci

4767

6857

3701

6347

1066

510

0

435

-

-

0

435

2897

3031

2897

225

0

2806

Nedokončený dlouhodobý maj.
Drobný dlouhodobý majetek
Celkem

13761

16329
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3.3.4

Přírůstky a úbytky dlouhodobého hmotného majetku (v tis. Kč)

Pořizovací cena

Stav
Přírůstky Převody Úbytky Stav k Přírůstky Převody Úbytky Stav k
k 31.12.09
31.12.10
31.12.11

Pozemky

1493

-

-

-

1493

-

-

-

1493

Budovy, haly a stavby

4513

-

-

-

4513

91

-

-

4604

Samost. movité věci

6220

637

-

-

6857

-

-

2090

4767

Drobný dlouh. maj.

3031

134

2897

Nedokončené
investice
Celkem

Oprávky a
opravné položky

3031

0
15257

435

-

-

435

-

-

435

0

1072

-

-

16329

91

-

2659

13761

Stav k Přírůstky Převody Úbytky Stav k Přírůstky Převody Úbytky Stav k
31.12.09
31.12.10
31.12.11

Pozemky

-

-

-

-

-

-

-

-

-

150

-

-

-

150

540

-

-

690

amost. movité věci

7562

-

-

1215

6347

-

-

2646

3701

Drobný dlou. Maj.

225

-

-

-

225

2672

-

-

-

-

-

-

7937

-

-

1215

6722

3212

Budovy, haly a stavby

Nedokončené
investice
Celkem

Zůstatková cena

Stav k
31.12.09

2897
-

-

-

2646

7288

Stav k
31.12.10

Stav k
31.12.11

Pozemky

1493

1493

1493

Budovy, haly a stavby

4363

4363

3914

Samost. movité věci

-1342

510

1066

Drobný dlouh. maj.

2806

2806

0

-

435

0

7320

9607

6473

Nedokončené
investice
Celkem

3.4 Finanční pronájem
Název předmětu
leasingu
(skupina majetku)

Součet splátek
aktivních smluv
Běž.
obd.

Min.
obd.

Z toho uhrazené
splátky celkem
Běž.
obd.

Není náplň
Celkem
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3.5 Dlouhodobý finanční majetek a cenné papíry
3.5.1

Dlouhodobý finanční majetek

V účetním období nebyl pořízen dlouhodobý finanční majetek.
3.5.2

Krátkodobé cenné papíry

V účetním období nebyly pořízeny krátkodobé cenné papíry.

3.6 Pohledávky
3.6.1

Rozbor krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů dle splatnosti, výše opravných
položek (v tis.Kč)

Termíny splatnosti

Brutto hodnota
Běž. obd.

Pohledávky do splatnosti

Opravná položka

Netto hodnota

Min. obd. Běž. obd. Min. obd.

Běž. obd.

Min. obd.

491

1493

-

-

-

-

Po splatnosti od 0 do 3 měsíců

1311

328

-

-

-

-

Po splatnosti od 3 do 6 měsíců

-

-

-

-

-

-

Po splatnosti od 6 do 12 měsíců

-

-

-

-

-

-

Po splatnosti více jak 12 měsíců

-

-

-

-

-

-

1802

1821

-

-

-

-

Celkem

3.6.2

Krátkodobé pohledávky celkem (z toho ve skupině) v tis.Kč
Netto hodnota celkem

Z toho netto hodnota
k podnikům ve skupině

Typ pohledávek
Pohledávky z obchodního styku
Jiné pohledávky
Celkem

Běž. obd.

Min. obd.

Běž. obd.

Min. obd.

1802

1821

-

-

-

-

-

-

1802

1821

-

-
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3.6.3

Pohledávky kryté zástavním právem či jinak ručené
Neuhrazená hodnota
kryté pohledávky

Popis pohledávky, dlužník, druh krytí

Běž. obd.

Z toho krytá částka

Min. obd.

Běž. obd.

Min. obd.

