
II. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HOSPODAŘENÍ 

 

Plnění úkolů v oblasti hospodaření za rok 2010 
 

(veškeré údaje jsou k 31. 12. 2010) 

 

Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace zřizovaná statutárním 
městem Brnem, patří trvale mezi organizace dosahující kladný hospodářský výsledek, 
Dosáhnout takového výsledku ovšem není nijak jednoduché. Daří se to díky vysoké finanční 
disciplíně a účelnému, efektivnímu a ekonomickému nakládání se všemi zdroji. Vedle 
příspěvku zřizovatele knihovna intenzivně usiluje o získávání mimorozpočtových zdrojů a to 
zejména prostřednictvím projektů podávaných do nejrůznějších dotačních programů včetně 
EU, příspěvků a darů od městských částí, firem i soukromých dárců. Celkem tato částka 
dosáhla v roce 2010: 2 767 tis. Kč. Dalším zdrojem pro naplňování poslání knihovny jsou 
vlastní tržby. Zde je třeba zdůraznit, že možnosti vlastních příjmů jsou striktně dány 
knihovním zákonem, podle kterého jsou základní služby poskytovány zdarma. Vybírány 
mohou být jen některé poplatky. Přesto se podařilo v hlavní kategorii vlastních příjmů, tj.              
u příjmů z registračních poplatků, plán překročit téměř o 2 %. Celkový rozpočet však zdaleka 
nepokrývá všechny reálné potřeby knihovny a především zdražování vnějších vstupů má 
přímé dopady do rozměru naplňování hlavního poslání knihovny – tedy služeb pro veřejnost. 

Během roku 2010 bylo provedeno několik rozpočtových opatření, kterými byly 
přidělovány neinvestiční a investiční prostředky: 

Přerozdělení refundovaných nákladů na projekt Animaliter (78 tis. Kč), neinvestiční 
transfery z Ministerstva kultury ČR Světem tónů, barev a vědění a Měsíc pro rodinu v KJM 
(35 tis. Kč), neinvestiční transfer z Ministerstva kultury ČR VISK 3 na rozšíření nabídky 
služeb na bázi ICT uživatelům poboček KJM – Oblá, Haškova (127 tis. Kč) a investiční 
transfer na nový webový katalog systému Clavius – OPAC 2.0 Carmen (100 tis. Kč) od téhož 
poskytovatele.  

Navýšení nájemného z roku 2009 (6 tis. Kč) bylo dalším rozpočtovým opatřením               
a potom následoval další neinvestiční transfer z Ministerstva kultury ČR  na projekt 
Harmonizace lokálních autorit (45 tis. Kč). 

Přesun finančních prostředků z investičního fondu organizace do provozních výdajů 
na nákup výpočetní techniky nám byl povolen dalším rozpočtovým opatřením ve výši 500 tis. 
Kč. Následovalo rozpočtové opatření na neinvestiční transfer Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje na projekt Muzejní noc 2010 – Kytice pro celou rodinu (30 tis. Kč). 

V prosincových úpravách finančního plánu se objevilo převedení příjmů z nájemného 
roku 2010 (109 tis. Kč), převedení příjmů z odvodu z odpisů (95 tis. Kč). Další byly 
neinvestiční transfery Krajského úřadu Jihomoravského kraje na projekt Ruku v ruce (1 020 
tis. Kč) a investiční transfer na tentýž projekt (250 tis. Kč). 

 

            VÝNOSY 

Při sestavování rozpisu rozpočtu na rok 2010 byl respektován základní princip 
hospodaření KJM jako příspěvkové organizace. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný, tzn. 
výnosy se rovnají nákladům. 

Ve výnosové základně Knihovny Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové organizace 
nebyly v roce 2010 provedeny žádné metodické změny kromě přečíslování účtů v návaznosti 
na změny zákona o účetnictví, vyhlášku č. 410/2009 Sb. 



