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1. Úvod 

Planetárium Ostrava, dříve Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy v Ostravě je 

jediným planetáriem v Moravskoslezském kraji. V minulých letech areál planetária 

prošel rozsáhlou rekonstrukcí a v současnosti je zmodernizovaný interaktivní areál 

znovu připraven vítat návštěvníky touţící po vědomostech. Aby byli návštěvníci 

dostatečně zaujati a planetárium navštěvovali rádi a pravidelně, je zapotřebí nabídnout 

jim zajímavý program. Planetárium Ostrava nabízí zejména projekce audiovizuálních 

pořadů ve speciálně upraveném sále planetária, dále také návštěvu zajímavých 

přednášek a promítání filmů v místním kinosále, prohlídku interaktivních expozic v tzv. 

Experimentáriu, noční pozorování oblohy dalekohledem na hvězdárně, výstavy  

a dočasné výstavy. Audiovizuální pořady budou klíčovým tématem diplomové práce. 

V jarní nabídce planetária pro tento rok jsou programy, jako např.: pořady pro děti 

Astronaut a Ţivot stromů, astronomii popularizující pořady Tajné ţivoty hvězd a Cesta 

za miliardou hvězd či hudebně uměleckou show Lichtmond II – Universe of light. Aby 

byla nabídka planetária stále atraktivní i pro časté zákazníky, snaţí se planetárium, svůj 

vysílací repertoár pravidelně, co čtvrt roku, obměňovat. Buď si můţe na určitou dobu 

koupit licenci, která mu umoţní projekci pořadu, nebo můţe vyrobit pořad vlastní, za 

pomoci vlastních pracovníků, externích pracovníků nebo vzájemné spolupráce. 

Diplomová práce si klade za cíl vytvořit pro různé způsoby pořízení pořadu vhodný 

ekonomický model nebo shrnutí, podle kterého se můţe planetárium řídit i v budoucnu, 

při pořizování programů.  

V druhé kapitole diplomové práce bude stručně objasněno, co to planetárium je, 

jaký je rozdíl mezi planetáriem a hvězdárnou a další informace, týkající se planetárií  

a hvězdáren obecně. Následně bude kapitola popisovat vznik zájmu o astronomii na 

Ostravsku, který byl tak velký, ţe postupně došlo k výstavbě Lidové hvězdárny v centru 

města a následně Hvězdárny a planetária Johanna Palisy, dnes zkráceně Planetária 

Ostrava, které je lokalizováno v Ostravě – Krásném Poli.  

Třetí kapitola bude zaměřena na právní a ekonomické pojmy, jejichţ ujasnění je 

potřebné pro následnou realizaci pořízení programů – ať jiţ koupí nebo vlastní tvorbou. 

Kapitola se zaměří zejména na autorské právo, v rámci kterého bude popsán rozdíl mezi 

dílem zaměstnaneckým, kolektivním, školním a dílem tvořeným na objednávku. Bude 

zde také uvedeno, co je to dílo audiovizuální, o které v diplomové práci jde především. 



 

6 

 

Dalším právním aspektem, který bude ve třetí kapitole popsán, bude licenční smlouva, 

na základě které si planetárium pořizuje kompletní pořady. Budou zde sepsány 

podmínky, které z licenční smlouvy plynou jak pro poskytovatele, tak pro nabyvatele 

smlouvy. Licenční smlouva zaznamenala začátkem roku 2014 drobné změny, protoţe 

v rámci nového občanského zákoníku bylo její právní vymezení sjednoceno do jednoho 

právního předpisu. Před rokem 2014 upravovaly licenční smlouvu dva právní předpisy  

a záleţelo na tom, zda se jedná o autorské dílo nebo o dílo průmyslové povahy. Dalším 

právním předpisem, který bude ve třetí kapitole uveden, je smlouva o dílo. Smlouvu  

o dílo sepisuje planetárium zejména s externisty a to v případě, ţe tvoří svůj vlastní 

program a vyuţívají přitom externí práci např. zvukaře, grafika nebo reţiséra. 

V kapitole nebude opomenut ani zákon o veřejných zakázkách a zmínka o dotacích. 

