
III.  PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 
 

(veškeré údaje jsou k 31. 12. 2011) 
 
Za rok 2011 vytvořila Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace zisk ve 

výši 34 tis. Kč (z toho 31 tis. Kč z vedlejší hospodářské činnosti). Při sestavování rozpočtu na 
rok 2011 byl respektován základní princip hospodaření KJM jako příspěvkové organizace. 
Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný, tzn. výnosy se rovnají nákladům. Se všemi 
prostředky se nakládalo účelně, efektivně s vysokým důrazem na hospodárnost a výsledný 
pozitivní přínos. 

Během ledna až prosince 2011 byla provedena tato rozpočtová opatření: 
• navýšení neinvestiční dotace od zřizovatele (odvod z fondu reprodukce 

majetku) na navýšení odpisů majetku, 138 tis. Kč a 8 tis. Kč 
• přidělení neinvestiční dotace MK ČR na projekty Knihovna 21. století     

a VISK, 170 tis. Kč 
• přidělení neinvestiční dotace JmK na výkon regionálních funkcí,               

390 tis. Kč 
• přidělení neinvestiční dotace JmK na projekt Ruku v ruce, 1 620 tis. Kč 
• navýšení neinvestiční dotace od zřizovatele za příjmy z nájemného za 

rok 2010, 1 tis. Kč a 98 tis. Kč 
• navýšení neinvestiční dotace od zřizovatele (převod z fondu 

reprodukce majetku) na pořízení počítačů, 500 tis. Kč 
 
1) VÝNOSY 

V účetním rozvrhu ve výnosech Knihovny Jiřího Mahena v Brně byla v roce 2011 
provedena změna – byl přidán účet 602 0320 registrační poplatky rodinné a senior pasy                   
u neautomatizovaných provozů. Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu a výnosy 
z ostatních nároků byly účtovány na účet 672 Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC. 

Výnosy KJM dosáhly za rok 2011 celkové výše 64 369 tis. Kč, z toho příspěvek 
statutárního města Brna představoval 55 791 tis. Kč, ale 50 tis. Kč jsme vrátili jako 
nevyčerpané účelové prostředky na projekt Et Lettera, dále provozní dotace od krajského 
úřadu 390 tis. Kč na výkon regionálních funkcí vyplývajících z uzavřené smlouvy mezi 
Knihovnou Jiřího Mahena, Moravskou zemskou knihovnou a Krajským úřadem 
Jihomoravského kraje, provozní dotace Evropské komise 353 tis. Kč na provoz střediska 
Europe Direct a provozní dotace od městských částí statutárního města Brna 316 tis. Kč. 
Dotace od krajského úřadu na projekt Ruku v ruce činila 1 620 tis. Kč, dotace od MK ČR   
170 tis. Kč. Přehled o poskytnutých dotacích, příspěvcích a darech je uveden v následující 
kapitole. 

Vlastní příjmy činily za sledované období 5 779 tis. Kč. Výnosy celkem byly ve výši 
102 % plánovaného ročního objemu.  Největší část vlastních příjmů tvoří tržby z hlavní 
činnosti 5 192 tis. Kč, zbytek je tvořen především nájemným a ostatními výnosy.  

Meziroční tržby z hlavní činnosti se snížily o 3 %. Na registračních poplatcích se 
vybralo 3 546 tis. Kč což je o 171 tis. Kč méně než za rok 2010 (v únoru 2011 byla v rámci 
90. letého výročí knihovny registrace nových čtenářů zdarma). Výpůjční poplatky v ústřední 
knihovně jsou za uplynulé období ve výši 203 tis. Kč. Oproti loňsku je to méně o 116 tis. Kč. 
Výpůjční poplatky na pobočkách mají meziroční snížení ještě větší. Je to dáno změnou 
podmínek a omezením absenčního půjčování AV médií z důvodu smlouvy mezi ochrannými 
autorskými svazy a registrovanými knihovnami. Pozitivně se vyvíjí účet rezervace, kde bylo 
vybráno 462 tis. Kč. Oproti minulým letům je to zhruba dvojnásobek. Také účet smluvní 
pokuty a úroky z prodlení byl čerpán na 106 % plnění rozpočtu. Na pokutách jsme inkasovali 
788 tis. Kč. 

