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1. Samostatné zhodnocení hlavní činnosti, ze kterého bude patrný rozsah služeb 

poskytnutých veřejnosti v hodnoceném roce a zájem o tyto služby (např. počty 

představení, počty premiér, počty diváků nebo návštěvníků, výstavy, prezentační a jiné 

akce pořádané pro návštěvníky apod.) a srovnání s rokem předchozím. 

 

Botanická zahrada zajišťuje každodenně přístupné expozice, nejrozsáhlejší svého 

druhu v ČR, obsahující také nejrozsáhlejší skleníkový komplex 10 vytápěných pavilonů. V 

roce 2014 ji navštívilo 49 379 osob, tj. o 4,5% více než v roce předešlém. Omezující vliv 

přitom měl podstatně zhoršený přístup k BZ po celou turistickou sezónu, protože pokračovala 

rekonstrukce ulic u BZ a stavební firmou bylo zabráno i parkoviště u BZ. (obr. 1).  

 

 

Obr. 1.- Situace 12. srpna 2014 – místo parkoviště u BZ fungovalo složiště materiálu pro firmu, a sice i dlouho 

po dokončení stavební činnosti v sousedství BZ.  

 

Dalším vlivem, který nepochybně měl negativní vliv na návštěvnost, bylo zrušení 

expozice „Květena vodních zahrad a mokřadů“, která byla pro návštěvníky zajímavá a byla 

velice frekventovaná. Ustoupila staveništi a staveništním zařízením při výstavbě nového, již 

desátého expozičního pavilonu v BZ (obr. 2). Z téže příčiny nebyl od 13. 11. 2013 možný ani 

přístup do sálu pro výstavy, takže se ve sledovaném roce 2014 nekonala ani tradiční a vždy 

návštěvníky lákající výstava bonsají.  
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Obr. 2.- Uzavřená část BZ, v místech dřívější expozice. Kolaudační souhlas s provozem nového pavilonu je ze 

17. června 2014, ale po tomto ukončení stavby teprve mohla začít instalace nové expozice v pavilonu, ale i 

v jeho okolí.  

 

Nový pavilon byl od července ve zkušebním provozu, a přesto byl již zpřístupněn 

návštěvníkům a stal se atrakcí. Obnova tematicky navazující okolní, kvůli stavbě ztracené 

expozice probíhá do současné doby a její otevření se předpokládá v květnu 2015. 

Vzrůst návštěvnosti je třeba spatřovat v souvislosti se všeobecným zvýšením zájmu o 

turistické cíle v ČR v daném roce. Úspěch navzdory uvedeným omezujícím faktorům je 

zřejmě určován i solidním renomé BZ a propagací ve sdělovacích prostředcích; ale například i 

díky tak silné firmě, jako je McDonald´s (viz bulletin Fresh 01/2014: 23).  

Ze záležitostí, které prospěly kultuře města i postavení BZ zdůrazňuji luxusně 

provedenou výstavu „Kuba – maličký kontinent“ z dílny Botanické zahrady, provázenou 

prodejným ilustrovaným katalogem. Byla zahájena, jakmile to dovolilo dostavění nového 

skleníkového pavilonu a zpřístupnění výstavního sálu, a sice dne 15. července 2014. Slavnost 

při finisáži výstavy poctil svou přítomností a proslovem konzul Kubánské republiky pan 

Angel Gustavo Suárez Cordero (obr. 3). 
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Obr. 3.- Konzul Kubánské republiky pan Angel Gustavo Suárez Cordero (uprostřed) se zájmem naslouchá 

komentáři k výstavě „Kuba – maličký kontinent“.  Do této chvíle výstavu shlédlo 12 883 návštěvníků. Pro velký 

zájem musela být prodloužena.  

