Příloha v účetní závěrce za rok 2020
sestavené Psychologickým ústavem AV ČR, v. v. i.
se sídlem: Veveří 97, 602 00 Brno
ke dni 31. 12.2020

A. Popis účetní jednotky
Název účetní jednotky:

Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.

Sídlo:

Veveří 967/97, 602 00 Brno

Sídlo pobočky:

Hybernská 8, 110 00 Praha 1

Knihovna ústavu:

Husova 4, 110 00 Praha 1

IČ:

68081740

DIČ:

CZ68081740

Právní forma:

Veřejná výzkumná instituce (v. v. i.)

Datum vzniku:

Hlavní předmět
činnosti:

Psychologický ústav AV ČR byl zřízen usnesením 21. zasedání prezídia
Československé akademie věd ze dne 23. února 1967, a to s účinností
od 1. dubna 1967. Ústav se stal, ve smyslu § 18 odst. 2 zákona č.283/1992Sb.,
pracovištěm
Akademie
věd
České
republiky
s účinností
ke dni 31. prosince 1992. Na základě zákona č. 341/2005 Sb. se právní forma
Psychologického ústavu AV ČR dnem 1. ledna 2007 změnila
ze státní příspěvkové organizace na veřejnou výzkumnou instituci.
Účelem zřízení PSÚ je uskutečňování vědeckého výzkumu v oblasti
psychologie a aplikací jeho výsledků. Předmětem činnosti je činnost hlavní.

Orgány PSÚ:

Ředitel, Rada instituce a Dozorčí rada.
Základními organizačními jednotkami PSÚ jsou vědecká oddělení, jejichž
úkolem je výzkum a vývoj, a servisní oddělení, jejichž úkolem je zajišťování
infrastruktury.

Ředitel:
Rada instituce:
Předseda:
Místopředseda:
Členové:

Tajemník:
Dozorčí rada:
Předseda:
Místopředseda:
Členové:
Tajemník:

prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D.
Mgr. Jiří Lukavský, Ph.D.
prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D.
prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc.
doc. PhDr. Martina Hřebíčková, Dr., DSc.
doc. Mgr. Radovan Šikl, Ph.D.
prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D.
doc. Mgr. Peter Halama, PhD.
doc. PhDr. Karel Hnilica, CSc.
doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D.
Ivona Kubíková, DiS.
prof. Ing. Josef Lazar, Dr.
Mgr. Dalibor Vobořil, Ph.D.
prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
PhDr. Jana Pospíšilová, Ph.D.
prof. PhDr. Milan Pol, CSc.
Ivona Kubíková, DiS.

