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 za období

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
ur ena z izovateli instituce

o ov ení ú etní záv rky

od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

Národohospodá ský ústav AV R, v.v.i.

23. b ezna 2021 GRINEX AUDIT s.r.o.



Ú etní jednotka: Národohospodá ský ústav AV R, v.v.i.
Politických v z  7
111 21 Praha 1

I O: 679 85 998

Audit ú etní jednotky zpracovával tým ve složení:

Odpov dný auditor spole nosti: Ing. Milan N mec
íslo oprávn ní KA R 1939

Pracovníci auditorské spole nosti: Ing. Marie Šourková
Ing. Zuzana Šebková

Zpráva je ur ena ur ena z izovateli instituce a pro vedení ú etní jednotky a poskytuje
informace o skute nostech, které byly p edm tem prov ování pracovník auditorské
spole nosti.

Auditorská zpráva byla vyhotovena za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.
P edm tem ov ení byla ú etní záv rka instituce sestavená k 31. 12. 2020.

Audit byl zpracován v období od 6. 11. 2020 do 23. 3. 2021.

Na základ smlouvy uzav ené mezi ú etní jednotkou Národohospodá ský ústav AV
R, v.v.i. a auditorskou spole ností GRINEX AUDIT s.r.o., jsme provedli audit ú etní

záv rky instituce Národohospodá ský ústav AV R, v.v.i. k 31. 12. 2020 v souladu se
zákonem . 93/2009 Sb., o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy
a souvisejícími aplika ními doložkami Komory auditor  eské republiky.



Podle našeho názoru ú etní záv rka podává v rný a poctivý obraz aktiv a pasiv
instituce Národohospodá ský ústav AV R, v.v.i. k 31. 12. 2020 a náklad
a výnos a výsledku jejího hospoda ení za rok kon ící 31. 12. 2020 v souladu
s eskými ú etními p edpisy.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Z izovateli instituce Národohospodá ský ústav AV R, v.v.i.

Výrok auditora

Provedli jsme audit p iložené ú etní záv rky instituce Národohospodá ský ústav AV
R, v.v.i. (dále také „Instituce“) sestavené na základ eských ú etních p edpis ,

která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2020, výkazu zisku a ztráty za rok kon ící
31. 12. 2020 a p ílohy této ú etní záv rky, která obsahuje popis použitých
podstatných ú etních metod a další vysv tlující informace. Údaje o Instituci jsou
uvedeny v bod  1 p ílohy této ú etní záv rky.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditor
eské republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA),

p ípadn dopln né a upravené souvisejícími aplika ními doložkami. Naše
odpov dnost stanovená t mito p edpisy je podrobn ji popsána v oddílu Odpov dnost
auditora za audit ú etní záv rky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým
kodexem p ijatým Komorou auditor eské republiky jsme na Instituci nezávislí
a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených p edpis . Domníváme
se, že d kazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostate ný a vhodný
základ pro vyjád ení našeho výroku.



Dále jsme povinni uvést, zda na základ poznatk a pov domí o Instituci, k nimž jsme
dosp li p i provád ní auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální)
v cné nesprávnosti. V rámci uvedených postup jsme v obdržených ostatních
informacích žádné významné (materiální) v cné nesprávnosti nezjistili.

Ostatní informace uvedené ve výro ní zpráv

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace
uvedené ve výro ní zpráv mimo ú etní záv rku a naši zprávu auditora. Za ostatní
informace odpovídá statutární orgán Instituce.

Náš výrok k ú etní záv rce se k ostatním informacím nevztahuje. P esto je však
sou ástí našich povinností souvisejících s ov ením ú etní záv rky seznámení
se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném
(materiálním) nesouladu s ú etní záv rkou i s našimi znalostmi o ú etní jednotce
získanými b hem ov ování ú etní záv rky nebo zda se jinak tyto informace nejeví
jako významn (materiáln ) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly
ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s p íslušnými
právními p edpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace spl ují
požadavky právních p edpis na formální náležitosti a postup vypracování ostatních
informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda p ípadné nedodržení uvedených
požadavk  by bylo zp sobilé ovlivnit úsudek in ný na základ  ostatních informací.

Na základ  provedených postup , do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že:

ostatní informace, které popisují skute nosti, jež jsou též p edm tem
zobrazení v ú etní záv rce, jsou ve všech významných (materiálních)
ohledech v souladu s ú etní záv rkou a
ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními p edpisy.

Odpov dnost statutárního orgánu Instituce za ú etní záv rku 

Statutární orgán Instituce odpovídá za sestavení ú etní záv rky podávající v rný
a poctivý obraz v souladu s eskými ú etními p edpisy a za takový vnit ní kontrolní
systém, který považuje za nezbytný pro sestavení ú etní záv rky tak, aby
neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti zp sobené podvodem nebo
chybou.



P i sestavování ú etní záv rky je statutární orgán Instituce povinen posoudit, zda
je Instituce schopna nep etržit trvat, a pokud je to relevantní, popsat v p íloze ú etní
záv rky záležitosti týkající se jejího nep etržitého trvání a použití p edpokladu
nep etržitého trvání p i sestavení ú etní záv rky, s výjimkou p ípad , kdy statutární
orgán plánuje zrušení Instituce nebo ukon ení jeho innosti, resp. kdy nemá jinou
reálnou možnost, než tak u init.

Odpov dnost auditora za audit ú etní záv rky

Naším cílem je získat p im enou jistotu, že ú etní záv rka jako celek neobsahuje
významnou (materiální) nesprávnost zp sobenou podvodem nebo chybou a vydat
zprávu auditora obsahující náš výrok. P im ená míra jistoty je velká míra jistoty,
nicmén není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými p edpisy
ve všech p ípadech v ú etní záv rce odhalí p ípadnou existující významnou
(materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v d sledku podvod nebo chyb
a považují se za významné (materiální), pokud lze reáln p edpokládat,
že by jednotliv nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé
ú etní záv rky na jejím základ  p ijmou.