 

 

 
Obr. 4.- Křest knihy profesora Jeníka v BZ (stojící u stolu) dne 18. 9. 2014. Profesor Erich Václav (třetí zleva) 

též při slavnosti promluvil a pronesl lichotivý komentář i k Botanické zahradě.  
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Při zmíněné slavnosti byl proveden také křest publikace vydané Botanickou zahradou, 

zabývající se podobným tématem - botanikou tropů, a sice za přítomnosti jejího autora, 

profesora Univerzity Karlovy Jana Jeníka. Přítomno bylo několik dalších osobností, například 

známý spisovatel a profesor České zemědělské univerzity Erich Václav (obr. 4).  

Jinou zaznamenání hodnou událostí, znamenající nikoli náhodný úspěch BZ, bylo již 

druhé kvetení extrémně vzácné áronovité rostliny zmijovce titánského. Při té příležitosti se 

konala noční prohlídka BZ, a sice z 25. na 26. června 2014. Tato atraktivní rostlina by byla 

žádoucím objektem v každé z botanických zahrad, avšak ta liberecká je v celé historii ČR 

dosud jedinou, které se pěstování daří. Je tomu tak díky vlastní originální metodě. 

 

 

Obr. 5.- Zmijovec titánský v noci 25. června 2014. Výška květenství byla 175 cm. Událost byla provázena 

výlepem plakátů vydaných pro tuto příležitost.  

 

Internetové stránky BZ jsou po odborné i grafické stránce velice náročným projektem. 

Během roku 2014 byly rozšířeny o odborné satelitní stránky. Jejich sledovanost vysoká, jak 

dokládají statistické údaje: návštěvy 52 042, uživatelé 37 131, zobrazení stránek 215 923, 

počet stránek na jednu návštěvu 4,15. Provoz internetových stránek je spojen s poradenskou 

službou pro veřejnost a zodpovídáním dotazů k expozicím BZ. Na stránkách jsou ve formě 

aktualit poskytovány četné doplňující odborné informace k exponátům BZ.  
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Hospodaření organizace skončilo s kladným výsledkem (viz tab. 1) a organizace má 

vypořádaný i záporný výsledek z konce roku 2013, což umožnily zvýšené vlastní tržby. 

 

2. Rozbor oprav, údržby a čerpání investičních prostředků. 

 

Finance na údržbu (účet 511) podléhaly, tak jako i jiné položky rozpočtu, restrikci. 

Jakmile se začala příznivě vyvíjet příjmová stránka rozpočtu, byly prováděny čekající opravy, 

takže položka na opravy a údržbu byla nakonec překročena na 131% plánu. Kromě řady 

menších částek byly vynaloženy tyto větší částky: oprava WC pro invalidy, za opravy 

služebních vozidel 28 471,- Kč a 11 068,- Kč, za opravy v kotelně firmou Warmnis 177 277,- 

Kč, za opravy střech administrativní budovy a výstavního sálu firmou DOFI 216 000,- Kč, 

Segas-oil ventil - výměna v kotelně 19 965,- Kč.  

 

 

3. Vyhodnocení čerpání přijatých finančních prostředků (např. ze státního rozpočtu, 

popř. z výtěžků benefičních akcí, apod.) 

 

Botanická zahrada nedostává, na rozdíl od jiných organizací města, žádný příspěvek 

od státu, neboť to nebylo stanoveno zákonem. Neobdržela také žádný finanční dar. 

  

4. Komentář k daňovým povinnostem organizace. 

 

Daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob zpracovala jako v minulých letech 

firma KODAP s. r. o. Liberec na základě dodaných příslušných výkazů a přehledů. Za rok 

2014 nevznikla BZ žádná daňová povinnost. 

 

 

5. Vyplnění předepsaných tabulek č. 1 - 6 (včetně nezbytného komentáře).  

           

 

K tabulkám č. 1 a 2: 

Účet 501 (spotřeba materiálu) byl čerpán na 179 % při plánu 400 tis. Kč. Tím byla vlivem 

zlepšené příjmové složky přiblížena skutečným potřebám provozu BZ. Z faktur 

vypisuji relativně velké položky: pracovní obuv a oblečení za 13 932,- Kč, Chemicor – 

prostředky na chemickou ochranu rostlin 27 436,- Kč, firma Cichlid-centrum – 
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chemikálie pro mořská akvária, filtry aj. 73 940,- Kč, trojcestný ventil záložní pro 

kotelnu 32 564,- Kč, stavební materiál pro expozici mokřadní flóry 25 000,- Kč, nákup 

rejnoků do akvárií 24 200,- Kč, materiál na propagační tiskoviny, katalogy 29 762,- a 

32 100,- Kč, hygienický servis, čisticí prostředky 36 911,- Kč, ochranné pracovní 

pomůcky pro zahradnický provoz 21 601,- Kč.    

