Pokladní zpráva České archivní společnosti
za období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017

Česká archivní společnost v uplynulém roce hospodařila podle rozpočtu schváleného
valnou hromadou, která proběhla 21. března 2017. Tato pokladní zpráva zahrnuje finanční
hospodaření společnosti za účetní období od 1. ledna do 31. prosince 2017.
Konečný zůstatek z roku 2016 ve výši 190 034,58 Kč se stal výchozím údajem pro rok
2017.
Příjmy za loňský rok tvořily členské příspěvky, dotace na tisk ročenky a na pronájem
sálu pro archivní konferenci v Liberci, dále sponzorské příspěvky na tuto konferenci,
sponzorský příspěvek na studentskou soutěž a rovněž platby od účastníků za podzimní
exkurzi a platby za výlet na Ještěd v rámci liberecké konference.
Členské příspěvky byly plánovány ve výši 60 000,- Kč, skutečně však dosáhly částky
109.050,- Kč. Na tuto skutečnost měly pozitivní dopad jak revize členské základny, tak i
zvyšující se odpovědnost členstva vůči jeho povinnostem. Zde je třeba poděkovat všem
členům za jejich platební kázeň a také za stále se rozšiřující praxi bezhotovostních plateb na
účet ČAS.
Mimořádné příjmy tvořily jednak dotace na tisk archivní ročenky (30 000,- Kč) a stejná
částka na pronájem sálu pro konferenci v Liberci, které jsme získali od Rady vědeckých
společností AV. Na sponzorských darech pro archivní konferenci se podařilo získat 145 000,Kč. Dalším mimořádným příjmem byly platby od účastníků výletu na Ještěd ve výši 13
725,00 Kč.
Oproti plánovaným 10 000,- Kč na odměny studentům oceněných prací ve studentské
soutěži obdržela ČAS od firmy BACH 14 000,- Kč, čímž bylo opět možné ocenit více
soutěžících. ČAS opětovně velice děkuje a velmi si váží této podpory. Při tradiční podzimní
exkurzi se od účastníků vybralo 51 369,- Kč. Detailní přehled příjmů a výdajů exkurze je
uveden na konci zprávy.
Oproti tomu příjmy z prodeje publikací nebyly podle rozpočtu naplněny, z plánovaných
5000,-Kč činily jen 300,- Kč. Příjmy z úroků účtu ČAS u FIO banky, a. s., nejsou zahrnuty do
rozpočtu, neboť účet není úročen. Na druhou stranu banka nezpoplatňuje pohyby na účtu.
Celkové příjmy ČAS za poslední rok dosáhly 393 444,00 Kč, tedy o 83 444,00 Kč více
než předpokládal rozpočet.
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V případě výdajů bylo vydáno méně, než jsme předpokládali. Výdaje zahrnují
především organizaci archivní konference, administrativu, zahraniční cesty, dále výdaje
spojené se studentskou archivní soutěží, za dopravu a ubytování na každoroční exkurzi,
publikační činnost, prezentaci ČAS na webu, občerstvení, rovněž dary a květiny a zcela
okrajově pak drobné výdaje za materiál.
Položka administrativa zahrnuje převážně výdaje za zpracování kompletního
podvojného účetnictví, vyhotovení daňového přiznání, které byly rozpočtovány a proplaceny
ve výši 7 000,- Kč. Ing. Pálkovi a dále bylo proplaceno 60,- Kč za ověření dokladů pro zápis
spolku u Městského soudu v Praze.
Z položky poštovné nebylo v loňském roce čerpáno, především díky využívání
elektronické pošty, zejména při distribuci vydaných a přijatých faktur. Předpokládaná částka
za materiál do spotřeby činila 500,- Kč, ale skutečně jsme zaplatili jen 99,- Kč za pokladní
doklady.
Částka na občerstvení byla překročena, pohoštění při zasedání výboru a během
vernisáže v Poslanecké sněmovně činila 10 490,60,- Kč, Platba za občerstvení (teplé nápoje
pro členstvo) na valné hromadě dosáhla 4 000,- Kč. Částka plánovaná na pohoštění při
vyhlášení výsledků studentské soutěže ve výši 2 000,- Kč byla vyčerpána ve výši 1282,- Kč.
Z rozpočtované částky 10 000,- Kč na cestovné byly proplaceny výdaje na zahraniční cesty ve
výši 5460,- Kč. Jednalo se o cesty, při kterých členové ČAS zastupovali společnost na
archivních setkáních v okolích zemích.
Nejvyšší výdaje roku 2017 spadají do položky konference a setkání. Především se jedná
o archivní konferenci v Liberci, kde náklady činily 111 642,- Kč. K této částce je třeba
připočíst ještě 30 719,- Kč za ubytování a pohoštění zahraničních hostů (detailní přehled
příjmů a výdajů je uveden na konci zprávy). Oproti plánu byly na základě sponzorských
smluv vyplaceny dotace k vydání sborníku Pekařově společnosti ve výši 5 000,- Kč, dále
podpora studentské Letní školy Ad fontes ve výši 3 000,- Kč a pro Asociaci muzeí a galerií ve
výši 4 000,- Kč.
Plánované výdaje na publikační činnost ve výši 100 000,- Kč, zahrnující vydání ročenky
a sborníku z konference v Liberci, nakonec činily 54 095,- Kč, za vydání ročenky, přičemž
konferenční sborník bude financován v letošním roce. Studentským sekcím v Brně, Českých
Budějovicích, Hradci Králové, Olomouci a v Praze byl vyplacen příspěvek na činnost pro rok
2017, v celkové výši 20 000 Kč. Plánovaná dotace pro Ještědskou pobočku nebyla v loňském
roce, jako už v několika posledních letech, vyčerpána. Příspěvek na činnost Brněnské
pobočky ve výši 4 000,- Kč byl proplacen v roce 2017 dvakrát – počátkem roku 2017 byl
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opožděně vyplacen příspěvek na rok 2016 a poté byl vyplacen řádný příspěvek pro rok 2017.
Plánovaná položka na dary ve výši 4 000,- Kč byla překročena ve výši 14 540,60 Kč (tato
částka zahrnuje dary a květiny, diplomy čestným členům, žel také smutné výdaje na květiny a
věnce při posledním rozloučení s našimi kolegyněmi a kolegy). Rozpočtované náklady
spojené s konáním exkurze ve výši 60 000,- Kč dosáhly skutečné částky 55 626,- Kč.
Plánovaná částka ve výši 30 000,- Kč k prezentaci ČAS na webu, platby spojené
s webhostingem a doménou webu ČAS i Dne archivů byla vyčerpána zhruba z poloviny ve
výši 16 100,- Kč.
Mezi vítěze studentské archivní soutěže byla v roce 2017 rozdělena vyšší částka
14 000,- Kč oproti rozpočtované 10 000,00 Kč, kterou – jak už bylo uvedeno – tradičně
věnovala firma Bach systems s. r. o. Členský příspěvek Modrému štítu byl v loňském roce
uhrazen v plánované výši 5 000,- Kč.
Celkové výdaje za loňský rok tak činily 370 054,20 Kč. Oproti rozpočtované částce ve
výši 436 500,00 Kč tedy nebylo vyčerpáno 66,445,80 Kč.
Při porovnání s počátečním stavem 194 853,48 Kč připočtením celkových příjmů
ve výši 393 444,- Kč a odečtením výdajů ve výši 370 054,20 Kč dosáhlo finanční jmění ČAS
k 31. prosinci 2017 celkové výše 213 424,38 Kč. Z toho pokladní hotovost činila 5 058,- Kč
a zůstatek na účtu 208 366,38 Kč.