Další aktivity hlavní činnosti odráží příloha Rozbor výnosů. 



2) NÁKLADY 
 

 Struktura nákladů je taktéž poznamenána řadou změn vyplývajících z novely 
vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,               
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky. 

Za rok 2011 dosáhly celkové náklady knihovny 64 335 tis. Kč. 
Pro hlavní činnosti knihovny byl průběžně zajišťován nákup knih, novin, časopisů, AV 

médií a hudebnin. Celkem se za nákup knihovních fondů utratilo 4 660 tis. Kč. Náklady na 
spotřebu materiálu zajišťovala průběžná doplňování materiálu. Byly pořízeny např. 
elektronické čtečky knih včetně příslušenství, stupátka, flipchart, kalkulačky, do 
automatizovaných provozů tiskárny, čtečky čárového kódu. Do hudební knihovny na 
Kobližné bylo pořízeno záznamové zařízení, mobiliář, klávesy. Do zvukové knihovny byl 
pořízen mobiliář. Byly nakoupeny rychlovazné konvice, ohřívač vody, chladnička, mobilní 
telefony náhradou za zužité.Výdaje na spotřebu materiálu na nákup počítačů byly ve výši 
625 tis. Kč, zřizovatel nám odsouhlasil převod finančních prostředků na nákupy počítačů 
z fondu investic 500 tis. Kč.  Za ostatní výpočetní techniku a to především náhradní díly se 
utratilo 66 tis. Kč. 

Náklady na spotřebu energie dosáhly 2 608 tis. Kč, tj. 95 % plnění rozpočtu. 
Prováděná úsporná opatření především v ústřední knihovně na Kobližné spočívající 
v omezování pouštění vzduchotechniky se již stala samozřejmostí. 

Z nejnákladnějších oprav budov  byly provedeny opravy kanalizace ve služebním 
bytě na Vondrákové za 66 tis. Kč, v knihařské dílně za 73 tis. Kč, malířské práce v hudební 
knihovně 24 tis. Kč a renovace parket tamtéž nás přišla na 83 tis. Kč. Z oprav ostatních byly 
prováděny opravy výměníkové stanice, pravidelně se prováděl servis a údržba výtahů, 
opravy kopírek a výpočetní techniky, výměna baterií UPS na Kobližné stála 102 tis. Kč. 
Celkem se za opravy a udržování utratilo 741 tis. Kč, což je 104 % plnění rozpočtu.  

Čerpání na účtu ostatní služby je na úrovni 113 % plnění rozpočtu. Překročený je 
účet drobný nehmotný majetek, kde byly prodlouženy licence na knihovnický systém Clavius 
pro automatizované provozy, nakoupené nové licence pro pobočky Tuřanské nám.                      
a Veslařská byly hrazeny z dotace MK ČR. Antivirové licence pro všechny počítače byly 
částečně hrazeny z daňové úspory roku 2008 (63 tis. Kč). Náklady na nájemném jsou ve výši 
1 993 tis. Kč  a jsou ve výši 105 % plnění rozpočtu. 

Mzdové náklady dosáhly 30 562 tis. Kč, tj. 102 % plnění rozpočtu (loni 29 667 tis. Kč). 
Z toho na mzdy připadlo 28 512 tis. Kč, při meziročním poklesu o 25 tis. Kč. Zbytek tvořily 
ostatní osobní náklady 1 243 tis. Kč a odstupné 807 tis. Kč. Čerpání odpovídá celoročnímu 
plnění. 