 

Účet 502, 3 (spotřeba energie) byl čerpán na 94% plánu (plán 4,2 mil.), což je položka hlavně 

za topení ve sklenících (cca 2,9 mil), za elektřinu (cca 0,6 mil.) a za vodné + stočné 

(cca 0,4 mil). Možnosti úspor energií pomocí strategických opatření jsou prakticky 

vyčerpány snažením v minulých letech, takže BZ tyto výdaje uvádí jako výsledek 

centrálně soutěží dosažených cen a extrémně mírných zim. Pouze náklady na vodu 

jsou velmi nízké, což je dáno omezováním spotřeby z vodovodu a co nejlepším 

využíváním tří vlastních zdrojů vody. Jeden z nich je nově vybaven čerpací 

automatikou a využíván právě od r. 2014.  

 

Účet 511 je komentován v kap. 2.  

  

Účet 512 (cestovné) byl čerpán na 23% a takto ušetřené prostředky byly vynaloženy na fond 

513.  

 

 Účet 513 (náklady na reprezentaci). V plánu zbylo na tuto oblast jen 5 tis. Kč. S ohledem na 

vzniklou možnost významné reprezentační události zmíněnou v úvodu byl tento účet 

posílen o prostředky použitelné díky minimalizaci nákladů na cestovné. (Pohoštění 

zajišťovala Střední škola gastronomie a služeb Liberec.) 

 

Účet 518 (služby) byl čerpán na 172%, při plánu 585 tis. Jde hlavně o stálé výdaje dané 

smlouvou na obsluhu plynové kotelny (firma Warmnis Liberec), úhradu povinných 

revizí technických systémů (elektro, topné kotle, hasicí přístroje, hromosvod, tlakové 

nádoby, revize komínu aj.), za provoz internetových stránek www.botanyliberec.cz , 

za provoz pultu centrální ochrany proti požáru, za servis k automatickým 

informátorům v expozicích od firmy Daruma Plzeň. Dále je zahrnuta likvidace 

nebezpečných odpadů, servis účetního systému Gordic. Mimo tyto standardní položky 

bylo potřeba objednat po letech provozu zevrubné revize plynových kotlů u 

specializované firmy Segas-oil, bylo možné objednat také služby na laminaci bazénu u 

http://www.botanyliberec.cz/
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firmy DOFI a objednat dovoz substrátů a odvoz nevyužitelných organických odpadů.  

Z dalších služeb navíc uvádím reklamní služby firmy Daruma Plzeň, a sice pro 

Jablonec n. N. a Mladou Boleslav.  

 

Účet  602 (tržby z prodeje služeb - vstupné) byl splněn na 109%, při plánu 5 milionů. Vlivy 

na návštěvnost jsou komentovány v kap. 1. Dobrý výsledek zde byl inspirací pro 

novou výhodnou kategorii vstupného stanovenou pro rok 2015, a sice rodinné vstupné 

bez ohledu na počet dětí, za 320,- Kč. 

 

K tabulce č. 2: Doplňková činnost BZ představuje jen 1,7% celkových výnosů a její 

zvyšování není považováno za ideální. Například prodej rostlin, nehledě na nízkou 

efektivitu každé zahradnické malovýroby, je nepřípustný s ohledem na funkci tzv. 

záchranného centra CITES. Kromě toho je botanickým zahradám této úrovně (tj. 

pěstujícím, a také do sbírek dostávajícím kriticky ohrožené druhy) zakázán dohodou 

z Rio de Janeira.  