B. Zřizovatel a vznik
Zřizovatelem Psychologického ústavu AV ČR, v. v. i., je Akademie věd ČR. Instituce vznikla ke dni 1. 1. 2007 na
základě zákona č. 351/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích.
C. Účetní období
1. 1.2020 - 31. 12.2020
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D. Použité obecné účetní zásady a metody a odchylky od těchto metod s uvedením jejich vlivu
na majetek a závazky, na finanční situaci a výsledek hospodaření účetní jednotky
1. Použité účetní metody
Účetní jednotka zpracovala účetní závěrku v souladu se zákonem č.563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších
dodatků a v souladu s vyhláškou č. 324/2015 Sb. a 325/2015 Sb., kterou se mění vyhláška 504/2002 Sb., kterou
se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní
jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví
v platném znění a dle příslušných ČÚS.
Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami, zásadu
účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat
ve svých aktivitách. Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korunách českých (Kč).
Účetní jednotka využívá pro zpracování finančního účetnictví ekonomický informační systém iFis společnosti BBM
a pro zpracování mzdového účetnictví mzdový systém společnosti Elanor Global.
Účetní záznamy jsou zálohovány v elektronické verzi na základě servisní smlouvy uzavřené se Střediskem
společných činností AV ČR, v. v. i.. Současně účetní jednotka uschovává účetní záznamy v tištěné podobě, kterou
archivuje v souladu se zákonem o účetnictví v platném znění. Archiv účetních dokladů je v místě sídla účetní
jednotky.
2. Způsob oceňování majetku a závazků
Hmotný a nehmotný majetek se oceňuje pořizovacími cenami, které obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením
související, v případě bezúplatného nabytí reprodukčními pořizovacími cenami.
Účetní jednotka neeviduje žádný majetek vytvořený vlastní činností ani žádné podíly, cenné papíry, deriváty,
zásoby a zvířata.
Peněžní prostředky, ceniny, pohledávky a závazky se oceňují jmenovitými hodnotami.
3. Způsob stanovení úprav hodnot majetku - způsoby oceňování a odpisování, způsob tvorby a výše opravných
položek a rezerv za uzavírané účetní období, stanovení reálné hodnoty příslušného majetku a závazků podle
zákona
Odpisovým plánem je stanovena hranice pro zařazení do skupiny hmotného dlouhodobého majetku vstupní cena
nad 40 000 Kč, pro nehmotný dlouhodobý majetek vstupní cena nad 60 000 Kč. Dlouhodobý majetek je
odepisován rovnoměrně po dobu použitelnosti.
Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovací cenou a začíná se odepisovat
následující měsíc po uvedení do užívání a zaevidování.
V roce 2019 účetní jednotka netvořila opravné položky a rezervy.
4. Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu
Nakoupená případně prodaná cizí měna se přepočítává na českou měnu platným kurzem peněžního ústavu, u
kterého byl nákup či prodej uskutečněn.
Pohledávky a závazky vyjádřené v cizí měně se přepočítávají na českou měnu k okamžiku uskutečnění účetního
případu denním kurzem ČNB.
Pro přepočet cizích měn na Kč ke dni účetní závěrky se používá směnný kurz ČNB ke dni 31. 12. daného účetního
období.
E. Údaje o použitém oceňovacím modelu a technice při ocenění reálnou hodnotou zejména:
1. změny reálné hodnoty včetně změn v ocenění podílů ekvivalencí podle jednotlivých druhů finančního majetku
a způsob jejich zaúčtování,
2. pro každý druh derivátů uvede údaje o rozsahu a podstatě, včetně hlavních podmínek a okolností, které mohou
ovlivnit výši, časový průběh a určitost budoucích peněžních toků, a tabulku s uvedením změn reálné hodnoty
během účetního období na příslušném účtu v účtové skupině 92,
3. uvede důvody a případnou výši opravné položky, pokud nebyly majetek a závazky oceněny reálnou hodnotou
nebo ekvivalencí:
K rozvahovému dni nejsou u účetní jednotky evidované žádné deriváty přeceněné reálnou hodnotou, které by
byly účtovány do finančních nákladů, respektive výnosů. Účetní jednotka neeviduje žádné změny reálných
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hodnot derivátů, které by byly klasifikovány jako zajištění peněžních toků účtujících se do vlastního kapitálu a
vykázané prostřednictvím oceňovacích rozdílů z přecenění majetku a závazků.
V rámci metodického řízení účetní jednotky v oblasti finančního majetku není použit oceňovací ekvivalent proto,
že účetní jednotka nemá v držení žádné dlouhodobé ani krátkodobé cenné papíry a podíly a není spjatá
majetkovou účastí s ovládáním a řízením jiných subjektů.
F. Údaje o výši a povaze jednotlivých položek výnosů a nákladů, které jsou mimořádné svým objemem nebo
původem,
1. Nejvýznamnější položky Výnosů
Synt. účet / Články

tis. Kč

%

601 - Tržby za vlastní výrobky

114,56

0,29%

602 - Tržby z prodeje služeb

228,03

0,58%

649 – Jiné ostatní výnosy

1 327,67

3,38%

648 - Zúčtování fondů

1 347,97

3,43%

691 - Příspěvky a dotace na provoz

36 274,64

92,31%

2. Nejvýznamnější položky Nákladů
Synt. účet / Články

tis. Kč

%

501 - Spotřeba materiálu

1 029,91

2,62%

551 - Odpisy DHM poř.z dod.a vl.zdr.