Z jiných ostatních nákladů, které byly ve výši 1 443 tis. Kč (87 % plnění rozpočtu) bylo 
hrazeno pojistné, revize elektronických zabezpečovacích systémů, datové propojení pobočky 
Vondrákova s ústřední knihovnou na Kobližné, navýšení rychlosti propojení na Staré osadě    
a Mahenově památníku, placení této služby bylo ukončeno v září 2011, automatizované 
zpracování dat Cesnetu (internet), služby správce sítě a další náklady. Úspora v plnění 
rozpočtu byla dána především zlepšenými cenovými podmínkami datového propojení od 
poskytovatele - Technických sítí Brno. 

Majetek KJM je odpisován podle pravidel hospodaření pro příspěvkové organizace             
a podle schváleného odpisového plánu, který se během roku 2011 měnil. Odpisy 
dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku činily 3 529 tis. Kč, z toho odpisy majetku 
z dědictví po paní Bezděkové 20 tis. Kč. 

Členění nákladů odpovídá pravidlům hospodaření pro příspěvkové organizace. 
Podrobný přehled je uveden v příloze Rozbor nákladů. 

 

 

 



3) FINANČNÍ MAJETEK 

Na běžném účtu bylo ke dni 31. 12. 2011 celkem 9 185 tis. Kč, na účtu projektu Ruku 
v ruce 488 tis. Kč, na běžném účtu FKSP 114 tis. Kč. Pokladní hotovost činila 101 tis. Kč               
a peníze na cestě 70 tis. Kč. 

 

4) POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY 

 V roce 2011 nebyla odepsána žádná pohledávka.  

Seznam pohledávek a závazků k 31. 12. 2011 je uveden v příloze. 

 

5) DOTACE A PŘÍSPĚVKY NEINVESTIČNÍ Z JINÝCH VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ 

Přehled obdržených dotací neinvestičních k 31. 12. 2011 ukazuje následující přehled. 

Orgán Účel Účet Plnění v Kč 

SR    

Ministerstvo kultury 
ČR 

Příspěvek na projekty Knihovna 
21. století a VISK 3 

672 0330 170 000,00 

JmK    

Jihomoravský kraj Program podpory zajištění 
výkonu regionálních funkcí 
knihoven 

672 0520 390 000,- 

Jihomoravský kraj Ruku v ruce 672 0520 1 620 216,46 

MČ    

Brno - Bohunice Příspěvek na kulturní aktivity 672 0510 19 000,00 

Brno - Žabovřesky Příspěvek na provoz 672 0510 20 000,00 

Brno - sever Příspěvek na provoz 672 0510 10 000,00 

Brno – Starý 
Lískovec 

Příspěvek na kulturní aktivity 672 0510 15 000,00 

Brno - Žebětín Příspěvek na knihovní fondy 672 0510 10 000,00 

Brno - Tuřany Výtěžek z plesu 672 0510 1 200,00 

Brno - Tuřany Příspěvek na knihovní fonky 672 0510 12 000,00 

Brno - Ořešín Příspěvek na knihovní fondy 672 0510 7 000,00 

Brno - Chrlice Příspěvek na knihovní fondy  672 0510 3 000,00 

Brno – Nový 
Lískovec 

Příspěvek na knihovní fondy  672 0510 10 000,00 

Brno - Vinohrady Příspěvek na knihovní fondy             
a kult. činnost 

672 0510 30 000,00 

Brno - Kohoutovice Příspěvek na knihovní fondy             
a kult. činnost 

672 0510 14 000,00 

Brno - Jundrov Příspěvek na knihovní fondy 672 0510 5 000,00 



Brno - Řečkovice Příspěvek na provoz 672 0510 8 500,00 

Brno - Slatina Příspěvek na knihovní fondy              
a vybavení 

672 0510 30 000,00 

Brno - Líšeň Příspěvek na knihovní fondy 672 0510 25 000,00 

Brno - Bystrc Příspěvek na knihovní fondy             
a kult. činnost 

672 0510 40 000,00 

Brno - Židenice Příspěvek na knihovní fondy            
a kult. činnost 

672 0510 25 000,00 

Brno – Královo 
Pole 

Příspěvek na knihovní fondy           
a kult. činnost 

672 0510 16 000,00 

Brno – Maloměřice 
a Obřany 

Příspěvek na knihovní fondy 672 0510 15 000,00 

EK    

Evropská komise Příspěvek na provoz střediska 
Europe Direct 

672 0810 353 010,68 

 

Přehled obdržených darů účtovaných do fondu rezerv a použitých  k 31. 12. 2011 
ukazuje následující tabulka. 