 

K tabulce č. 3: Rozdíl v průměrném evidenčním přepočtu zaměstnanců je dán hlavně tím, že 

minulé politické vedení zakázalo řediteli BZ platit brigádně pracujícím praktikantům 

ze zahradnických škol, takže o práci v BZ nebyl zájem. Lépe řečeno, placené praxe 

poskytované jinde konkurenčně zvítězily nad možnostmi BZ. Pozastavuji se nad tím 

hlavně proto, že šlo o narušení důležité a školami ceněné činnosti BZ, spočívající ve 

školení následníků pro toto povolání. Jestliže si student nevydělá ani na stravu a 

dopravu na praxi, je to problém. Toto sotva uvážlivé opatření považuji za velmi 

škodlivé pro vzdělanost mladých odborníků, nehledě na to, že partnerskými 

zahradnickými školami je to považováno za nepochopitelné, ba přihlouplé a trapné 

rozhodnutí ředitele BZ.  

 

K tabulkám č. 4 - 6: Oscilace ve výši fondů jsou bezvýznamné.   



Tabulka č. 1
Výnosy a náklady 2014

hlavní + doplňková činnost celkem  

 tis. Kč

Skutečnost Rozpočet Skutečnost

2013 2014 2014

501 427 400 717 179,3% 167,9%

502,3 5585 4 200 3 947 94,0% 70,7%

504 22 40 21 52,5% 95,5%

506-7 Aktivace dlouhodobého a oběžného majetku 0 0 0 0,0% 0,0%

508 Změna stavu zásob vlastní výroby 0 0 0 0,0% 0,0%

6 034 4 640 4 685 101,0% 77,6%

511 317 400 525 131,3% 165,6%

512 8 30 7 23,3% 87,5%

513 0 5 20 400,0% 0,0%

518 959 585 1 005 171,8% 104,8%

1 284 1 020 1 557 152,6% 121,3%

521 7066 7 350 7 295 99,3% 103,2%

524 2428 2 550 2 516 98,7% 103,6%

525 Jiné sociální pojištění 0 0 0 0,0% 0,0%

527 136 280 133 47,5% 97,8%

528 0 0 0 0,0% 0,0%

9 630 10 180 9 944 97,7% 103,3%

531 0 5 0 0,0% 0,0%

538 5 5 4 80,0% 80,0%

5 10 4 40,0% 80,0%

541,2 0 0 0 0,0% 0,0%

544 0 0 0 0,0% 0,0%

547 0 0 0 0,0% 0,0%

549 67 0 73 0,0% 109,0%

67 0 73 0,0% 109,0%

551 2811 2 811 2 811 100,0% 100,0%

552-4 0 0 0 0,0% 0,0%

2 811 2 811 2 811 100,0% 100,0%

555-556 Tvorba a zúčt.rezerv a opravných položek 550 0 0 0,0% 0,0%

557 Náklady z vyřazených pohledávek 0 0 0 0,0% 0,0%

558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 14 30 84 280,0% 600,0%

564 30 84 280,0% 14,9%

562 0 0 0 0,0% 0,0%

563 0 0 0 0,0% 0,0%

564,9 0 90 0 0,0% 0,0%

0 90 0 0,0% 0,0%

591 0 45 0 0,0% 0,0%

20 395 18 826 19 158 101,8% 93,9%

601 0 0 0 0,0% 0,0%

602 4854 5 000 5 441 108,8% 112,1%

603 48 0 60 0,0% 125,0%

604 28 0 34 0,0% 121,4%

609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 0 0 0 0,0% 0,0%

641-7,649 1 0 0 0,0% 0,0%

662-9 0 0 1 0,0% 0,0%

648 1649 0 0 0,0% 0,0%

6 580 5 000 5 536 110,7% 84,1%

671 Výnosy vybraných ústředních vládních instituc z transferů 0 0 0 0,0% 0,0%

2811 2 811 2 811 100,0% 100,0%

10900 10 915 10 915 100,0% 100,1%

0 100 0 0,0% 0,0%

13 711 13 826 13 726 99,3% 100,1%

V Ý N O S Y  vč. dotací celkem 20 291 18 826 19 262 102,3% 94,9%

-104 0 104

1)
v komentáři uvést rozpis položky čerpání fondů

  

