
ROČNÍ ZPRÁVA (2005) dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. 

A. Název pracoviště: Orientální ústav Akademie věd České republiky 
Adresa:   Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 
IČ:    68378009 
Telefon:   266052492 
Fax:    286581897 
E-mail:    orient@orient.cas.cz
Internetové stránky:  www.orient.cas.cz

B. Způsob zřízení:  Na základě zákona č. 283/1992 Sb., o Akademii věd ČR 
Název zřizovatele:  Akademie věd ČR 

C1. Organizační struktura k 31. 12. 2005 

Orgány ústavu: Ředitel 
Zástupce ředitele 
Shromáždění vědeckých pracovníků 
Vědecká rada 
Ústavní rada 

Vědecká oddělení: Oddělení Afriky a Předního východu 
Oddělení Dálného východu 
Oddělení jižní Asie 

Sekretariát   
Hospodářsko-správní oddělení 
Knihovna 
Redakce Archivu orientálního a redakce Nového Orientu 

C2. Přehled hlavních činností 

Předmětem hlavní činnosti Orientálního ústavu AV ČR je vědecký výzkum v oblasti 
orientalistiky zaměřený zejména na dějiny národů Asie a Afriky, jakož i na jejich 
nábožensko-filozofické systémy, kulturu, jazyky a literaturu v období od starověku do 
současnosti. Svou činností Orientální ústav přispívá ke zvyšování úrovně poznání 
a vzdělanosti a k využití výsledků vědeckého výzkumu v praxi. Získává, zpracovává 
a rozšiřuje vědecké informace, vydává vědecké publikace (monografie, časopisy, 
sborníky apod.), poskytuje vědecké posudky, stanoviska a doporučení a provádí 
konzultační a poradenskou činnost. Ve spolupráci s vysokými školami uskutečňuje 
doktorské studijní programy a vychovává vědecké pracovníky. V rámci předmětu své 
činnosti rozvíjí mezinárodní spolupráci, včetně organizování společného výzkumu se 
zahraničními partnery, přijímání a vysílání stážistů, výměny vědeckých poznatků 
a přípravy společných publikací. Pořádá vědecká setkání, konference a semináře, 
včetně mezinárodních, a zajišťuje infrastrukturu pro výzkum. Úkoly realizuje samo-
statně i ve spolupráci s vysokými školami a dalšími vědeckými a odbornými institu-
cemi. 
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D. Základní personální údaje 
1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31. 12. 2005 (fyzické osoby) 

věk muži ženy celkem % 
do 20 let 0 0 0 0,0

21 – 30 let 4 1 5 14,3
31 – 40 let 2 6 8 22,9
41 – 50 let 2 5 7 20,0
51 – 60 let 7 5 12 34,3
61let a více 1 2 3 8,6

celkem 16 19 35 100,0
% 45,7 54,3 100,0 x

 
2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31. 12. 2005 (fyzické osoby) 

dosažené vzdělání muži ženy celkem % 
základní 0 1 1 2,9
vyučen 0 0 0 0,0

střední odborné 0 0 0 0,0
úplné střední 0 1 1 2,9

úplné střední odborné 0 3 3 8,6
vyšší odborné 0 1 1 2,9
vysokoškolské 16 13 29 82,9

celkem 16 19 35 100,0
 
3. Celkový údaj o průměrných platech za rok 2005 (Kč) 

 Celkem 
průměrný hrubý měsíční plat 21 032
 
4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce 2005 

 Počet 
nástupy 3
odchody 6
 
5. Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců – stav k 31. 12. 2005 

Doba trvání Počet % 
do 5 let 14 40,0

do 10 let 6 17,1
do 15 let 4 11,4
do 20 let 3 8,6

nad 20 let 8 22,9
celkem 35 100,0

 
6. Jazykové znalosti zaměstnanců 

Počty vybraných míst, pro které byl stanoven 
kvalifikační požadavek standardizované jazykové 
zkoušky, seřazených podle úrovně znalostí  

1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň 4. stupeň 

Celkový počet 
stanovených 

požadavků na 
pracovní místa 

anglický jazyk 0
německý jazyk 0
francouzský jazyk 0
další jazyky 0
celkem 0 0 0 0 0
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E. Údaje o majetku 

E1. Nemovitý majetek 
Orientální ústav AV ČR neměl v roce 2005 právo hospodaření k nemovitému majetku. 