 

Dárce Účel Plnění v Kč 

MUDr. Janíčková Finanční dar na nákup knihovních fondů na 
pobočku Jihomoravské nám. 

10 000,-  

 

6) INVESTICE 

 
Knihovna v uplynulém období zrealizovala tyto investiční akce: 

• pořízení risographu za 159 tis. Kč 
• navýšení příkonu NN, Kobližná za 257 tis. Kč 
• pořízení interiéru Jírova za 102 tis. Kč 
• pořízení interiéru hudební knihovny na Kobližné 537 tis. Kč  
• pořízení interiéru zvukové knihovny na Kobližné 132 tis. Kč 
• pořízení zahradní chatky na nářadí a mobiliář v Maloměřicích za 82 tis. Kč 
• pořízení dataprojektoru do společenského sálu na Kobližné za 41 tis. Kč 
• pořízení serveru Intel FSC 11 včetně kabelů za 417 tis. Kč 

 

K 31. 12. 2011 bylo provedeno odúčtování zmařených investic do nákladů. Jednalo 
se o projekt vzduchotechniky na Kobližné z roku 2007 za 26 tis. Kč, projekt pro přestavbu              
5. n.p. na Kobližné za 6 tis. Kč a projekt audiotechniky a vstupu na střechu na Kobližné za      
17 tis. Kč. Tyto nerealizované investice budou řešeny v rámci projektu Knihovna pro město, 
jejímž investorem je statutární město Brno. 

Na opravy budov bylo použito z fondu investic 73 tis. Kč na pobočku Vondrákova                
a 83 tis. Kč na ústřední knihovnu na Kobližné. 



Odvody z odpisů zřizovateli činily celkem 1 908 tis. Kč. 

Stav investičního fondu k 31. 12. 2011 je 2 845 tis. Kč 

 

Přílohy: 

• Plnění finančního plánu příspěvkové organizace k 31. 12. 2011 

• Plnění úkolů v oblasti hospodaření 

• Účetní závěrka  

• Rozbor výnosů 

• Rozbor nákladů 

• Seznam pohledávek k 31. 12. 2011 

• Seznam závazků k 31. 12. 2011 

• Návrh rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2011 

• Vyúčtování účelových neinvestičních příspěvků, poskytnutých příspěvkovým 
organizacím z rozpočtu města Brna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. KOMENTÁŘ K TABULCE „PLÁN TVORBY A ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ                   
V R. 2011“ 

 
Fond investi ční je tvořen přídělem z odpisů z DHM a DNM ve výši 3 529 tis Kč. 

Financování investic bylo ve výši celkem 1 859 tis. Kč, 1 408 tis. Kč bylo odvedeno 
zřizovateli, 500 tis. Kč převedeno do provozu na nákup výpočetní techniky a za 156 tis. Kč 
byly financovány opravy a udržování.  Stav k 31. 12. 2011 je 2 845 tis. Kč. 

Fond rezervní je tvořen přídělem ze lepšeného výsledku hospodaření a peněžními 
dary. Ze zlepšeného výsledku hospodaření r. 2010 bylo přiděleno 97 tis. Kč. Čerpání 
peněžních darů ve výši 10 tis. Kč bylo dle uzavřené darovací smlouvy.  25 tis. Kč ze zůstatku 
z dědictví  bylo použito na odpisy a další náklady zděděné ½  nemovitosti Pellicova 47 
v Brně. 1 tis. Kč byl použit na pojištění majetku z projektu 3 IN. Nespotřebované dotace 
z projektu Ruku v ruce byly převedeny do fondu rezerv ve výši celkem 328 tis. Kč. Stav                 
k 31. 12. 2011 je 865 tis. Kč. 