P i provád ní auditu v souladu s výše uvedenými p edpisy je naší povinností
uplat ovat b hem celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus.
Dále je naší povinností:

Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti ú etní
záv rky zp sobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské
postupy reagující na tato rizika a získat dostate né a vhodné d kazní
informace, abychom na jejich základ mohli vyjád it výrok. Riziko,
že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v d sledku
podvodu, je v tší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti
zp sobené chybou, protože sou ástí podvodu mohou být tajné dohody
(koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo
obcházení vnit ních kontrol.

Seznámit se s vnit ním kontrolním systémem Instituce relevantním pro audit
v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné
s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjád it názor na ú innost
jejího vnit ního kontrolního systému.

Posoudit vhodnost použitých ú etních pravidel, p im enost provedených
ú etních odhad a informace, které v této souvislosti statutární orgán
Instituce uvedl v p íloze ú etní záv rky.



Naší povinností je informovat statutární orgán mimo jiné o plánovaném rozsahu
a na asování auditu a o významných zjišt ních, která jsme v jeho pr b hu u inili,
v etn  zjišt ných významných nedostatk  ve vnit ním kontrolním systému.

Posoudit vhodnost použití p edpokladu nep etržitého trvání p i sestavení
ú etní záv rky statutárním orgánem a to, zda s ohledem na shromážd né
d kazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající
z událostí nebo podmínek, které mohou významn zpochybnit schopnost
Instituce nep etržit trvat. Jestliže dojdeme k záv ru, že taková významná
(materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zpráv
na informace uvedené v této souvislosti v p íloze ú etní záv rky, a pokud tyto
informace nejsou dostate né, vyjád it modifikovaný výrok. Naše záv ry
týkající se schopnosti Instituce nep etržit trvat vycházejí z d kazních
informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicmén budoucí události
nebo podmínky mohou vést k tomu, že Instituce ztratí schopnost nep etržit
trvat.

Vyhodnotit celkovou prezentaci, len ní a obsah ú etní záv rky, v etn
p ílohy, a dále to, zda ú etní záv rka zobrazuje podkladové transakce
a události zp sobem, který vede k v rnému zobrazení.

Londýnská 376/57, Praha 2 íslo oprávn ní KA R 1939

V Praze, dne 23. b ezna 2021.

AUDITOR
GRINEX AUDIT s.r.o. Ing. Milan N mec
Oprávn ní KA R íslo 537 odpov dný auditor

 

 Digitáln
 podepsal Ing.
 Milan N mec

Datum: 2021.03.23
20:47:06 +01'00'



P ílohy

Rozvaha

Výkaz zisku a ztráty

P íloha k ú etní záv rce



B.III.9    9.Ostatní p ímé dan 112 1 178 625

B.III.6    6.Ostatní závazky v i zam stnanc m 109 55 33
B.III.7    7.Závazky k institucím SZ a VZP 110 2 688 1 740

B.III.3    3.P ijaté zálohy 106 1 499 1 291
B.III.5    5.Zam stnanci 108 4 754 3 232

B.III  III.Krátkodobé závazky celkem 103 36 138 32 190
B.III.1    1.Dodavatelé 104 1 889 2 122

A.II.2    2.Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení 090 745 0
B B.Cizí zdroje celkem 092 36 177 32 243

A.II  II.Výsledek hospoda ení celkem 088 745 663
A.II.1    1.Ú et výsledku hospoda ení 089 0 663

A.I.1    1.Vlastní jm ní 085 204 122 206 334
A.I.2    2.Fondy 086 22 206 21 447

A A.Vlastní zdroje celkem 083 227 072 228 444
A.I  I.Jm ní celkem 084 226 327 227 781

B.IV.2    2.P íjmy p íštích období 081 6 50
 AKTIVA CELKEM 082 263 249 260 687

B.IV  IV.Jiná aktiva celkem 079 846 500
B.IV.1    1.Náklady p íštích období 080 840 450

B.III.2    2.Ceniny 073 164 118
B.III.3    3.Pen žní prost edky na ú tech 074 33 996 25 158

B.III  III.Krátkodobý finan ní majetek  celkem 071 34 252 25 399
B.III.1    1.Pen žní prost edky v pokladn 072 91 123

B.II.17    17.Jiné pohledávky 068 4 136 4 135
B.II.18    18.Dohadné ú ty aktivní 069 19 378 24 041

B.II.4    4.Poskytnuté provozní zálohy 055 124 116
B.II.8    8.Da  z p íjm 059 192 0

B.II  II.Pohledávky celkem 051 24 030 28 454
B.II.1    1.Odb ratelé 052 202 162

A.IV.10    10.Oprávky k DDHM 038 -4 577 -4 493
B B.Krátkodobý majetek celkem 040 59 128 54 353

A.IV.6    6.Oprávky ke stavbám 034 -34 748 -38 166
A.IV.7    7.Oprávky k sam. movitým v cem a soubor m hm. mov. v cí 035 -8 944 -10 462

A.IV.2    2.Oprávky k softwaru 030 -1 990 -2 509
A.IV.4    4.Oprávky k DDNM 032 -581 -581

A.II.9    9.Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek 019 255 554
A.IV  IV.Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 028 -50 839 -56 211

A.II.4    4.Hmotné  movité v ci a jejich soubory 014 18 813 22 431
A.II.7    7.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 017 4 577 4 493

A.II.1    1.Pozemky 011 55 523 55 523
A.II.3    3.Stavby 013 170 837 174 431

A.I.6    6.Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek 008 36 46
A.II  II.Dlouhodobý hmotný majetek celkem 010 250 006 257 433