Výnosy KJM dosáhly za rok 2010 celkové výše 64 648 tis. Kč, z toho příspěvek MMB 
představoval po výše zmíněných úpravách 56 142 tis. Kč, provozní dotace od krajského 
úřadu celkem 1 592 tis. Kč (z toho 542 tis. Kč na výkon regionálních funkcí vyplývajících 
z uzavřené smlouvy mezi Knihovnou Jiřího Mahena v Brně, Moravskou zemskou knihovnou 
a Krajským úřadem Jihomoravského kraje, 30 tis. Kč prostředky na realizaci projektů 
v oblasti kultury Muzejní noc a 1 020 tis. Kč na projekt Ruku v ruce), provozní dotace od 
Evropské komise 338 tis. Kč na provoz střediska Europe Direct a provozní dotace od 
městských částí 280 tis. Kč. Provozní dotace ze státního rozpočtu byly ve výši 207 tis. Kč. 
Veškeré poskytnuté dotace byly zcela vyčerpány a řádně vyúčtovány v dohodnutých 
termínech.  

V posledních letech se daří knihovně získávat mimorozpočtové zdroje. Přehled                
o poskytnutých dotacích, příspěvcích a darech je uveden v následující kapitole. Střednědobý 
vývoj provozních dotací (v letech 2006 – 2010) ukazuje následující graf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlastní příjmy činily za sledované období 6 089 tis. Kč. Největší část vlastních příjmů 
tvoří tržby z hlavní činnosti 5 368 tis. Kč, zbytek je tvořen především ostatními výnosy 
z činnosti a čerpáním fondů. Převody z fondu rezerv jsou celkem ve výši 41 tis. Kč, z toho 20 
tis. Kč je dar na nákup knihovního fondu, 21 tis. Kč je použití na úhradu nákladů 
souvisejících s dědictvím po paní Bezděkové. 

Meziroční tržby z hlavní činnosti se snížily o 1 %. V prvním až čtvrtém čtvrtletí 2010 
se nepodařilo díky opakované snížené poptávce po poskytovaných službách – absenčním 
půjčování CD dosáhnout plánované tržby z prodeje služeb – u výpůjčních poplatků. Výpůjční 
poplatky jsou za uplynulé období ve výši 343 tis. Kč. Oproti loňsku je to méně o 133 tis. Kč. 

Naopak na registračních poplatcích se vybralo 3 717 tis. Kč, což je o 60 tis. Kč více 
než za rok 2009.  

Pozitivní vliv na vlastní tržby má i stav smluvních pokut a úroků z prodlení (860 tis. 
Kč), jeho čerpání bylo ve výši 102 %. 

Výnosy celkem byly ve výši 102 % plánovaného ročního objemu. 

Další aktivity hlavní činnosti odráží příloha Rozbor výnosů. 
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NÁKLADY 

Struktura nákladů zůstává také bez zásadnějších změn. Doplněn byl účet 555 Tvorba 
a zúčtování rezerv, rezerva na pravděpodobná plnění ze soud. sporu. 

Za rok 2010 dosáhly celkové náklady knihovny 64 550 tis. Kč, což představuje 
meziroční nárůst o 1 %. 

Pro hlavní činnosti knihovny byl průběžně zajišťován nákup knih, novin, časopisů, AV 
médií, CD Romů a hudebnin. Celkem se za nákup knihovních fondů utratilo 4 922 tis. Kč.  

Výdaje na spotřebu materiálu zajišťovala průběžná doplňování materiálu. 

Na účtu spotřeba materiálu – vybavení došlo k překročení plánu z důvodu zajištění 
nedostatečného vybavení na provozu po rekonstrukci – Haškova, 99 tis Kč. Dále byly 
doplňovány  příruční knihovní vozíky na pobočky Stará osada a Selská za 20 tis. Kč, 
vysavač na pobočku Křížova, lednička na Mozolky, tiskárny za 40 tis. Kč, sekačka na trávu 
pro pobočku Selská za 4 tis. Kč, čtečky pro automatizované provozy za 21 tis. Kč, regál na 
Kurskou za 6 tis. Kč, hrabadlo na Vondrákovu za 5 tis. Kč a rohože pro ústřední knihovnu na 
Kobližné za 5 tis. Kč. Z projektu Ruku v ruce bylo pořízení vybavení za 281 tis. Kč. Z dotace 
MČ Brno – Židenice byl pořízen kostým za 6 tis. Kč. 

Výdaje na spotřebu materiálu – výpočetní techniku vykazují částku 922 tis. Kč. Na 
výpočetní techniku pro projekt Ruku v ruce se vyplatilo 163 tis. Kč. Automatizace poboček 
Oblá a Haškova byla hrazena částečně z dotace MK ČR, 79 tis. Kč. 