Fond odm ěn. Čerpání nebylo žádné. Stav k 31. 12. 2011 je 542 tis. Kč. 
Fond kulturních a sociálních pot řeb je tvořen přídělem do fondu ze mzdových 

nákladů, což bylo v uplynulém období 285 tis. Kč. Úhrada potřeb zaměstnanců byla ve výši 
410 tis. Kč. Stav fondu k 31. 12. 2011 je 219 tis. Kč. 

Finanční krytí všech fondů je na běžných účtech v plné výši. 
 
Příloha: 
 

• Plán tvorby a čerpání peněžních fondů k 31. 12. 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



V.  KONTROLNÍ ČINNOST 

 
Vnit řní kontrolní systém 
 
Řídící kontrola 
 

Při provádění předběžné kontroly zajišťované vedoucím orgánu a pověřenými 
zaměstnanci jako příkazci operací, správcem rozpočtu a hlavním účetním nebyla zjištěna               
u plánovaných a připravovaných operací pochybení. Statutárnímu orgánu nebyly nahlášeny 
ze strany odpovědných osob finanční operace, které by proběhly bez předběžné kontroly. 
Stejně tak u průběžné a následné kontroly, kterou zajišťují zaměstnanci odpovědní za přímé 
uskutečňování těchto operací, nebyly zjištěny závady a pochybení.  

Kontrolou nebylo zjištěno, že by docházelo k nehospodárnému, neefektivnímu                   
a neúčelnému nakládání s veřejnými prostředky či nakládání s těmito prostředky v rozporu 
se zákonem. Statutárnímu orgánu nebyly nahlášeny žádné takové nedostatky. Vnitřním 
kontrolním systém nebyly zjištěny skutečnosti nasvědčující tomu, že by byl spáchán trestný 
čin. Organizaci nebyly uloženy žádné odvody za porušení rozpočtové kázně. 
 
Interní audit 
 

V rámci systému vnitřní kontroly bylo dokončeno výběrové řízení na obsazení pozice 
interního auditora. V květnu 2011 zahájila nová auditorka aktivně svou činnost. Po dobu 
jejího schváleného neplaceného volna vykonávala plynule činnost dřívější interní auditorka    
(v roce 2010 odchod do důchodu), která prostředí knihovny důvěrně zná, takže průběh 
auditních činností nebyl nijak narušen.  Na rok  2011 bylo naplánováno 8 auditů finančních,   
2 audity systému a 5 auditů výkonu a všechny tyto audity byly provedeny.  

 Během finančních auditů nebyla zjištěna žádná pochybení, po provedení auditů 
systému a výkonu pracovnice interního auditu navrhla dílčí aktualizace některých vnitřních 
předpisů KJM (týkající se oblasti personální, konkrétně institutu odpovědnosti zaměstnanců 
za svěřené hodnoty; dále pak samotné knihovnické činnosti, resp. její úpravy v Knihovním 
řádu KJM)  a přehodnocení některých smluvních vztahů v oblasti pojištění majetku KJM. 
Tyto návrhy byly zohledněny v již proběhlých aktualizacích interních předpisů, případně 
zahrnuty do plánu činnosti KJM pro rok 2012. 

 
 
Tabulka údajů o výsledcích interního auditu v r. 2011 
počet plánovaných auditů u příspěvkové organizace podle § 30 odst. 3 zákona                          
o finanční kontrole 

15 

počet vykonaných plánovaných auditů u příspěvkové organizace podle § 30 odst. 3 
zákona o finanční kontrole 

15 

počet vykonaných interních auditů operativně zařazených mimo roční plán podle § 30 
odst. 6 zákona o finanční kontrole 