A.I.2    2.Software 004 4 338 4 485
A.I.4    4.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 006 581 581

A A.Dlouhodobý majetek celkem 001 204 122 206 334
A.I  I.Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 002 4 955 5 112

Položka íslo 
ádku Stav

íslo Název k 01.01.2020 k 31.12.2020

Národohospodá ský ústav AV R, v. v. i., Politických v z  936/7, 110 00 PRAHA, eská republika

Rozvaha
Sestaveno k  31.12.2020

67985998 (v tis. K , s p esností na celá ísla)
I O

Zpracováno v souladu s 
vyhláškou . 504/2002 Sb. ve 
zn ní pozd jších p edpis



Právní forma ú etní jednotky : P edm t podnikání :
ve ejná výzkumná institiuce výzkumná innost

Okamžik sestavení :    23. 3. 2021

Razítko : Odpov dná osoba (statutární zástupce) : Osoba odpov dná za sestavení :
doc. Sergey Slobodyan, Ph.D. Ing. Ivana Burianová, Ing. Iveta Marková

Podpis odpov dné osoby : Podpis osoby odpov dné za sestavení :

B.IV.2    2.Výnosy p íštích období 129 1 0
 PASIVA CELKEM 130 263 249 260 687

B.IV  IV.Jiná pasíva celkem 127 39 53
B.IV.1    1.Výdaje p íštích období 128 38 53

B.III.17    17.Jiné závazky 120 637 385
B.III.22    22.Dohadné ú ty pasívní 125 65 38

B.III.12    12.Závazky ze vztahu k SR 115 23 205 22 629
B.III.10    10.Da  z p idané hodnoty 113 168 94

Doc. Sergey 
Slobodyan, 
Ph.D.

Digitally signed 
by Doc. Sergey 
Slobodyan, Ph.D. 
Date: 2021.03.23 
12:57:04 +01'00'



Národohospodá ský ústav AV R, v. v. i., Politických v z  936/7, 110 00 PRAHA, eská republika

Výkaz zisku a ztráty
Od 01.01.2020 do 31.12.2020

67985998 (v tis. K , s p esností na celá ísla)
I O

Zpracováno v souladu s 
vyhláškou . 504/2002 Sb. ve 
zn ní pozd jších p edpis

Položka íslo 
ádku innost

íslo Název Hlavní Hospodá ská Celkem
A A. Náklady
A.I  I.  Spot ebované nákupy a nakupované služby 002 20 707 20 707
A.I.1    1.Spot eba materiálu, energie a ost. neskl. dodávek 003 2 998 2 998
A.I.3    3.Opravy a udržování 005 819 819
A.I.4    4. Náklady na cestovné 006 517 517
A.I.5    5. Náklady na reprezentaci 007 10 10
A.I.6    6. Ostatní služby 008 16 363 16 363
A.III  III. Osobní náklady 013 69 551 69 551
A.III.10    10. Mzdové náklady 014 52 229 52 229
A.III.11    11. Zákonné sociální pojišt ní 015 15 858 15 858
A.III.13    13. Zákonné sociální náklady 017 1 464 1 464
A.IV  IV. Dan  a poplatky 019 37 37
A.IV.15    15. Dan  a poplatky 020 37 37
A.V  V. Ostatní náklady 021 7 907 7 907
A.V.16    16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ost.pokuty a penále 022 4 4
A.V.19    19. Kurzové ztráty 025 456 456
A.V.22    22. Jiné ostatní náklady 028 7 447 7 447
A.VI  VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a OP 029 5 456 5 456

A.VI.23    23. Odpisy dlouhodobého majetku 030 5 456 5 456
 Náklady celkem 039 103 659 103 659
B B. Výnosy
B.I  I. Provozní dotace 041 69 847 69 847
B.I.1    1. Provozní dotace 042 69 847 69 847
B.III  III. Tržba za vlastní výkony a za zboží 047 6 704 6 704
B.IV  IV. Ostatní výnosy 048 27 770 27 770
B.IV.7    7. Výnosové úroky 051 4 4
B.IV.8    8. Kurzové zisky 052 993 993
B.IV.9    9. Zú tování fond 053 21 071 21 071
B.IV.10    10. Jiné ostatní výnosy 054 5 702 5 702
 Výnosy celkem 061 104 321 104 321
C C. Výsledek hospoda ení p ed zdan ním 062 663 663

Podpis odpov dné osoby : Podpis osoby odpov dné za sestavení :

D D. Výsledek hospoda ení po zdan ní 063 663 663

Právní forma ú etní jednotky : P edm t podnikání :
ve ejná výzkumná instituce výzkumná ínnost

Okamžik sestavení :  23. 3. 2021

Razítko : Odpov dná osoba (statutární zástupce) : Osoba odpov dná za sestavení :
doc. Sergey Slobodyan, Ph.D. Ing. Ivana Burianová, Ing. Iveta Marková

Doc. Sergey 
Slobodyan, 
Ph.D.

Digitally signed 
by Doc. Sergey 
Slobodyan, Ph.D. 
Date: 2021.03.23 
12:58:57 +01'00'



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P íloha v ú etní záv rce 2020 sestavená k 31. 12. 2020 
 
 

Národohospodá ský ústav AV R, v. v. i. 
Politických v z  936/7, 111 21 Praha 1 

 
Ú etní období: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 

 
 
 

1. Obecné identifika ní údaje 

Popis organizace 
Národohospodá ský ústav AV R, v. v. i. (dále jen NHÚ) je ve ejná výzkumná instituce, která vznikla  
dne 1. 1. 2007 na základ  zákona . 341/2005 Sb., o ve ejných výzkumných institucích.  
 