Jelikoţ planetárium Ostrava je součástí Vysoké školy báňské – Technické univerzity 

Ostrava, coţ je veřejná vysoká škola, která je zčásti financována státem, musí dbát na 

to, aby veškeré její zakázky byly přehledné. Na některé své projekty čerpá planetárium 

dotace, takţe také o nich bude ve třetí kapitole pojednáváno. V kapitole budou dále 

rozebrány ekonomické pojmy, jako např. dlouhodobý nehmotný majetek, pod který 

programy a filmy spadají. Dále kapitola přiblíţí pojem kalkulace, který by měl poslouţit 

jako vhodný ekonomický model pro tvorbu audiovizuálních programů planetária, 

protoţe je univerzální a přehledný. 

Čtvrtá kapitola uţ se zaměří na konkrétní tvorbu pořadů. Planetárium pořizuje 

pořady dvěma způsoby. Buď si ho koupí, nebo si ho vyrobí ve vlastní produkci. Pokud 

se planetárium rozhodne k vlastní výrobě, můţe dílo vyrobit čistě v reţii vlastních 

zaměstnanců nebo si na pomoc přizvat externisty. Jedná-li se o dílo, které je kompletně 

tvořené zaměstnanci planetária, jedná se o dílo (z hlediska autorského zákona) 

zaměstnanecké a veškerá autorská práva připadají zaměstnavateli, v tomto případě tedy 

planetáriu, potaţmo univerzitě. V druhém případě se jedná o dílo na objednávku, které 

je tvořeno na základě smlouvy o dílo. V kapitole budou pro oba případy vytvořené 

vzorové kalkulace. V případě, ţe program byl zakoupen, nebude moţné kalkulaci 

vytvořit, protoţe tvorba nevznikala ve vlastní reţii a tudíţ nejsou známé přesné náklady. 

V rámci kapitoly se ale na tento případ zkráceně zaměříme z účetního pohledu. Kapitola 

se dále bude zabývat otázkou, zda vytvořené pořady můţe planetárium dále prodávat. 
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Diplomová práce bude čerpat nejen z odborné literatury, ale také z interních zdrojů 

planetária Ostrava. 
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2. Planetária v České republice 

Pojem planetárium můţe značit instituci či budovu, v níţ je speciální sál 

s projekčním přístrojem. V planetáriích se znázorňují vesmírné objekty a samotná 

činnost vesmíru. Za tím účelem vzniká řada zajímavých pořadů, které mají široké 

veřejnosti přiblíţit a názorně demonstrovat, jak fungují přírodní zákonitosti ve 

vesmíru a vyvolat v lidech zájem o jejich poznávání. Projekční přístroj planetária 

umoţní vidět hvězdnou oblohu nejen v různých ročních obdobích, ale i v různých 

historických či budoucích obdobích a to z různých míst na zeměkouli. Dále 

planetária zprostředkovávají pohled na pohyby planet a dalších objektů ve Sluneční 

soustavě či postavení souhvězdí během roku. Planetária bývají často ve spojení 

s hvězdárnou, přičemţ mezi hvězdárnou a planetáriem je podstatný rozdíl. Přístroji 

na hvězdárně jsou zejména astronomické dalekohledy, které umoţňují pozorovat 

vesmírné objekty na skutečné obloze. Planetária jsou speciální projekční přístroje, 

které zprostředkovávají modely oblohy hvězd a jednotlivých vesmírných objektů. 

K tomu účelu jsou vytvářeny speciální ţivě komentované pořady nebo audiovizuální 

díla vyuţívající moderní technologie a umělecké zpracování odborných témat  

a vědeckých poznatků.
1
 

V České republice je zhruba okolo 50 hvězdáren. U většiny z nich se jedná však 

o malé regionální, či dokonce soukromé prostory. Planetárií je v České republice 

podstatně méně a to zejména díky potřebě speciálně upravené budovy a velmi drahé 

projekční technologii. Nejstarším planetáriem v České republice je hvězdárna  

a planetárium v Hradci Králové. Největším planetáriem v České republice je 

planetárium v Praze. V Moravskoslezském je ostravské planetárium, o němţ bude 

pojednávat diplomová práce, jediným.
2
 

V předchozích 3 letech byla díky dotačním prostředkům zrekonstruována 

planetária v Brně a v Hradci Králové a nově vznikla planetária jako součásti nově 

vzniklých science center Techmánia v Plzni, IQ Landia v Liberci či univerzitního 

návštěvnického centra Pevnost poznání při Univerzitě Palackého v Olomouci. 