E2. Movitý majetek 
Orientální ústav AV ČR má právo hospodaření k majetku movitému, včetně finančního, podle 
stavu účetní závěrky. Hodnotu jeho dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku uvádí 
následující přehled: 

 tis. Kč 
Dlouhodobý hmotný majetek 5 322 
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 3 069 
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (software) 184 

 

E3. Způsob využití majetku 
Orientální ústav AV ČR nemá v majetku žádné unikátní nebo zvlášť nákladné přístroje. Mo-
vitý majetek Orientálního ústavu sestává zejména z nábytku, běžné kancelářské a výpočetní 
techniky a softwarového vybavení. Tento majetek ústav náležitým způsobem využívá v rámci 
předmětu své činnosti. 

E4. Účetní metoda odpisování 
Majetek je odpisován rovnoměrně. 

E5. Pohledávky a závazky k 31. 12. 2005 

 tis. Kč 

Pohledávky celkem 951 
Z toho: pohledávky za zaměstnanci (půjčky FKSP) 72 
            pohledávky z obchodního styku 879 

 
Pohledávky po lhůtě splatnosti: žádné. 
 

 tis. Kč 

Závazky celkem 1 263,24 
Z toho: závazky z obchodního styku 168,37 
            závazky za zaměstnanci 624,34 
            závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 364,53 
            ostatní přímé daně 106,00 

 
Závazky po lhůtě splatnosti: žádné. 

F. Údaje v rozsahu roční účetní závěrky 

Tabulky z účetní závěrky, tj. Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha organizačních složek 
státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací, jsou přiloženy v příloze 
této zprávy. 
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G. Hodnocení a analýza dalších údajů o hospodaření 

G1. Vyhodnocení údajů o výnosech za rok 2005 
Celkové výnosy Orientálního ústavu AV ČR za rok 2005 činily 17 121 tis. Kč. Z toho 15 927 
tis. Kč (tj. 93 %) činily příspěvky a dotace na provoz a 1 155 tis. Kč (tj. 6,75%) vlastní zdroje. 
Podrobnější přehled jednotlivých položek uvádí následující tabulka: 

 tis. Kč 
1. Příspěvky a dotace na provoz celkem 15 927 
    Z toho: příspěvky a dotace na provoz ze státního rozpočtu 15 837 
                z toho: institucionální (v tom příspěvek na činnost) 15 386 
                            účelové (v tom granty Grantové agentury AV) 451 
                přijaté prostředky na výzkum a vývoj zaslané přímo na účet 90 
2. Vlastní zdroje celkem 1 155 
    Z toho: z prodeje periodických publikací (Archiv orientální a Nový Orient) 583 
                z prodeje neperiodických publikací 560 
                ze služeb knihovny 12 
3. Ostatní výnosy 39 
Výnosy celkem 17 121 

 

G2. Podíl státního rozpočtu na financování činností zpracovatele v roce 2005 
Příspěvky a dotace na provoz ze státního rozpočtu činily 15 837 tis. Kč z 17 121 tis. Kč cel-
kových výnosů. Ze státního rozpočtu bylo tudíž financováno 92,5 % činnosti zpracovatele. 

G3. Rozbor čerpání mzdových prostředků za rok 2005 
Přepočtený počet zaměstnanců Orientálního ústavu AV ČR v roce 2005 byl 35. Na jejich 
platy byl z institucionálních, účelových a mimorozpočtových prostředků stanoven závazný 
limit ve výši 8 717 tis. Kč. Na ostatní platby za provedenou práci (ostatní osobní náklady; 
OON) byl stanoven limit ve výši 608 tis. Kč. Následující tabulka porovnává závazný ukazatel 
(limit) mzdových prostředků a jejich skutečné čerpání za rok 2005: 

Ukazatel Prostředky na platy 
v tis. Kč 

OON 
v tis. Kč 

závazný ukazatel (limit) 8 717 608
skutečnost za rok 2005 8 709 808
      z toho mimorozpočtové prostředky  90 0
      z toho fond odměn 291 0

 

Následující tabulka poskytuje přehled o členění mzdových prostředků podle článků: 

Článek – zdroj prostředků Platy tis. Kč OON tis. Kč 

0 – Dary a ostatní prostředky rezervního fondu – mimorozpočtové 0 0

1 – Granty Grantové agentury AV ČR – účelové 166 0

2 – Zahraniční granty – mimorozpočtové 0 0

3 – Granty GA ČR – mimorozpočtové 90 0

4 – Projekty ostatních poskytovatelů – mimorozpočtové 0 0

5 – Tématický program NPV Informační společnost – účelové 0 0

6 – Program podp.cíl.výzk.a vývoje a Program podp.projektů cíl.výzk. – účelové 0 0