Náklady na spotřebu energie dosáhly 2 724 tis. Kč, tj. 99 % plnění rozpočtu. Mírná 
úspora byla na účtu elektrická energie a voda, naopak topení na Kobližné a spotřeba plynu 
vykazuje překročení finančního plánu. Snaha o úsporná opatření zejména v objektu Kobližná 
je veliká. 

Z oprav budov svěřených a ostatních byly řešeny v objektu Kobližná: opravy 
klimatizačních jednotek v místnosti UPS a v místnosti serverů za 212 tis. Kč, renovace 
parket za 54 tis. Kč, oprava dveří v průjezdu za 9 tis. Kč, výměna výměníku za 139 tis. Kč, 
oprava dveří v IC za 17 tis. Kč. V objektu Vondrákova byly provedeny porevizní oprava 
hromosvodů za 6 tis. Kč, čištění odpadu za 6 tis. Kč, oprava střechy za 222 tis. Kč, z toho 
daňově uznatelný náklad nad služebním bytem byl 32 tis. Kč. V objektu Kurská byla 
provedena výmalba za 6 tis. Kč a na Jírové oprava vstupních dveří na 6 tis. Kč. 

Z oprav ostatních na Kobližné byly prováděny opravy řezačky papíru za 83 tis. Kč, 
opravy počítačů za 56 tis. Kč, oprava UPS za 102 tis. Kč, byla prováděna prevence a servis 
technologie MaR a vzduchotechniky, servis výtahů. Oprava EZS nás stála 13 tis. Kč, oprava 
zařízení na ochranu knihovního fondu po zatečení 14 tis. Kč, oprava přístupového systému 
do budovy 9 tis. Kč a oprava pojízdných regálů 8 tis. Kč. Pravidelně se prováděl servis 
kopírek a služebních automobilů. 

Čerpání na účtu opravy a udržování bylo ve výši 100 % plnění rozpočtu. 

Účet ostatní služby vykazuje částku k 31. 12. 2010: 6 774 tis. Kč. Překročený je účet 
dopravné, kde se účtovalo stěhování skladu na Vídeňskou za 67 tis. Kč, stěhování pobočky 
Haškova před rekonstrukcí a po ní stálo 7 tis. Kč, stěhování zapůjčených kopulí z hvězdárny 
2 tis. Kč, doprava osob a materiálu do Poznaně (Polsko) a zpět 28 tis. Kč. Mírně překročené 
jsou náklady na nájemné a přefakturované energie a služby. Nový sklad knih na Vídeňské 
má sice menší plochu než původní v Moravské zemské knihovně, ale placené nájemné je 
vyšší. 

Drobný nehmotný majetek – byly prodlouženy za 64 tis. Kč a rozšířeny licence na 
knihovnický systém Clavius pro automatizované provozy za 48 tis. Kč, koupen SW Correl za 
4 tis. Kč, ASPI za 31 tis. Kč. Na ekonomickém útvaru byly prodlouženy licence programů 
firmy Gordic za 43 tis. Kč, koupen výukový SW Sibelius za 5 tis. Kč. Pro projekt Ruku v ruce 
byl pořízen SW za 103 tis. Kč. 



Velice úsporný režim je patrný na účtu poštovné, kde jsme se omezili pouze na 
nejnutnější korespondenci. 

Služby výrobní povahy, úklidové práce byly mírně překročeny z důvodu zprovoznění 
skladu knih na Vídeňské. Montáž regálů byla za 32 tis. Kč a jednorázový úklid za 4 tis. Kč. 
Další navýšení bylo z důvodu automatizace pobočky Oblá, kde po umístění výpočetní 
techniky byl instalován elektronický zabezpečovací systém za 20 tis. Kč. Před výměnou 
podlahové krytiny na Kurské, kterou platila MČ Brno – Starý Lískovec, bylo třeba demontovat 
výpůjční pult a pak ho následně smontovat. Tyto montáže nás stály 6 tis. Kč. Na pobočce 
Kolaříkova byly instalovány žaluzie za 6 tis. Kč, náklady byly hrazeny z dotace MČ Brno – 
Řečkovice. Úklidové práce na provozech byly prováděny dle platné smlouvy s úklidovou 
firmou. 

Odvoz odpadu byl prováděn svozovými firmami v pravidelných intervalech. 
Mimořádné náklady vznikly při likvidaci vyřazeného nábytku ve skladu v Soběšicích                  
(12 tis. Kč) a při likvidaci vyřazeného nábytku z Haškové (4 tis. Kč). 