                                                 

1Whatis a planetarium?. CoolCosmos [online]. [cit. 2015-04-03]. Dostupné 
z: http://coolcosmos.ipac.caltech.edu/ask/308-What-is-a-planetarium- 

2Hvězdárny a planetária v ČR. Borovice.cz [online]. [cit. 2015-02-10]. Dostupné 
z: http://www.borovice.cz/tema-borovice/hvezdarny/?p=2 

http://coolcosmos.ipac.caltech.edu/ask/308-What-is-a-planetarium-
http://www.borovice.cz/tema-borovice/hvezdarny/?p=2
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2.1 Vývoj astronomie na Ostravsku 

Jak je uvedeno v kronice ostravského planetária, Ostrava se v polovině 19. 

století stala důleţitým průmyslovým centrem. Tento fakt se „zakořenil“ v místních 

obyvatelích i v celém duchu města tak silně, ţe na další aspekty lidského ţivota, jako 

je například touha po vzdělání a vědění, nebyl brán aţ takový zřetel. Proto není divu, 

ţe České národní obrození, které se šířilo po celém českém území, se na Ostravsku 

rozvinulo aţ mnohem později, neţ v jiných koutech země.  Důleţité bylo zejména 

zaměřit se na problematiku rozvoje jazyka, kultury a školství.  Proto v 90. letech 19. 

století dochází k  rozmachu českého společenského ţivota na Ostravsku. Dochází 

k zaloţení českých škol, v roce 1897 bylo vybudováno první české reálné 

gymnázium, v roce 1898 vzniká veřejná knihovna a čítárna pro Moravskou Ostravu  

a v roce 1904 vznikly v Moravské Ostravě dvě muzea. Krom těchto stavitelských 

aktivit, začala vznikat také řada čtenářských, pěveckých a dělnických spolků – v roce 

1910 bylo v Moravské Ostravě celkem 187 spolků. Touha po vzdělání, vědomostech 

a určité seberealizaci zkrátka rostla. V roce 1907 vznikla v Moravské Ostravě  

tzv. Přírodovědecká společnost. Zakladateli byli nadšení přírodovědci z Ostravy  

a blízkého okolí a mezi členy byli zejména učitelé a profesoři ostravských českých 

škol. Během první světové války byla činnost Přírodovědecké společnosti 

pozastavena, ale v roce 1920 se členové opět sešli a ve své činnosti pokračovali.  

Za úkol si dali zejména budit zájem o přírodní vědy a šířit přírodovědné vzdělání 

pořádáním veřejných přednášek vědeckých pracovníků. Během pár let se 

Přírodovědecká společnost stala známou po celém světě, díky promítání 

přírodovědných filmů. První kusé zmínky o astronomické činnosti Přírodovědecké 

společnosti pochází z ledna roku 1921, kdy byla zaloţena astronomická sekce. Sekce 

odebírala časopis Říše hvězd, který vydávala Česká astronomická společnost 

v Praze. Astronomická sekce se snaţila vykazovat aktivní činnost – v roce 1922 byl 

zorganizován astronomický kurz, v roce 1928 mělo moţnost 20 studentů z reálného 

gymnázia pozorovat pod vedením profesora Šmolíka a učitele Krále planetu Mars. 

V roce 1931 se astronomická sekce rozšířila na matematicko – astronomickou sekci, 

která fungovala aţ do roku 1939, kdy vzniká tzv. obnovená sekce astronomická, 
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která dosáhla nevídaného rozmachu a jejíţ zásluhou značně stoupl počet členů 

Přírodovědecké společnosti. 
3
 

V témţe roce se sekce stala také členem České astronomické společnosti.  