1 131,96

2,88%

549 - Jiné ostatní náklady

1 368,90

3,48%

518 - Ostatní služby

2 363,23

6,01%

32 483,13

82,66%

521,523,524,527
Mzdové a zákonné soc. náklady, pojištění

G. Údaje o názvu, sídle a právní formě každé účetní jednotky, v níž je účetní jednotka společníkem
s neomezeným ručením,
Účetní jednotka neeviduje.
H. Údaje o jednotlivých položkách dlouhodobého majetku:
1. zůstatky na začátku a konci účetního období, přírůstky a úbytky během účetního období,
2. výši opravných položek a oprávek na začátku a na konci účetního období a jejich zvýšení či snížení během
účetního období,
3. výši úroků, pokud účetní jednotka rozhodla, že jsou součástí ocenění majetku
Dlouhodobý hmotný majetek
Název účtu

Počáteční zůstatek
k 1. 1.2020
75 008 486,17

MD

DAL

-

-

Konečný zůstatek
k 31. 12.2020
75 008 486,17

7 486 128,80

53 664,00

386 318,70

7 153 474,10

38 429 000,00

-

-

38 429 000,00

Drobný DHM

805 856,08

-

405 055,48

400 800,60

Pořízení DHM

266 781,40

1 991 703,75

53 664,00

2 204 821,15

Budovy
Samostatné
mov. věci
Pozemky
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Dlouhodobý nehmotný majetek
Název účtu
Software
Drobný DNM

Počáteční zůstatek
k 1. 1.2020
822 195,70

MD

DAL

-

88 282,70

Konečný zůstatek
k 31. 12.2020
733 913,00

178 684,88

-

-

178 684,88

Dlouhodobý hmotný majetek - oprávky

Budovy
Samostatné
mov. věci
DDHM

Počáteční zůstatek
k 1. 1.2020
- 1 574 837,00

MD

DAL

-

750 916,00

Konečný zůstatek
k 31. 12.2020
-2 325 753,00

-4 773 181,41

386 318,70

381 043,00

-4 767 905,71

-805 856,08

405 055,48

00,00

-400 800,60

Dlouhodobý nehmotný majetek - oprávky

Software
DDNM

Počáteční zůstatek
k 1. 1.2020
-822 195,70

MD

DAL

88 282,70

-

Konečný zůstatek
k 31. 12.2020
-733 913,00

-178 684,88

-

-

-178 684,88

I. Údaje o celkové odměně přijaté auditorem za povinný audit roční účetní závěrky a celkové odměně přijaté
auditorem za jiné ověřovací služby, za daňové poradenství a jiné neauditorské služby
V roce 2020 činila odměna auditora 35 tis. Kč.
J. Název jiných účetních jednotek, v nichž účetní jednotka sama nebo prostřednictvím třetí osoby (jednající
jejím jménem a na její účet) drží podíl, s uvedením výše tohoto podílu, u akcií s uvedením počtu, jmenovité
hodnoty a druhu těchto akcií, jakož i výše základního kapitálu, vlastního jmění, fondů a zisku nebo ztráty této
jiné účetní jednotky za minulé období
Účetní jednotka nedrží žádný podíl v jakékoliv podobě.
K. Přehled splatných závazků ke dni 1. 1.2021 s uvedením částek, datem vzniku a splatnosti
Položka

Částka v Kč

Datum vzniku

Datum splatnosti

1 132 040,00

31. 12.2020

8. 1.2021

52 782,00

31. 12.2020

15. 2.2021

Zdravotní pojištění

488 270,00

31. 12.2020

8. 1.2021

Daňové nedoplatky (daň z příjmů) z toho:

642 972,00

31. 12.2020

8. 1.2021

daň zálohová

616 797,00

31. 12.2020

8. 1.2021

daň srážková

26 175,00

31. 12.2020

8. 1.2021

Pojistné na sociálním zabezpečení
Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