Z izovatelem NHÚ je Akademie v d eské republiky, se sídlem Národní 1009/3, 117 20 Praha 1. 
NHÚ je zapsán v rejst íku ve ejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže  
a t lovýchovy. 
 
Sídlo instituce:     Politických v z  936/7, 111 21 Praha 1 
I   instituce:    679 85 998 
Statutární orgán k datu ú etní záv rky: doc. Sergey Slobodyan, Ph.D. - editel  
 
Organiza ní struktura NHÚ: 
- organiza n  správní úsek (knihovna, odd. výpo etní techniky, sekretariát, personální odd lení), 
- ekonomický úsek (technicko-hospodá ská správa), 
- úsek výzkumu, 
- úsek doktorského studia a dalších vzd lávacích inností (odd lení doktorského studia, odd lení 

mezinárodních akademických program , odd lení programu MAE, odd lení angli tiny), 
- úsek rozvoje a public relations. 

Ú el z ízení NHÚ: uskute ování v deckého výzkumu v oblasti ekonomie a p ispívání k využití jeho výsledk   
a zajiš ování infrastruktury výzkumu. 
 
P edm t hlavní innosti: 
- v decký výzkum v oblasti ekonomických teorií, jak normativních, tak pozitivních, na makroúrovni  

a mikroúrovni, 
- p ispívat svou inností ke zvyšování úrovn  poznání a vzd lanosti a k využívání výsledk  v deckého výzkumu 

v praxi, 
- získávat, zpracovávat a rozši ovat v decké informace, vydávání v deckých publikací (monografie, sborníky, 

asopisy apod.), 
- poskytování v deckých posudk , stanovisek a doporu ení, 
- provád t konzulta ní a poradenskou innost, 
- ve spolupráci s vysokými školami uskute ovat doktorské studijní programy a vychovávat v decké 

pracovníky, po ádat pro studenty p ednáškové kurzy, cvi ení a praktika, 
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- v rámci p edm tu své innosti rozvíjet mezinárodní spolupráci, v etn  organizování spole ného výzkumu se 
zahrani ními partnery, p ijímání a vysílaní stážist , vým ny v deckých poznatk  a p ípravy spole ných 
publikací, 

- po ádání domácích i mezinárodních v deckých setkání, konferencí a seminá  a zajiš ování infrastruktury 
pro výzkum, v etn  poskytování ubytování svým zam stnanc m a host m. 

Úkoly hlavní innosti NHÚ realizuje samostatn  i ve spolupráci s vysokými školami a dalšími v deckými 
a odbornými institucemi. 
 
P edm t jiné innosti:   
- poradenská, konzulta ní innost a zpracování odborných studií a posudk  v oborech v decké innosti 

pracovišt , 
- po ádání kurz  a školení, v etn  lektorské innosti, 
- pronájem po íta ové, projek ní a zvukové techniky, 
- poskytování software a s tím související innosti, 
- p ekladatelské a tlumo nické služby, 
- služby administrativn -organiza ní povahy a služby v oblasti reklamní innosti, marketingu a mediálního 

zastoupení. 

Na jinou innost bylo dne 13. 1. 2010 vydáno živnostenské oprávn ní Ú adem m stské ásti Praha 1, odborem 
živnostenským. 
Celkový rozsah jiné innosti nesmí p esáhnout 20% pracovní kapacity NHÚ. 
 
V roce 2020 nedošlo ke zm nám a dodatk m v rejst íku ve ejných výzkumných organizací.  
 
 
2. Informace o použitých ú etních metodách a obecných ú etních zásadách 

Obecné informace 
Ú etnictví je vedeno v souladu se zákonem . 563/1991 Sb., o ú etnictví a podle vyhlášky MF R . 504/2002 Sb., 
kterou se provád jí n která ustanovení zákona o ú etnictví a podle eských ú etních standard  pro ú etní 
jednotky, u kterých hlavním p edm tem innosti není podnikání. Dále se NHÚ ídí zákonem . 341/2005 Sb.  
o ve ejných výzkumných institucích a zákonem . 130/2002 Sb., o podpo e výzkumu a vývoje z ve ejných 
prost edk . 
Ú etní záznamy jsou zpracovávány informa ním systémem iFIS, mzdy jsou zpracovávány ve mzdovém 
 a personálním systému EGJE.  
Ú etní záznamy jsou uloženy v archivu NHÚ. 
Ú etní záv rka byla vypracována na principu historických cen a je sestavena na základ  p edpokladu 
nep etržitého trvání ú etní jednotky.  
 
Stanovení kurz  pro p epo et cizím m ny na eskou m nu 
Pro zaú tování ú etních operací souvisejících s p edpisem pohledávek, závazk , náklad , výnos  a krátkodobého 
finan ního majetku je stanoven denní kurz eské národní banky (dále jen „ NB“) pro p íslušné m ny v okamžiku 
uskute n ní ú etního p ípadu. 
Pro zaú tování ú etních operací souvisejících s pracovní cestou zam stnanc  je stanoven kurz v souladu se 
zákonem . 262/2006 Sb., zákoník práce, a s vnit ní sm rnicí instituce o poskytování a ú tování cestovních 
náhrad p i pracovních cestách. 
Jednotlivé složky majetku, závazk  a pohledávek vyjád ených v cizích m nách jsou k rozvahovému dni p ecen ny 
kurzem NB k 31. 12. daného roku. 
 
Ú tování náklad  a výnos  
Náklady a výnosy se ú tují asov  rozlišené, tj. do období, s nímž v cn  i asov  souvisejí.  
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Oce ování 
Dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek se oce uje v po izovacích cenách, které zahrnují cenu po ízení 
a náklady s po ízením související. Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého majetku zvyšují jeho 
po izovací cenu.  
Dlouhodobý majetek je definován dobou použitelnosti delší než jeden rok a po izovací cenou vyšší než  
40 000 K  u hmotného majetku a 60 000 K  u nehmotného majetku.  
Úroky nejsou sou ástí po izovací ceny dlouhodobého majetku.  
Opravy a údržba se ú tují do náklad  b žného období.   
 