7 – Zakázky hlavní činnosti – mimorozpočtové 0 0

Institucionální prostředky 8 453 808

Celkem 8 709 808
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Další tabulka člení mzdové prostředky (včetně OON) podle zdrojů: 
Mzdové prostředky tis. Kč % 
institucionální 9 261 97,3
účelové (kapitola AV – čl. 1, 5 a 6) 166 1,7
mimorozpočtové (čl. 3 a 4) 90 0,9
ostatní mimorozpočtové včetně jiné činnosti (čl. 0, 2 a 7) 0 0,0
       z toho jiná činnost  0,0
Mzdové prostředky celkem 9 517 100,0

 
Z institucionálních prostředků bylo podle tohoto přehledu v roce 2005 hrazeno 97,3 % mzdo-
vých nákladů. Účelové prostředky z rozpočtové kapitoly Akademie věd (granty Grantové 
agentury AV) se na mzdových prostředcích podílely 1,7 % a mimorozpočtové zdroje (granty 
Grantové agentury ČR) 0,9 %. Strukturu platů (resp. jejich jednotlivé složky) vyplacených z 
institucionálních, účelových a mimorozpočtových prostředků dokumentuje následující tabulka: 
Složka platu tis. Kč % 
platové tarify 7 047 80,9
příplatky za vedení 153 1,8
zvláštní příplatky 0 0,0
ostatní složky platu 0 0,0
náhrady platu 932 10,7
osobní příplatky 287 3,3
odměny 291 3,3
Platy celkem 8 710 100,0

 
Z tohoto přehledu je patrné, že na nárokové složky platů bylo vydáno 93,4 % prostředků. 
Tyto složky tudíž odčerpaly téměř všechny institucionální prostředky. Další tabulka ukazuje 
strukturu vyplacených OON za rok 2005: 

 tis. Kč % 
dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 608 75,2
autorské honoráře, odměny ze soutěží, odměny za vynálezy a zlepšovací návrhy 200 24,8
odstupné 0 0,0
náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) vojenskou službu 0 0,0
OON celkem 808 100,0

 
Z přepočteného počtu 35 zaměstnanců Orientálního ústavu AV ČR bylo do kategorií vědecký 
pracovník a odborný pracovník vědy a výzkumu s vysokoškolským vzděláním zařazeno cel-
kem 25 zaměstnanců. Tito zaměstnanci prošli atestacemi, byli zařazení dle interních před-
pisů Akademie věd do kvalifikačních stupňů a náleží jim platové tarify dle přílohy č. 2 naří-
zení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a 
správě. Podrobnější přehled o průměrných měsíčních výdělcích (zahrnujících veškeré zdroje 
– institucionální, účelové i mimorozpočtové) v členění dle kategorií zaměstnanců (odměňova-
ných dle zákona o platu) poskytuje následující tabulka: 

Kategorie zaměstnanců Průměr. přepočtený 
počet zaměstnanců 

Průměrný měsíční 
výdělek v Kč 

vědecký pracovník (s atestací, kat. 1) 14 27 393
odborný pracovník VaV s VŠ (kat. 2) 11 18 548
odborný pracovník s VŠ (kat. 3) 3 15 225
odborný pracovník s SŠ a VOŠ (kat. 4) 4 14 420
odborný pracovník s VaV s SŠ a VOŠ (kat. 5) 0 0
technicko-hospodářský pracovník (kat. 7) 3 15 276
dělník (kat. 8)  
provozní pracovník (kat. 9)  

Celkem  35 21 032
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G4. Náklady na výzkum a vývoj 

Náklady na výzkum a vývoj, tj. na předmět činnosti Orientálního ústavu, činily za rok 2005 
celkem 17 153 tis. Kč. Z toho největší objem přestavovaly osobní náklady, a to 12 950 tis. Kč, 
čili 75,50 %. Druhou největší nákladovou položkou byly spotřebované nákupy, a to 2 166 tis. 
Kč, což představovalo 12,63 % z celkových nákladů. V jejich rámci pak bylo nejvíce vydáno 
na nákup dlouhodobého drobného hmotného a nehmotného majetku a na práce výrobní po-
vahy (náklady spojené s tiskem publikací). Podrobnější přehled o jednotlivých nákladových 
položkách skýtá následující tabulka: 

Ukazatel tis. Kč 

1. Spotřebované nákupy 2 166,46
    z toho: spotřeba materiálu 1 893,07
                z toho: spotřeba materiálu, ochranných pomůcek  101,62
                            nákup dlouhodobého drobného hmotného a nehmotného majetku 797,89
                            knihy, časopisy 205,69
                            práce výrobní povahy 476,82
                            příspěvky na obědy 246,55
                            ostatní materiálové náklady 64,50
               spotřeba energie 109,62
               spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 163,77
               z toho: pára 163,77