L. Počet a jmenovitá hodnota nabytých akcií za každý druh akcií zvlášť, nebo nemají-li jmenovitou hodnotu,
informace o jejich ocenění; počet a jmenovitá hodnota nabytých podílů, vyměnitelných
a prioritních dluhopisů nebo podobných cenných papírů nebo práv s udáním jejich počtu a rozsahu práv, která
zakládají
Účetní jednotka v roce 2020 neeviduje žádné akcie či podíly, vyměnitelné a prioritní dluhopisy nebo podobné
cenné papíry nebo práva.
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M. Částky dlužné, které vznikly v daném účetním období a zbytková doba jejich splatnosti
k rozvahovému dni přesahuje 5 let a výše všech dluhů účetní jednotky s uvedením povahy a formy záruky
Účetní jednotka neeviduje žádné dlužné částky, které vznikly v daném účetním období a zbytková doba jejich
splatnosti k rozvahovému dni přesahuje 5 let ani žádné jiné dluhy.
N. Celková výše finančních nebo jiných dluhů, které nejsou obsaženy v rozvaze
Účetní jednotka nemá žádné finanční nebo jiné dluhy neobsažené v rozvaze sestavené ke dni 31. 12. 2020.
O. Výsledek hospodaření v členění podle hlavní a hospodářské činnosti a pro účely daně z příjmů:
V roce 2020 účetní jednotka provozovala pouze hlavní činnost.
Náklady

39 295,33 tis. Kč

Výnosy

39 296,20 tis. Kč

Hospodářský výsledek

0,86 tis. Kč

P. Informace o průměrném evidenčním přepočteném počtu zaměstnanců v členění podle kategorií, jakož i o
osobních nákladech za účetní období v členění podle výkazu zisku a ztráty u položek "A.III.10 Mzdové náklady"
až "A.III.14 Ostatní sociální náklady," údaje o počtu a postavení zaměstnanců, pokud jsou zároveň členy
statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů určených statutem, stanovami nebo jinou zřizovací listinou
1.

Průměrný evidenční přepočtený počet pracovníků v členění podle kategorií:

Položka
Průměrný přepočtený počet
pracovníků dle kategorií
2.

Vědecký
pracovník
28

Odborný
prac.VaV-VŠ
3,6

Odborný
prac.VŠ
1

THP
pracovník
5,1

Celkem
37,7

Osobní náklady za účetní období v členění podle výkazu zisku a ztráty u položek – mzdové náklady až
ostatní sociální náklady v Kč:

Mzdový tarif
12 640 900,00
OON
1 586 766,00

Příplatek za
vedení
263 430,00

Příplatek
osobní
4 934 622,00

Odměny

Náhrady mzdy

Mzdy bez OON

2 313 025,00

2 015 321,00

22 169 298,00

Mzdové
prostředky celkem
23 754 064,00

3.