V r. 2009 byla navýšena stupnice platových tarifů. Toto navýšení se promítlo v úvodu 
roku 2010 do schváleného rozpočtu mzdových nákladů. Mzdové náklady byly čerpány ve 
výši 29 667 tis. Kč, z toho 28 537 tis. Kč činily mzdy (135 tis. Kč pro výkon regionálních 
funkcí) a 1 130 tis. Kč ostatní osobní náklady (514 tis. Kč pro projekt Ruku v ruce). Zákonné 
sociální pojištění bylo uhrazeno v souladu s vyplacenými mzdovými prostředky. 

Z ostatních nákladů z činnosti (98 % plnění rozpočtu) bylo hrazeno pojistné (221 tis. 
Kč), revize elektronických zabezpečovacích systémů, hasících přístrojů apod. (88 tis. Kč), 
datové propojení poboček s ústřední knihovnou na Kobližné (259 tis. Kč), automatizované 
zpracování dat Cesnetu (230 tis. Kč), služby správce sítě (216 tis. Kč), odvody Intergramu 
(165 tis. Kč) a další ostatní náklady. 

Majetek KJM je odpisován podle pravidel hospodaření pro příspěvkové organizace            
a podle schváleného odpisového plánu, který se během roku změnil. Odpisy dlouhodobého 
nehmotného a hmotného majetku činily 3 494 tis. Kč. Odvod z odpisů zřizovateli byl ve výši 
1 888 tis. Kč. 

Novým nákladovým účtem pro rok 2010 je tvorba a zúčtování rezerv, rezerva na 
pravděpodobná plnění ze soudního sporu ve výši 29 tis. Kč s paní Zdeňkou Holasovou. 
Z ekonomického hlediska rezerva tlumí výkyvy ve finančním hospodaření organizace                  
a přispívá k jeho plynulejšímu průběhu v případě prohry soudního sporu. 

Náklady z odepsaných pohledávek činily za sledované období 3 tis. Kč.  

Členění nákladů odpovídá pravidlům hospodaření pro příspěvkové organizace pro 
rok 2010. Podrobný přehled je uveden v příloze Rozbor nákladů. 

 

FINANČNÍ MAJETEK 

Na běžném účtu bylo ke dni 31.12. 2010 celkem 8 544 tis. Kč, na běžném účtu 
projektu Ruku v ruce 29 tis. Kč a na běžném účtu FKSP 214 tis. Kč. Pokladní hotovost činila 
125 tis. Kč a peníze na cestě 75 tis. Kč. 

 

POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY 

Mezi významné pohledávky vymáhané soudní cestou patří pohledávka ve výši 179 
tis. Kč za dlužníkem FOTEX, spol. s r. o. sídlem Příkop 6, Brno za vyúčtování nájemného             
a služeb v nebytových prostorách Kobližná 4 v letech 1998 a 99 na základě nájemní 
smlouvy. Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 9. 5. 2002 byl na dlužníka prohlášen 
konkurs. Podáním ze dne 15. 5. 2002 byla u Krajského soudu v Brně předmětná pohledávky 
přihlášena do konkursního řízení. Konkursní řízení dosud probíhá. Opravná položka k této 



dlouhodobé pohledávce byla dle nových postupů účtování zaúčtována na účet 406 
Oceňovací rozdíly při změně metody. 

V I. – IV. čtvrtletí  2010 byly odepsány tyto pohledávky:  

o dobropis za knihy od firmy BETA Dobrovský (úč. dokl. č. 240/7/2007) 
na částku 1 316,50 Kč 

o z dědictví po paní Bezděkové - nájemné z pozemků (úč. dokl.                     
č. 414/9/2007) a přeplatek plynu (úč. dokl. č.  415/9/2007) celkem 741 
Kč 

o nedobytné poštovné za odeslané knihy (úč. dokl. č. 355/3/2009, 
242/1/2010, 237/2/2010) celkem 669 Kč 

Podrobný přehled pohledávek a závazků je uveden v příloze. 

 

DOTACE A PŘÍSPĚVKY NEINVESTIČNÍ 

Přehled obdržených dotací neinvestičních  k 31. 12. 2010 ukazuje následující 
přehled. 