Hospodářský  výsledek       +/-

VLASTNÍ   VÝNOSY    celkem

Finanční výnosy

PŘÍSPĚVKY  a  DOTACE   celkem

Čerpání fondů 
1)

Kursové ztráty

Uroky

Příspěvek na odpisy

Výnosy z pronájmu

skut.14/13 (%)

Jiné daně a poplatky

celkem seskupení 53

Pokuty,penále a úroky z prodlení

celkem seskupení 54

Mzdové náklady

Spotřeba materiálu

Spotřeba energie a jiných neskladov.dodávek

Odpisy dlouhodobého majetku

Prodaný dlouh.hm. a nehm.majetek + pozemky

Zákonné sociální pojištění

Prodaný materiál

672

celkem seskupení 52

Manka a škody

celkem 555 - 557

Výnosy z prodeje služeb

Ostatní výnosy z činnosti

celkem seskupení 56

Ostatní finanční náklady

celkem 551-554

N Á K L A D Y    celkem

Účelové příspěvky a dotace

Daň silniční

Výnosy vybraných 

místních vládních 

instituc z transferů

Výnosy z prodaného zboží

Výnosy z prodeje vlastních výrobků

Zákonné sociální náklady

Ostatní náklady z činnosti

Jiné sociální náklady

Daň z příjmů

Příspěvek na provoz

% plnění 

plánu 
Účet Název

celkem seskupení 50

celkem seskupení 51

Prodané zboží

Opravy a udržování

Cestovné

Náklady na reprezentaci 

Ostatní služby



Tabulka č. 2

Skutečnost 2014 - Nákladové a výnosové účty v hlavní a doplňkové

činnosti

          v tis. Kč

Hlavní Doplňková

činnost činnost

501 Spotřeba materiálu 717 0 717

502 Spotřeba energie 3 935 12 3 947

503 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 0 0 0

504 Prodané zboží 0 21 21

506 Aktivace dlouhodobého majetku 0 0 0

507 Aktivace oběžného majetku 0 0 0

508 Změna stavu zásob vlastní výroby 0 0 0

511 Opravy a udržování 525 0 525

512 Cestovné 7 0 7

513 Náklady na reprezentaci 20 0 20

518 Ostatní služby 1 005 0 1 005

521 Mzdové náklady 7 295 0 7 295

524 Zákonné sociální pojištění 2 516 0 2 516

525 Jiné sociální pojištění 0 0 0

527 Zákonné sociální náklady 133 0 133

528 Jiné sociální náklady 0 0 0

531 Daň silniční 0 0 0

532 Daň z nemovitostí 2 0 2

538 Jiné daně a poplatky 2 0 2

541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0 0 0

542 Jiné pokuty a penále 0 0 0

544 Prodaný materiál 0 0 0

547 Manka a škody 0 0 0

549 Ostatní náklady z činnosti 73 0 73

551 Odpisy dlouhod. hm. a nehm. majetku 2 811 0 2 811

553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0

554 Prodané pozemky 0 0 0

555 Tvorba a zúčtování rezerv 0 0 0

556 Tvorba zák.opravných položek 0 0 0

557 Náklady z odepsaných pohledávek 0 0 0

558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 84 0 84

562 Úroky 0 0 0

563 Kurzové ztráty 0 0 0

569 Ostatní finanční náklady 0 0 0

591 Daň z příjmů 0 0 0

N Á K L A D Y    celkem 19 125 33 19 158

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 0 0 0

602 Výnosy z prodeje služeb 5 441 0 5 441

603 Výnosy z  pronájmu 0 60 60

604 Výnosy za prodané zboží 0 34 34

609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 0 0 0

641-642 Smluvní a jiné pokuty a úroky z prodlení 0 0 0

643 Výnosy z vyřazených pohledávek 0 0 0

644-647 Výnosy z prodeje materiálu,DHM 1 0 1

648 Čerpání fondů 0 0 0

649 Ostatní výnosy z činnosti  0 0 0

662 Úroky 0 0 0

663 Kurzové zisky 0 0 0