Údaje o počtu a postavení zaměstnanců (pokud jsou zároveň členy statutárních, kontrolních nebo
jiných orgánů určených statutem, stanovami nebo zřizovací listinou)
Ředitel ústavu jmenovaný na základě zákona č. 341/2005 Sb. je zařazen jako vedoucí vědecký pracovník
a je členem Rady Psychologického ústavu AV ČR, v. v. i.
2 externí členové jsou voleni z řad odborníků z jiných instituci zabývajících se výzkumem v příbuzném oboru.
6 interních členů Rady Psychologického ústavu AV ČR, v. v. i. je voleno z řad vědeckých pracovníků.
1 interní člen Dozorčí rady je jmenován zřizovatelem z řad vědeckých pracovníků.
Q. Výše stanovených odměn a funkčních požitků členům řídících, kontrolních orgánů nebo jiných orgánů
určených statutem, stanovami nebo jinou zřizovací listinou; výše vzniklých nebo smluvně sjednaných dluhů
ohledně požitků bývalých členů těchto orgánů s uvedením celkové výše pro každou kategorii členů
V roce 2020 byly vyplaceny členům Dozorčí rady odměny ve výši 115tis. Kč a odměny členům Rady instituce činily
za rok 2020 celkem 104,4 tis. Kč.
Žádné dluhy bývalých členů těchto orgánů nejsou evidovány.
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R. Účast členů řídících, kontrolních nebo jiných orgánů účetní jednotky určených statutem, stanovami nebo
jinou zřizovací listinou a jejich rodinných příslušníků v osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela za vykazované
účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy
Psychologický ústav AV ČR, v. v. i. neuzavřel v roce 2020 žádnou obchodní smlouvu nebo jiné smluvní vztahy
s institucemi v souladu s tímto bodem.
S. Výše záloh, závdavků a úvěrů, poskytnutých členům orgánů uvedeným v písmenu q), s uvedením úrokové
sazby, hlavních podmínek a případně proplacených částkách o dluzích přijatých na jejich účet jako určitý druh
záruky s uvedením celkové výše pro každou kategorii členů
Psychologický ústav AV ČR, v. v. i., neeviduje v roce 2020 žádné zálohy a úvěry poskytnuté členům orgánů
uvedených v písmenu s).
T. Způsob zjištění základu daně z příjmů, použité daňové úlevy a způsob užití prostředků v běžném účetním
období,
získaných
z daňových
úlev
v předcházejících
zdaňovacích
obdobích,
v členění
za jednotlivá zdaňovací období podle požadavku zákona upravujícího daně z příjmů
Při zajištění daňového základu je postupováno v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., zákon o dani z příjmu v
platném znění a dle § 20 tohoto zákona jsou uplatňovány položky snižující základ daně.
U. Významné položky z rozvahy nebo výkazu zisku a ztráty, u kterých je uvedení podstatné
pro hodnocení finanční a majetkové situace a výsledku hospodaření účetní jednotky, pokud tyto informace
nevyplývají přímo ani nepřímo z rozvahy a výkazu zisku a ztráty
Hlavní podíl na výnosech instituce tvoří dotace od zřizovatele. Institucionální dotace je přidělována
na podporu výzkumných organizací dle zhodnocení výsledků, na běžnou údržbu a na úhradu nájemného. Dalším
podílem na výnosech je účelová dotace přidělovaná na schválené grantové projekty od GA ČR, TA ČR a ostatních
poskytovatelů.
Výnosy jsou tvořeny také tržbami z prodeje z periodické publikace (časopisu), kterou instituce vydává v rámci své
hlavní činnosti, z pořádání periodického odborného semináře a z tržby za zpracování metodiky v rámci řešení
Inovačního projektu. Ostatní výnosy tvoří úroky, zúčtování fondů a odpisů tvořených z majetku zakoupeného
z dotace.
Nejvýznamnější nákladovou položku ve výkazu zisku a ztráty tvoří mzdové náklady a náklady na zákonné sociální
pojištění.
Rozbor dotace
Číslo grantu | Poskytovatel
TL02000174
TL02000187
TL03000287
TL03000019
TA ČR
Horizon 2020 No.953326

Náklady
v Kč

Výnosy
v Kč

Investice
v Kč

269 369,00
73 700,00
1 180 871,00
119 317,00
1 643 257,00

Hospodářský
výsledek
v Kč
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

269 369,00
73 700,00
1 180 871,00
119 317,00
1 643 257,00
18 769,31

18 769,31

0,00

0,00

1 883 618,25

1 883 180,00

-438,25

239 142,75

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Neinvestiční příspěvek na zajištění činnosti
39/PZC/EO/17
Hybernská
Strategie AV 21
Podpora výzkumné organizaci
39/PVO/EO/17
AV ČR

941 271,68
132 674,00
21 655 825,69

941 271,68
164 454,40
21 625 348,33

0,00
31 780,40
-30 477,36

1 659 572,00
0,00
92 989,00

24 613 389,62

24 614 254,41

864,79

1 991 703,75

P407-18-11996S
P407-18-01799S

827 424,69
1 159 250,00

827 424,69
1 159 250,00

0,00
0,00

0,00
0,00
6

P407-18-17783S
P407-18-09443S
P407-19-11117S
P407-19-15576S
P407-19-07690S
P407-19-06524S
P407-20-13732S
P407-20-01214S
P407-20-06894S
P407-20-08583S
GA ČR

359 237,23
969 721,58
1 334 864,57
1 040 446,97
465 331,28
726 795,02
1 547 000,00
2 141 000,00
845 000,00
1 443 666,36
12 859 737,70