Drobný hmotný majetek (je definován po izovací cenou od 3 000 K  do 40 000 K  a dobou použitelnosti delší 
než jeden rok) se odpisuje jednorázov  do náklad  p i za azení do používání. Tento majetek je evidován na 
podrozvahových ú tech 990x.  Ve výjime ných p ípadech eviduje ú etní jednotka v podrozvahové evidenci 
drobný majetek s nižší po izovací cenou (nap . elektrické ru ní ná adí, elektrické p ístroje, u kterých je povinn  
provád na revize, mobilní telefony, iPody apod.) 
Drobný nehmotný majetek (je definován po izovací cenou od 7 000,- K  do 60 000 K  a dobou použitelnosti delší 
než jeden rok) se odpisuje jednorázov  p i za azení do používání. Tento majetek je evidován na podrozvahovém 
ú tu 9902. 
 
Pohledávky a závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách, p i nabytí za úplatu nebo vkladem po izovací cenou. 
Tvorba opravných položek k pohledávkám a p ípadn  jejich rozpoušt ní se ídí ustanoveními zákona . 593/1992 
Sb., o rezervách pro zjišt ní základu dan  z p íjm .  
 
Pen žní prost edky zahrnují hotovost a ú ty v bankách, vykazují se v nominální hodnot . Pen žní prost edky 
vedené v cizích m nách jsou k rozvahovému dni p epo teny kurzem NB. 
 
Zp sob odpisování majetku 
Ú etní odpisy vyjad ují trvalé snížení hodnoty majetku v d sledku opot ebení. P i stanovení odpisového plánu 
se vychází z p edpokládané doby životnosti p íslušného po izovaného majetku. Odpisové plány jsou použity 
s rovnom rným ú etním odepisováním a m sí ním výpo tem ú etních odpis . Odpisování majetku za íná 
m sícem následujícím po za azení majetku do užívání.  
 
P i po ízení dlouhodobého majetku a technického zhodnocení, pokud jsou áste n  nebo zcela po ízeny z p ijaté 
dotace, se vlastní jm ní zvýší o ástku ve výši p ijaté dotace. P i odpisování tohoto majetku se postupuje podle 
§ 38 odst. 10 vyhlášky . 504/2002 Sb. 
 
P ijaté neinvesti ní dotace 
P ijaté neinvesti ní dotace jsou prost edky poskytnuté z ve ejných zdroj , zejména ze zdroj  státního rozpo tu, 
z rozpo tu územn  samosprávných celk , ze zdroj  státního rozpo tu cizích stát , apod.  
P i p ijetí tuzemské dotace, která nepodléhá finan nímu vypo ádání, ú tuje organizace na závazkových ú tech 
skupiny 34x - Závazky ze vztahu k státnímu rozpo tu, p ípadn  rovnou do výnos  na ú et 691 – Provozní dotace. 
V p ípad , kdy není celá ástka dotace vy erpána do konce ú etního období, je neutracená ástka vykázána jako 
závazek na ú tu skupiny 34x. V p ípad , kdy je z dotace erpáno více než prozatím obdržená ástka dané dotace, 
ú tuje organizace na vrub ú tu 385 – P íjmy p íštích období a ve prosp ch ú tu 691 – Provozní dotace (aby byl 
výsledek hospoda ení dotace vždy nulový). 
P i p ijetí tuzemské dotace, která podléhá finan nímu vypo ádání, je ú továno zálohov . Nárok na dotaci ve výši 
uznaných náklad  projektu je ú tován p es ú et 388 - Dohadné ú ty aktivní. Výše uznaných náklad  projektu  
a zálohová dotace jsou vypo ádány v následujícím ú etním období po schválení díl í i záv re né zprávy 
poskytovatelem dotace.  
P ijetí zahrani ní dotace ú tuje organizace na ú et 915 – Fond ú elov  ur ených prost edk . Vy erpaná dotace 
daného ú etního období je vykázána na ú tu 648 – Zú tování fond . Zbylá ást nevy erpané dotace je 
ponechána na ú tu 915. V p ípad , kdy je ze zahrani ní dotace erpáno více, než bylo zatím v rámci dané dotace 
p ijato, ú tuje organizace na vrub ú tu 388 – Dohadné ú tu aktivní a ve prosp ch ú tu 648 – Zú tování fond  
(aby byl výsledek hospoda ení z dotace vždy nulový). 
 
P ijaté dary 
P ijaté ú elové dary jsou ú továny ke dni p ijetí ve prosp ch ú tu 915 – Fond ú elov  ur ených prost edk . 
Pr b žn , pop . nejpozd ji k rozvahovému dni, je ú továno o použití dar  z fondu podvojným zápisem na vrub 
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fondu a ve prosp ch ú tu 648 – Zú tování fond . Nevy erpané dary jsou vykázány na ú tu 915 – Fond ú elov  
ur ených prost edk .  
 
 
3. Údaje dopl ující informace k rozvaze  

3.1. Dlouhodobý majetek (v tis. K ) - Po izovací cena 

  Po áte ní 
stav k 1.1.20  P ír stky Úbytky Kone ný stav 

k 31.12.20 
Oprávky     
k 1.1.20 Odpisy Oprávky     

k 31.12.20 

Software 4 338 147 0 4 485 -1 990 519 -2 509 

Drobný DNM 581 0 0 581 -581 0 -581 
Nedokon ený 
DNM 36 157 147 46 0 0 0 

Budovy 170 837 3 594 0 174 431 -34 747 3 419 -38 166 
Stroje, p ístroje, 
inventá  18 813 3 618 0 22 431 -8 944 1 518 -10 462 

Pozemky 55 523 0 0 55 523 0 0 0 
Nedokon ený 
DHM 256 7 511 7 212 555 0 0 0 

Drobný DHM 4 577  0 84 4 493 -4 577 0 -4 493 
Poskytnuté 
zálohy 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem 2020 254 961 15 027 7 443 262 545 -50 839 5 456 -56 211 
 
Na základ  inventarizace došlo k vy azení pln  odepsaného drobného DHM ve výši 84 tis. K .  
 