0 

počet vykonaných auditů celkem 15 
     - z toho     finančních auditů podle § 28 odst. 4 písm. a) zákona o finanční kontrole 8 
                      auditů systémů podle § 28 odst. 4 písm. b) zákona o finanční kontrole 2 
                      auditů výkonu podle § 28 odst. 4 písm. c) zákona o finanční kontrole 5 
                      jinak zaměřených auditů 0 
počet upozornění předaných ve smyslu § 31 odst. 2 zákona řediteli příspěvkové 
organizace útvarem interního auditu o svém zjištění, že na základě oznámení řídící 
kontroly nebo na základě jeho vlastního návrhu nebyla přijata příslušná opatření 

0 

počet schválených pracovních míst útvaru interního auditu celkem včetně vedoucího 
útvaru (včetně služebních poměrů) 

1 



počet schválených pracovních míst výkonných interních auditorů útvaru interního auditu 1 
skutečný stav výkonných interních auditorů útvaru interního auditu k 31. 12. 
hodnoceného roku * 

1 

počet interních auditorů, kteří jsou držiteli mezinárodní certifikace interních auditorů 
programu Institute of Internal Auditors 

0 

počet interních auditorů, kteří jsou držiteli osvědčení o absolvování základního kurzu 
jednotného systému odborné přípravy pracovníků veřejné správy v oboru "finanční 
kontrola" a "interní audit" nebo jiného kurzu jej nahrazujícího 

1 

 
 
Veřejnosprávní kontroly 
 
 V roce 2011 bylo u KJM v Brně provedeno celkem 5 veřejnosprávních kontrol 
týkajících se hospodaření s veřejnými finančními prostředky - dotacemi, a to ze strany 
Magistrátu města Brna a Ministerstva kultury ČR:  
  

1. Kontrolní orgán: Statutární město Brno, Městská část Brno – Řečkovice               
a Mokrá Hora; předmět kontroly: užití příspěvku na provoz pobočky KJM od 
kontrolního orgánu;  kontrola provedena dne 21. 1. 2011, kontrolované 
období 1. 1. – 31. 12. 2010; protokol o výsledku: závěr - bez závad; 

2. Kontrolní orgán: Ministerstvo kultury ČR; předmět kontroly: věcná 
správnost použití finančních prostředků na projekt Rozšířená nabídka 
služeb na bázi ICT uživatelům poboček KJM v Brně – Lesné, Haškova 4,                
a Brně – Novém Lískovci, Oblá 75, a jejich zapojení do sítě 
automatizovaných provozů KJM; kontrola provedena dne 8. 9. 2011; 
kontrolované období 1. 1. – 31. 12. 2010; protokol o výsledku: závěr – bez 
závad; 

3. Kontrolní orgán: Ministerstvo kultury ČR; předmět kontroly: věcná 
správnost použití finančních prostředků na projekt Nový webový katalog 
systému Clavius – OPAC 2.0; kontrola provedena dne 8. 9. 2011; 
kontrolované období 1. 1. – 31. 12. 2010; protokol o výsledku: závěr - bez 
závad; 

4. Kontrolní orgán: Statutární město Brno, Městská část Brno – Žebětín; 
předmět kontroly: užití příspěvku na provoz pobočky KJM od kontrolního 
orgánu; kontrola provedena dne 12. 12. 2011; kontrolované období 1. 1. – 
31. 12. 2010; protokol o výsledku: závěr - bez závad; 

5. Kontrolní orgán: Statutární město Brno, Městská část Brno – Vinohrady; 
předmět kontroly: užití příspěvku na provoz pobočky KJM od kontrolního 
orgánu; kontrola provedena dne 19. 12. 2011; kontrolované období 1. 1. – 
31. 12. 2010; protokol o výsledku: závěr - bez závad. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VI.  INFORMACE O VÝSLEDKU INVENTARIZACE MAJETKU A Z ÁVAZKŮ 

 
Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků je uvedena v příloze 

Souhrnná zpráva ústřední inventarizační komise o provedené řádné inventarizaci majetku 
dle příkazu ředitele č. 4/2011. 

 

 