359 237,23
969 721,58
1 334 864,57
1 040 446,97
465 331,28
726 795,02
1 547 000,00
2 141 000,00
845 000,00
1 443 666,36
12 859 737,70

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Pražský voucher

160 180,00

160 180,00

0,00

0,00

39 295 333,63

39 296 198,42

864,79

1 991 703,75

POSKYTOVATELÉ CELKEM

V. Přehled o přijatých a poskytnutých darech, dárcích a příjemcích těchto darů
V roce 2020 Psychologický ústav AV ČR, v. v. i. neposkytl, ani nepřijal žádný peněžní dar.
W. Přehled informací o veřejných sbírkách podle zvláštního předpisu (zákon č.117/2001 Sb. o veřejných
sbírkách ) - uvedení účelu a výše vybraných částek
V roce 2020 nebyly vybírány žádné veřejné sbírky.
X. Způsob vypořádání výsledků hospodaření z předcházejícího účetního období, zejména rozdělení zisku
Zisk za účetní období 2019 ve výši 407,14 Kč byl převeden do Rezervního fondu účetní jednotky ke krytí případné
ztráty v budoucím období.
Y. Informace o individuální produkční kvótě, individuálním limitu prémiových práv a jiných obdobných kvótách
a limitech, o kterých účetní jednotka neúčtovala na rozvahových ani výsledkových účtech, protože náklady na
získání informace o jejich reprodukční pořizovací ceně převýšily její významnost.“.
Účetní jednotka neeviduje žádné takovéto produkční kvóty ani limity.
Z. Další údaje (podle zvláštních právních předpisů a rozhodnutí účetní jednotky), které nejsou v příloze
uvedeny, ale mají významnou vypovídající schopnost o ekonomické činnosti účetní jednotky
1.

Dlouhodobý finanční majetek

Účetní jednotka k datu účetní závěrky nevykazuje.
a)

2.

Pohledávky
Přehled pohledávek

dlouhodobé pohledávky
krátkodobé pohledávky
z toho:
ve splatnosti
splatné do 30 dnů
splatné do 90 dnů
b)

0,00 Kč
104 101,40 Kč
104 101,40 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

Pohledávky kryté podle zástavního práva - účetní jednotka k datu účetní závěrky nevykazuje.
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a)

3.

Závazky
Přehled závazků:

dlouhodobé závazky
krátkodobé závazky
z toho:
dodavatelé
mzdy
pojištění
ostatní přímé daně
DPH
daň silniční
jiné závazky
dohadné účty
vypořádání se SR
b)

0,00 Kč
7 741 759,14 Kč
242,58 Kč
2 737 593,00 Kč
1 620 310,00 Kč
642 972,00 Kč
42 749,00 Kč
0,00 Kč
1 938 326,56 Kč
484 706,00 Kč
274 859,23 Kč

závazky kryté podle zástavního práva - účetní jednotka k datu účetní závěrky nevykazuje.

4. Jmění
Stav jmění - jmění je tvořeno pouze vlastním jměním a fondy, a to:
Název

Stav k 1. 1.2020

Přírůstek

Úbytek

Stav k 31. 12.2020

Vlastní jmění

113 854 992,80

981 557,00

1 131 959,00

113 704 590,80

Sociální fond

130 139,34

443 351,00

445 693,60

127 796,74

Rezervní fond
převod zisku z HV

81 172,56

407,14

00,00

81 579,70

Fond účelově
určených
prostředků
Fond reprodukce
majetku

1 082 555,48

5 296 180,86

1 101 324,79

5 277 411,55

5 020 825,25

1 991 704,00

981 557,00

6 030 972,25

Jmění celkem

5.

120 170 092,57

125 222 351,04

Nepeněžité závazky a jiná plnění neuvedené v účetnictví

Účetní jednotka k datu účetní závěrky nevykazuje.

V Brně dne 16. 2.2021
Zpracovala: Ivona Kubíková, DiS.

prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D.
ředitel PSÚ AV ČR, v. v. i.

8