Nejvýznamn jší p ír stky majetku v roce 2020: 

 Technické zhodnocení budovy – plyn. kotelna               3 524 tis. K  
 Páte ní sí ová infrastruktura                   1 223 tis. K  
 Multifunk ní tiskárny 3 ks                   469 tis. K  
 Pracovní stanice pro v decké výpo ty a výuku                422 tis. K   

Vlastní jm ní NHÚ (ú et 901) k 31. 12. 2020 iní 206 334 tis. K . 
 
Souhrnná výše drobného majetku neuvedeného v rozvaze v po izovacích cenách (v tis. K ) 

  PZ k 1. 1. 2020 P ír stky Úbytky KZ k 31. 12. 2020 

Ú et 9901 – hmotný majetek 8 173 191 93 8 271 

Ú et 9902 – software 927 50 0 977 

Ú et 9903 – IT 7 242 1 077 0 8 319 

Celkem 2020 16 342 1 318 93 17 567 
 
 
NHÚ nevlastní investi ní majetkové cenné papíry ani majetkové ú asti. NHÚ nemá sám ani prost ednictvím 
t etích osob majetkové podíly v žádné jiné ú etní jednotce.  
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3.2. Pohledávky (v tis. K ) 
  k 31. 12. 2017 k 31. 12. 2018 k 31. 12. 2019 k 31. 12. 2020 

311 – Pohledávky z obchod.vztah  460 3 305 202 162 

314 - Provozní zálohy 83 106 124 116 

316 - Ostatní (p efakturace) 2 0 0 0 

335 - Pohledávky za zam stnanci 54 2 0 0 

341 - Záloha na da  z p íjm  0 96 192 0 

378 - Jiné pohledávky 118 5 335 4 136 4 135 

388 - Dohadné ú ty aktivní 33 767 36 247 19 378 24 041 

Celkem 34 484 45 091 24 032 28 454 
 
K 31. 12. 2020 NHÚ eviduje pohledávky po splatnosti ve výši 0 K . V roce 2020 nebyly tvo eny žádné opravné 
položky k pohledávkám.  
 
Na ú tu 378 je evidována zaslaná záloha spolup íjemci projektu ERC BEHAVFRICTIONS – Universita of Zurich.  
 
Ú et 3889 „DPA nárok na neinvesti ní dotaci hlavního ešitele“ ve výši 18 657 tis. K  tvo í nárok na dotaci, ve 
výši vy erpaných prost edk . Poskytovateli nárokovaných dotací jsou Grantová agentura R, Technologická 
agentura R a MŠMT. 
Ú et 38891 „DPA nárok na neinvesti ní dotaci spolu ešitele“ ve výši 1 744 tis. K  tvo í nárok na dotaci, ve výši 
vy erpaných prost edk  spolu ešitel  projekt . Poskytovateli nárokovaných dotací jsou Grantová agentura R  
a Technologická agentura R.  
Ú et 3881 „Dohadné ú ty aktivní“ ve výši 3 640 tis. K  tvo í nároky na dotace od zahrani ních poskytovatel  
dotací a nároky na dotaci ze státního rozpo tu v rámci Opera ního programu životní prost edí, prioritní osy  
5 – Energetické úspory. Nároky jsou ve výši vy erpaných prost edk  v roce 2020.  
Jednotlivé dotace budou vypo ádány v roce 2021. 
 
3.3. Jiná aktiva  
Celková výše p echodných ú t  aktivních dosahuje ástky 500 tis. K . 
 
Náklady p íštích období ve výši 450 tis. K  zahrnují p edevším pojistné, p edplatné licencí, novin, asopis   
a online databází, které jsou ú továny do náklad  v období, do kterého v cn  a asov  p ísluší.  
 
P íjmy p íštích období ve výši 50 tis. K  p edstavují o ekávaný p íjem z fakturace v roce 2021 v rámci zahrani ní 
spolupráce s The University of Chicago a do výnos  jsou ú továny v období, do kterého v cn  a asov  p ísluší. 
 
3.4. Fondy 
Fondy obsahují zdroje NHÚ, které jsou ú elov  ur eny a které nejsou vlastním jm ním.  
 
NHÚ tvo í tyto fondy: 

a) fond sociální, 
b) fond rezervní, 
c) fond ú elov  ur ených prost edk , 
d) fond reprodukce majetku. 

Z statky fond  k 31. 12. b žného roku se p evád jí do následujícího rozpo tového roku.  
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Fondy NHÚ (v tis. K ) 

 
 

íslo  
ú tu 

Stav k 1. 1. 
2020 

Tvorba 2020 

erpání Stav k 31. 12. 
2020 

Zm na stavu za 
rok 2020 P íd l z HV Jiné zdroje 

Sociální fond 912 1 692 0 922 634 1 980 288 

Rezervní fond 914 859 745 0 0 1 604 745 

FÚUP 915 16 921 0 20 688 22 780 14 829 -2 092 

FRM 916 2 733 0 8 540 8 239 3 034 301 

Celkem 22 205 745 30 150 31 653 21 447 -758 
 
Na ú tu 915 – Fond ú elov  ur ených prost edk  jsou mimo jiné evidovány obdržené zahrani ní dotace. V roce 
2020 evidovány níže uvedené dotace (v tis. K ).  