2. Služby 1 410,40
    z toho: opravy a udržování movitostí 107,41
                cestovné 551,73
                z toho: tuzemské cestovné 10,64
                            zahraniční cestovné 541,09
                náklady na reprezentaci 36,97
                ostatní služby 714,29
                z toho: výkony spojů 302,38
                účastnické poplatky na konferencích 17,27
                nakupované výkony výpočetní techniky 191,58
                ostatní služby 203,06

3. Osobní náklady 12 949,48
    z toho: mzdové náklady 9 517,76
                z toho: mzdy 8 709,76
                            OON 608,00
                            autorské honoráře 200,00
               zákonné sociální pojištění 3 241,22
               z toho: pojištění zdravotní 835,47
                           pojištění sociální 2 405,75
               zákonné sociální náklady (příděly FKSP) 190,50

4. Daně a poplatky 26,13
5. Ostatní náklady 79,87
    z toho: kursové ztráty 11,22
                jiné ostatní náklady 68,65
                z toho: pojištění úrazové 12,71
                            ostatní 55,94

6. Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky 520,81
    z toho: odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 520,81

Náklady celkem 17 153,15
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G5. Počty realizovaných projektů, grantů a výzkumných záměrů financovaných ze 
státního rozpočtu, případně z jiných zdrojů 

Ze státního rozpočtu byl financován jeden výzkumný záměr, dva granty Grantové agentury 
Akademie věd a jeden grant Grantové agentury ČR. 

G6. Přínos jejich realizace 
Přínosem jsou nové poznatky, které se promítly do odborných a vědeckopopularizačních 
publikačních výstupů, vysokoškolské výuky a vědecké výchovy doktorandů. Výzkum a jeho 
výstupy byly zaměřeny zejména na problematiku východních náboženských a myšlenkových 
systémů (islám, hinduismus, buddhismus aj.), a to jak na jejich aspekty kulturní, tak i na 
aspekty historické, sociální a politické; dále pak na historii Blízkého východu (včetně jeho 
historie starověké), jižní Asie a Dálného východu, jakož i na kulturní tradice a některé jazyky 
a literatury těchto částí světa. 

G7. Přehled o čerpání finančních prostředků na programy nebo projekty spolufinan-
cované z rozpočtu EU, pokud je organizace účastníkem takového programu nebo 
projektu 

Orientální ústav AV ČR nebyl v roce 2005 účastníkem takového programu. 

G8. Údaje o výdajích na účast na mezinárodních konferencích a obdobných akcích 
nebo na jejich pořádání 

Na účastnické poplatky na konferencích bylo vynaloženo 17,27 tis. Kč, to je k celkovým ná-
kladům čerpání ve výši 0,1 %. 

G9. Náklady na zahraniční služební cesty a zhodnocení jejich přínosů pro činnost 
zpracovatele 

Na zahraniční služební cesty bylo v roce 2005 vynaloženo 541,09 tis. Kč, to je k celkovým 
nákladům čerpání ve výši 3,15 %. Během těchto cest pracovníci Orientálního ústavu AV ČR 
studovali prameny, které nejsou v ČR dostupné, prezentovali výsledky své práce na konfe-
rencích, navazovali a prohlubovali spolupráci s partnerskými pracovišti a v diskuzích s kolegy 
konfrontovali své poznatky se zahraničním bádáním. Zahraniční služební cesty tak byly pří-
nosné nejen z hlediska samotných výzkumných cílů, ale i z hlediska zapojení české orienta-
listiky do světového bádání. 

G10. Přehled jiných činností (§ 63 odstavec 1 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová 
pravidla) 

Orientální ústav AV ČR neměl v roce 2005 žádné jiné činnosti. 

G11. Zdůvodnění zlepšeného nebo zhoršeného hospodářského výsledku 
Orientální ústav AV ČR dosáhl v roce 2005 ztráty ve výši 31,95 tis. Kč. Odrazila se v ní kur-
sová ztráta ze zahraničního prodeje a inflace cen. Ztráta bude uhrazena ze zisku let minu-
lých a roku 2006. 

V Praze dne 29. června 2006 

PhDr. Stanislava Vavroušková, CSc. 
ředitelka Orientálního ústavu AV ČR 

Příloha: Roční účetní závěrka 
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Příloha: Roční účetní závěrka 
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