Na úplný závěr uvádíme podrobnější přehled příjmů a výdajů pro 17. celostátní
archivní konferenci v Liberci:
položky
příjmy
výdaje
sponzorské dary
145 000,00 Kč
dotace
30 000,00 Kč
výlet na Ještěd
13 725,00 Kč
celkem příjmy
188 725,00 Kč
položky
pronájem sálů
57 295,00 Kč
ubytování zahraničních hostů
30 719,00 Kč
hudební produkce
7 000,00 Kč
tisk brožur a materiálů
26 550,00 Kč
výlet na Ještěd (ČD, visačky)
16 260,00 Kč
občerstvení pořadatelů
4 537,00 Kč
celkem výdaje
142 361,00 Kč
rozdíl
46 364,00 Kč
Kladný rozdíl ve výši 46 364,- Kč bude využit na tisk konferenčního sborníku.
3

A dále vyúčtování podzimní exkurze. Ta byla tentokrát mírně ztrátová. Ačkoliv je vždy
snaha vykalkulovat náklady tak, aby realizace nebyla pro společnost ztrátová a zároveň
zůstala pro účastníky cenově přijatelná, vzhledem k odhlášení několika účastníků na poslední
chvíli došlo k mírné ztrátě:
položky
účastnické poplatky (31x)
ubytování
doprava
rozdíl

příjmy
výdaje
51 369,00 Kč
37 440,00 Kč
18 186,00 Kč
-4 257,00 Kč

V Praze dne 22. března 2018

Mgr. Martin Myšička
pokladník České archivní společnosti
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