Poskytovatel Dota ní program P ijato v 
roce 2020 

Z statek na ú tu 915 k 31. 12. 2020 
(v etn  prost edk  p ijatých v minulých 

letech) 

European Commission Program H2020 9 172 6 619 
International Visegrad Fund Visegrad Scholarship 163 112 
Volkswagen Foundation  982 14 
U.S. Agency for 
International Development   53 0 

 
3.5. Závazky a rezervy 
NHÚ evidoval ke konci období závazky (v tis. K ): 

  k 31. 12. 2017 k 31. 12. 2018 k 31. 12. 2019 k 31. 12. 2020 

321 - Dodavatelé 5 875 5 919 1 889 2 122 

324 – P ijaté zálohy 1 591 773 1 499 1 291 

331 – Závazky v i zam stnanc m 2 687 4 205 4 754 3 232 

333 – Ostatní závazky v i 
zam stnanc m 14 162 55 33 

336 – Závazky v i institucím SZ a VZP 1 392 2 327 2 688 1 740 

341 – Da  z p íjm  191 0 0 0 

342 – Ostatní p ímé dan  483 951 1 178 625 

343 – Da  z p idané hodnoty -128 1 371 168 94 

347 – Závazky ve vztahu k SR 32 515 34 963 23 205 22 630 

379 – Jiné závazky 164 170 637 385 

389 – Dohadné ú ty pasivní 58 74 65 38 

Dlouhodobé závazky 0 0 0 0 

Rezerva na opravy 1 800 1 079 0 0 

Celkem 46 642 51 994 36 138 32 190 
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Na ú tu 347 „Závazky ze vztahu k státnímu rozpo tu“ jsou evidovány p ijaté dotace od t chto poskytovatel  – 
Grantová agentura R, Technologická agentura R a MŠMT. O t chto dotacích je ú továno „zálohov “. 
K vyrovnání t chto závazk  dojde v následujícím ú etním období p i zú tování poskytnutých záloh na dotace po 
schválení díl ích i záv re ných zpráv o realizaci projektu.  
 
NHÚ neeviduje žádné dlouhodobé závazky se splatností delší než 5 let od rozvahového dne. NHÚ neeviduje 
žádné závazky, které by k rozvahovému dni nebyly vykázány v rozvaze.  
 
K 31. 12. 2020 (v tis. K )  

Výše splatných závazk  na sociální zabezpe ení a p ísp vku na sociální politiku zam stnanosti 1 200 

Výše splatných závazk  ve ejného zdravotního pojišt ní 540 

Výše splatné dan  z p íjmu zam stnanc  (zálohová i srážková) 625 

Výše splatné dan  z p idané hodnoty  94 

Výše uvedené závazky byly uhrazeny dne 6. 1. 2021 a 18. 1. 2021 (da  z p idané hodnoty).  
 
3.6. Jiná pasiva 
Celková výše jiných pasiv dosahuje ástky 53 tis. K . Jedná se o výdaje p íštích období, tj. náklady spadající do 
roku 2020, ke kterým jsme doklad obdrželi až v následujících ú etním období.  
 
 
4. Údaje dopl ující informace k výkazu zisku a ztráty 

4.1. Základní personální údaje 
K 31. 12. 2020 bylo v NHÚ zam stnáno 119 osob; v roce 2020 inil pr m rný p epo tený po et zam stnanc  
77,30 osob. 
 
Po et len :  dozor í rada        5 
  rada pracovišt                       9 
  editel        1 
 

lenové ídících a kontrolních orgán   NHÚ ani jejich rodinní p íslušníci nemají žádnou jinou ú ast v osobách, 
s nimiž organizace v roce 2020 uzav ela obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy, vyjma ú asti specifikované 
v tabulce: 
 

Jméno Funkce Forma ú asti Osoba 

doc. Ing. Michal Kejak, M.A., CSc. 

len Rady 
NHÚ místop edseda 

Nadace CERGE-EI,                
I  45246122 

doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D. 

len Rady 
NHÚ bratr  

David Münich, živnostník         
I  67262058 

doc. Sergey Slobodyan, Ph.D. 
len Rady 

NHÚ editel 
CERGE Univerzita Karlova,       
I  00216208 

Ing. Richard Podpiera, Ph.D., CFA 
len Dozor í 

rady NHÚ 
editel útvaru Group Segment 

management v Retailu 
eskoslovenská obchodní 

banka a.s., I  00001350 

Ond ej Rydval, Ph.D. 
len Dozor í 

rady NHÚ 
zástupce editele pro v ci 
organiza n  správní 

CERGE Univerzita Karlova,       
I  00216208 

 
lenové ídících, kontrolních nebo jiných orgán  NHÚ mohou mít pracovn -právní vztah jako akademi tí nebo 

v de tí pracovníci Univerzity Karlovy CERGE, který p ímo vyplývá z postavení CERGE-EI, spole ného pracovišt  
NHÚ a Univerzity Karlovy. 
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len m ídících a kontrolních orgán  NHÚ byla v roce 2020 vyplacena celková odm na ve výši 210 400 K . 
len m t chto orgán  nebyly v roce 2020 poskytnuty žádné p j ky, úv ry, záruky i jiná pln ní.  

 
Mzdové náklady celkem:               52 229 tis. K   
Zákonné sociální náklady:                   1 464 tis. K  
Zákonné pojišt ní:             15 858 tis. K  
Osobní náklady celkem          69 551 tis. K  
  
Závazky ze sociálního pojišt ní ve výši 1 199 611 K  a závazky ze zdravotního pojišt ní ve výši 540 235 K  splatné 
po 31. 12. 2020 byly uhrazeny dne 6. 1. 2021. 
 