 

Orgán Účel Plnění v Kč 

Jihomoravský 
kraj 

Program podpory zajištění výkonu regionálních 
funkcí knihoven 

542 000,- 

Jihomoravský 
kraj 

Muzejní noc 2010  30 000,- 

MČ   

Brno - Bohunice Příspěvek na kulturní aktivity 18 000,- 

Brno - sever Příspěvek na provoz 10 000,- 

Brno – Starý 
Lískovec 

Příspěvek na kulturní aktivity 10 000,- 

Brno - Žebětín Příspěvek na knihovní fondy 10 000,- 

Brno - Tuřany Výtěžek z plesu 1 200,- 

Brno - Ořešín Příspěvek na knihovní fondy 7 000,- 

Brno - Chrlice Příspěvek na knihovní fondy  3 000,- 

Brno - Ivanovice Příspěvek na knihovní fondy a kult. činnost 10 000,- 

Brno - Vinohrady Příspěvek na knihovní fondy a kult. činnost 30 000,- 

Brno - 
Kohoutovice 

Příspěvek na knihovní fondy a kult. činnost 14 000,- 

Brno - Jundrov Příspěvek na knihovní fondy 5 000,- 

Brno - Řečkovice Příspěvek na provoz 10 000,- 

Brno - Slatina Příspěvek na knihovní fondy a vybavení 30 000,- 

Brno - Bystrc Příspěvek na knihovní fondy a kult. činnost 40 000,- 

Brno - Židenice Příspěvek na knihovní fondy a kult. činnost 30 000,- 

Brno - Tuřany Příspěvek na knihovní fondy a kult. činnost 12 000,- 



Brno – Nový 
Liskovec 

Příspěvek na knihovní fondy 10 000,- 

Brno – Královo 
Pole 

Příspěvek na knihovní fondy a kult. činnost 15 000,- 

Brno – 
Maloměřice a 
Obřany 

Příspěvek na knihovní fondy 15 000,- 

Evropská komise Příspěvek na provoz střediska Europe Direct 338 003,52 

Ministerstvo 
kultury ČR 

Příspěvek na projekty Knihovna 21. století a 
VISK 3 

207 000,- 

 

Přehled obdržených dotací k projektu Ruku v ruce k 31. 12. 2010 ukazuje následující 
přehled. 

Orgán Účel Plnění v Kč 

Jihomoravský 
kraj 

Dotace na realizaci neinvestičních výdajů pro 
projekt Ruku v ruce 

1 020 279,-  

 

Přehled obdržených darů účtovaných do fondu rezerv a použitých  k 31. 12. 2010 
ukazuje následující tabulka. 

Dárce Účel Plnění v Kč 

Teplárny Brno, 
a.s. 

Finanční dar na nákup knihovních fondů na 
pobočku Selská 

20 000,-  

 

 

INVESTICE 

Investiční dotace ukazuje následující tabulka. 

Orgán Účel Plnění v Kč 

Ministerstvo 
kultury ČR 

Příspěvek na projekt VISK 3 100 000,- 

Jihomoravský 
kraj 

Příspěvek na projekt Ruku v ruce 249 887,- 

 

Knihovna v uplynulém období zrealizovala investiční akce a to: 

o výstavní systém Ceiba za 77 tis. Kč 

o mobilní videosestava za 82 tis. Kč 

o barevná tiskárna, kopírka pro projekt Ruku v ruce za 250 tis. Kč 

o deaktivátor za 71 tis. Kč 

o mobilní audiosestava za 193 tis. Kč 

o vybavení pobočky Haškova za 471 tis. Kč 

o projektová dokumentace IPRM 6 tis. Kč, nosné lávky na střeše 
Kobližná 17 tis. Kč, přívod nízkého napětí Kobližná 10 tis. Kč 



o www katalog OPAC Carmen za 146 tis. Kč 

o sestava BTV a DVD za 52 tis. Kč 

o použití fondu reprodukce na opravy za 221 tis. Kč 

 

Přílohy: 

- Základní ukazatele hospodaření v roce 2009 a 2010 
- Plnění finančního plánu příspěvkové organizace k 31. 12. 2010 
- Účetní závěrka mezitímní 
- Rozbor výnosů 
- Rozbor nákladů 
- Plán tvorby a čerpání peněžních fondů 
- Seznam pohledávek k 31. 12. 2010 
- Seznam závazků k 31. 12. 2010 
- Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků 
 

Zpracovala: Ing. Irena Antošová 

V Brně dne 7. února 2011 

 