669 Ostatní finanční výnosy 0 0 0

V Ý N O S Y    celkem 5 442 94 5 536

CelkemÚčet Název



Zaměstnanci, mzdové a osobní náklady

                v  Kč

řádek 

číslo
2013 2014

Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců 1 30,00 28,00

Mzdové náklady (bez OON) celkem 2 7 043 7 295

Čerpání fondu odměn na mzdy 3 0 0

Ostatní osobní náklady celkem 4 23 0

v tom - odměny za dohody konané mimo prac. pom. 5 23 0

- odstupné 6 0 0

- příp. jiné ostatní osobní náklady * 7 0 0

Průměrná měsíční mzda zaměstnance  v Kč  

 - bez FO (ř.2 :  ř.1 :  12) 8 20 22

 - včetně FO ((ř.2 + ř.3) :   ř.1 :  12)) 9 20 22

Zákonné zdravotní pojistné - nákladové 10 634 657

Zákonné pojištění na sociální zabezp. - nákladové 11 1 761 1 824

Povinný příděl do FKSP (1 %) 12 70 81

 

* uvést podrobněji v komentáři 

           Tabulka č. 3a

Usměrňování prostředků na platy
v  Kč

Ukazatel stanoven skutečnost

7 350 7 295Limit mzdových nákladů (nepřekročení rozpočtované částky)



Tabulka č. 4

Mimorozpočtové zdroje - finanční fondy
        v tis. Kč

                  Fond

odměn kult. a soc. rezervní investiční Celkem

potřeb

Stav k 1. 1. 2014 0 296 0 492 788

Tvorba fondu 0 160 0 2 811 2 971

Čerpání fondu 0 180 0 2 780 2 960

Stav k 31. 12. 2014 0 276 0 523 799

Návrh přídělů fondům z HV r. 2014 0 x 0 x 0

    - z hlavní činnosti 0 x 0 x 0

    - z doplňkové činnosti 0 x 0 x 0

Předpokládaný stav po přídělu 0 276 0 523 799



Tabulka č. 5

                         Tabulka č. 5

Tvorba a čerpání investičního fondu:

v Kč

Stav investičního fondu k 1. 1. 2014 492 050

Tvorba: odpisy r. 2014 2 811 032

zůstatková cena prod. majetku 0

investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0

investiční příspěvky ze státních fondů 0

výnosy z prodeje dlouhodob. hmotného majetku 0

investiční dary a příspěvky od jiných subjektů 0

posílení invest. fondu z rezerv. fondu (po schválení zřizovatelem) 0
příp. jiný zdroj  1): 0

Čerpání: na pořízení investic   2) 0

jako doplňkový zdroj financování oprav a údržby majetku   3) 0

odvod zřizovateli (z odpisů, spoluúčast na financ. investic ap.) 2 779 704
příp. jiné čerpání   4): 0

Stav investičního fondu k 31. 12. 2014 523 378

1)   konkrétně - doplnit

2)   rozepsat v textu rozboru v části čerpání investičních prostředků  v členění na projekce, stavební práce, pořízení  

       movitých věcí a souborů movitých věcí na jednotlivé akce

3)   rozepsat v textu rozboru v části rozbor oprav a údržby  na jednotlivé akce

4)   konkrétně - doplnit

                         Tabulka č. 6

Tvorba a čerpání rezervního fondu:

v Kč

Stav rezervního fondu k 1. 1. 2014 0

Tvorba: příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku r. 2013 0

finanční dary 0
příp. jiný zdroj  1): 0

Čerpání: další rozvoj své činnosti 0

úhrada ztráty minulých let 0

časové překlenutí rozdílů mezi výnosy a náklady 0

úhrada sankcí a penále za porušení rozpočtové kázně 0

posílení investičního fondu (po schválení zřizovatelem) 0

na projekty zajištované z poskytnutých grantů 0

příp. jiné čerpání   1): 0
 0

Stav rezervního fondu k 31. 12. 2014 0

1)   konkrétně - doplnit

 