4.2. Odm na auditora 
V daném ú etním období auditor obdržel odm nu v celkové výši 79 tis. K  za provedení povinného auditu ú etní 
záv rky. Dále auditor obdržel odm nu ve výši 88 tis. K  za jiné ov ovací služby (audit projektu financovaného 
z programu H2020). 
 
4.3. P ijaté dotace na provozní innost a na po ízení dlouhodobého majetku 
V roce 2020 obdržel NHÚ neinvesti ní dotace od z izovatele ve výši 49 902 tis. K . Dále od z izovatele obdržel 
investi ní dotaci na po ízení dlouhodobého majetku ve výši 5 302 tis. K .   
Na výzkum a vývoj dále NHÚ p ijal 19 832 tis. K ; z toho 6 583 tis. K  od Grantové agentury R, 1 023 tis. K  od 
Technologické agentury R a 12 226 tis. K  od ostatních resort .  
 
4.4. P ehled o p ijatých a poskytnutých darech, dárcích a p íjemcích t chto dar  
V roce 2020 byl NHÚ p íjemcem níže uvedených dar : 

CERGE-EI Foundation - dar 150 000 USD (podpora vzd lávacích a výzkumných 
aktivit student ) 3 835 950,00 K  

CERGE-EI Foundation - dar 50 822,30 USD (podpora provozu Digital Media Center) 1 209 875,67 K  
Nadace eské spo itelny (podpora v dy a výzkumu) 845 000,00 K  
Philip Morris R a.s. (podpora v dy a výzkumu) 600 000,00 K  
Nadace Experentia 2020 (podpora IDEA anti Covid-19) 500 000,00 K  
Nadace CERGE-EI (podpora nadaných student ) 281 200,00 K  
Nadace CERGE-EI (p ednáška nobelisty O. Harta) 125 000,00 K  

 
V roce 2020 nedošlo k poskytnutí žádného daru.  
 
4.5. Výsledek hospoda ení * 

  Náklady H  Výnosy H    HV H  Náklady J  Výnosy  J    HV J  

2020 103 658 104 321 663 0 0 0 
2019 102 466 103 093 627 328 447 119 
2018 97 612 98 113 501 654 860 206 
2017 82 913 83 842 928 8 513 9 050 537 

*Výsledek hospoda ení p ed zdan ním 
 
4.6. Výsledek hospoda ení, da  z p íjm  
Na základ  rozhodnutí rady pracovišt  a dozor í rady byl výsledek hospoda ení roku 2019 ve výši 745 363,73 K  
p eveden do rezervního fondu. 
 
Výsledek hospoda ení byl zjišt n jako rozdíl mezi náklady a výnosy hlavní a hospodá ské innosti a je uveden ve 
výkazu zisku a ztráty. Výsledek hospoda ení p ed zdan ním za ú etní období 2020 byl ve výši 662 869,64 K . Da  
z p íjmu právnických osob za zda ovací období 1. 1. 2020 až 31. 12. 2020 inila 0 K .  
 
Pro ú ely stanovení základu dan  bylo postupováno v souladu se zákonem . 586/1992 Sb., o daních z p íjm . 
Zjišt ný základ dan  byl ponížen ve smyslu § 20 odst. 7 zákona o daních z p íjm . V roce 2020 byl snížen základ 
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dan  o ástku 484 836 tis. K . Prost edky získané touto úsporou na dani z p íjm  budou využity v následujícím 
zda ovacím období ke krytí náklad  (výdaj ) na vzd lání, v decké a výzkumné innosti. 
 
Da ová úleva na základ  uplatn ní § 20 odst. 7 zákona o daních z p íjm  z roku 2019 byla využita ke krytí náklad  
na hlavní innost (v du a výzkum) a režii s touto inností p ímo spjatou.  
 
 
5. Ostatní dopl ující údaje  
 

innost další a jiná ve výkazu zisku a ztráty sestaveném podle zákona . 341/2005 Sb., zákon o ve ejných 
výzkumných institucích, odpovídá innosti hospodá ské ve výkazu zisku a ztráty dle vyhlášky .  504/2002 Sb., 
kterou se provád jí n která ustanovení zákona . 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis , pro 
ú etní jednotky, u kterých hlavním p edm tem innosti není podnikání, pokud ú tují v soustav  podvojného 
ú etnictví. 
 
V sou tových ádcích rozvahy a výkazu zisku a ztráty nejsou uvedeny sou ty jednotlivých zaokrouhlených 
položek, ale jejich zaokrouhlené sou ty, a proto v n kterých položkách údaj na sou tovém ádku neodpovídá 
sou tu jednotlivých položek v tis. K . 
 
Organizace má pojišt ný majetek v hodnot  260 mil. K  a pojišt ní odpov dnosti za škody (pojistná ástka iní 
30 mil. K ).  
 
NHÚ nepo ádá žádné ve ejné sbírky podle zvláštního právního p edpisu. 
 
NHÚ nemá žádné bankovní úv ry, neposkytl žádné záruky nebo ru ení.  
 
Na konci roku 2019 se poprvé objevily zprávy o výskytu virového onemocn ní COVID-19 zp sobené koronavirem 
SARS-CoV-2, který se do sou asnosti rozší il po celém sv t . Od té doby se v rámci eské republiky i celosv tov  
zavád jí r zná opat ení v souvislosti s bojem proti ší ení tohoto onemocn ní.  
Vedení NHÚ pe liv  monitoruje celou situaci a minimalizuje negativní dopad této pandemie na innost ú etní 
jednotky. 
Vedení NHÚ na základ  vyhodnocení všech aktuáln  dostupných informací, smluvn  vázaných finan ních zdroj   
a zvážení potencionálních dopad  onemocn ní na své aktivity nep edpokládá ohrožení nep etržitého trvání 
instituce.   
 
Po rozvahovém dni nenastaly žádné události, které by ovlivnily vykázané výsledky. 
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