Úbytky

Převody

Konečný stav

Není náplň.
Celkem

3.7 Vlastní kapitál
3.7.1

Popis změn vlastního kapitálu (v tis.Kč)
Počáteční
Položka vlastního kapitálu
Přírůstky
stav
Základní kapitál

6449

23

-

-

6472

366

-

35

-

331

2473

-

1625

-

848

Zákonný rezervní fond

604

-

-

-

604

Nerozdělený zisk minulých let

110

2428

-

-

2538

Neuhrazená ztráta minulých let

-

-

-

-

-

2428

-

5863

-

-3435

12430

2451

7523

-

7358

Fond sociální
Fond reprodukce majetku

Hospodářský výsledek běžného roku
Celkem

3.7.2

Základní kapitál

V tis.Kč
Vlastník

Celkem

Podíl v
%

Výše podílu

Nesplaceno

Datum
splatnosti

-

-

-

x

-

-

-

x
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3.8 Závazky
3.8.1

Rozbor krátkodobých závazků z obchodních vztahů dle lhůty splatnosti
Termíny splatnosti

Brutto hodnota
Běž. obd.

Min. obd.

Závazky před lhůtou splatnosti

521

473

Po splatnosti od 0 do 6 měsíců

8

11

Po splatnosti od 6 do 12 měsíců

10

-

Po splatnosti nad 12 měsíců

16

-

555

484

Celkem
V tis.Kč
3.8.2

Krátkodobé závazky ostatní (z toho k podnikům ve skupině)v tis.Kč
Neuhrazená hodnota celkem

Z toho hodnota k podnikům ve
skupině

Typ závazku
Běž. obd.

Min. obd.

Běž. obd.

Min. obd.

Ostatní závazky ke společníkům

Není náplň

-

-

-

Přijaté zálohy k zakázkám

Není náplň

-

-

-

-

-

-

-

Celkem

3.8.3

Dlouhodobé závazky (z toho k podnikům ve skupině)
Neuhrazená hodnota celkem

Z toho hodnota k podnikům ve
skupině

Typ závazku
Závazky ke společníkům
Celkem

Běž. obd.

Min. obd.

Běž. obd.

Min. obd.

Není náplň

-

-

-

-

-

-

-

Komentář k účtu 342 – daň ze závislé činnosti: nevyrovnaný zůstatek minulého období, stav převzatý
z výpisu daňového účtu a je předmětem dalšího jednání v roce 2012.

3.9 Rezervy
3.9.1

Významné potenciální ztráty, na které nebyla vytvořena rezerva
Popis nejisté skutečnosti

Není náplň.
Celkem
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3.9.2

Zákonné (daňové) rezervy

Popis rezervy

Počáteční stav

Tvorba

Čerpání

Konečný stav

Počáteční stav

Tvorba

Čerpání

Konečný stav

Není náplň.
Celkem

3.9.3

Účetní rezervy

Popis rezervy
Není náplň

-

-

-

-

Celkem

-

-

-

-

3.10 Mimobilanční údaje
3.10.1 Majetek neuvedený v rozvaze
Hodnota

Druh majetku

Běž. obd.

Min. obd.

Není náplň.

-

-

Celkem

-

-

3.10.2 Majetek zatížený zástavním právem
Druh majetku a forma zajištění, popis jištěného
závazku

Netto hodnota
zastaveného
majetku

Tržní
hodnota
zastaveného
majetku*

Výše
závazku
k datu
závěrky

Není náplň.
Celkem
3.10.3 Majetek, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než jeho ocenění v účetnictví
Druh majetku

Účetní ocenění
Běž. obd.

Min. obd.

Tržní ocenění
Běž. obd.

Min. obd.

Není náplň.
Celkem

3.10.4 Závazky neuvedené v účetnictví, na které nebyla vytvořena rezerva
Částka

Druh závazku

Běž. obd.

Není náplň.
Celkem
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3.11 Náklady na odměny auditorovi

V roce 2011 činily náklady na odměny auditora 40 tis. Kč

3.12 Tržby
V tis.Kč
Druh výnosu

Částka

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

Běž. obd.

Min. obd.

10499

9448

1

0

10498

9448

-

-

10499

9488

-

-

z toho:
- výnosy z prodeje výrobků
- výnosy z prodeje služeb
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a
materiálu
Tržby celkem
z toho:
- tržby uskutečněné mimo tuzemsko

4 Výdaje na výzkum a vývoj
V roce 2011 činily výdaje na výzkum a vývoj 5 915 tis. Kč

strana 15 z 16

Příloha k účetní závěrce společnosti ÚAPPSZČ v.v.i. za účetní období od 1.1.2010-31.12.2010

V Mostě

dne 29.5.2012

podpis statutárního orgánu:

přílohu vypracoval(a): Lada Křapková
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