V období okupace činnost obnovené astronomické sekce sice poklesla, ale i tak se 

členové nadále pravidelně scházeli. Na schůzích vystupovali odborníci, promítali si 

diapozitivy či filmy, nebo pozorovali oblohu dalekohledem. Schůzky probíhaly 

nejprve v muzeu, následně v kavárnách Opera a Fénix, kde si členové časem, za 

souhlasu výboru Přírodovědecké společnosti, směli přesunout část odborné literatury 

o astronomii a tím vznikla vlastní knihovna astronomické sekce.
4
 

Výstavba ostravské hvězdárny se plánovala jiţ v roce 1941. Příslušný odbor 

nachystal technickou zprávu a stavební program, potřebný pro její výstavbu. Více se 

však uskutečnit nepodařilo. Během následujících let, které byly těţké z důvodu 

probíhající války, pořádala astronomická sekce tedy alespoň výstavky 

astronomických přístrojů, pomůcek a odborné literatury. Mezi jednu z největších, 

patří výstava, která byla uskutečněna po válce v Ostravském muzeu. Vrcholem 

výstavy byl astronomický orloj od Jana Maška, který se v Ostravském muzeu 

nachází dodnes.
5
 

Po skončení války se rozvinula činnost Přírodovědecké společnosti opět naplno. 

Nejaktivnější sekcí byla, jako jiţ dříve, sekce astronomická. Její členové se scházeli, 

pořádaly se astronomické kurzy a řada přednášek. Mimo jiné se také sloţili na 

příspěvek na obnovu Petřínské hvězdárny, která byla poničena během války. Vybrali 

dohromady 7500,-Kčs.  Ve vzduchu však stále visela otázka výstavby hvězdárny 

v Ostravě. V té době totiţ byla na Moravě jen jedna malá pozorovatelna v Brně a pár 

dalších amatérských pozorovatelen, z nichţ ţádná nebyla přístupná veřejnosti. 

Chyběla tady hvězdárna, která by astronomii popularizovala a přiblíţila veřejnosti. 

V roce 1946 byl vypracován návrh na vybudování Lidové hvězdárny v Ostravě. 

V roce 1949 byl uskutečněn 1. sjezd Moravských hvězdářů – amatérů ve Vsetíně, 

                                                 

3
KUCHARČÍK, Petr. Historie ostravské astronomie. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1990. ISBN 

8070780223. 

4
 Tamtéţ 

5
 Tamtéţ 
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kde se projednávalo zřízení hvězdáren v Prostějově, Vsetíně a Ostravě.  

I přes vypracovaný návrh na výstavbu hvězdárny v Ostravě, nebyla akce nijak 

realizována, zatímco ve dvou předchozích městech jiţ byly hvězdárny téměř hotovy. 

Aţ v roce 1952 došlo k odsouhlasení výstavby ostravské hvězdárny na terase domu 

Fénix na Českobratrské ulici. Materiál na výstavbu darovaly různé státní firmy, 

členové astronomické sekce si na výstavbě odpracovali přes 1000 brigádnických 

hodin a podíleli se na vnitřním zařizování hvězdárny tím, ţe zde umístili své 

astronomické přístroje a dalekohledy. K oficiálnímu otevření došlo v červnu 1956, 

ale definitivní konec výstavby byl aţ v roce 1958. V tomto období také postupně 

zaniká činnost Přírodovědecké společnosti a astronomická sekce začíná fungovat 

jako samostatná odnoţ v Lidové hvězdárně, coţ pro ni mělo řadu výhod, jako  

např. volnější nakládání s finančními prostředky. V následujících letech se měnili 

postupně správci hvězdárny, hvězdárna zaţívala své lepší i horší roky a byla nějakým 

způsobem schopná fungovat aţ do doby, kdy se začaly šířit zprávy o výstavbě 

planetária v Ostravě – Porubě. Tehdy město přestalo činnost hvězdárny podporovat, 

coţ vedlo v roce 1980 k jejímu definitivnímu uzavření z technických důvodů. 

Z Lidové hvězdárny se neuchovalo nic z bohatého přístrojového vybavení.
6
 

 

2.2 Planetárium Johanna Palisy 

V roce 1945 došlo k přeloţení Vysoké školy báňské (VŠB) z Příbrami do Ostravy. 

Jiţ tehdy navrhoval tehdejší rektor VŠB akademik František Čechura vybudování 

výzkumného ústavu pro důlní měřictví. Návrh byl však schválen aţ v roce 1960. Ani 

tehdy ovšem nebyla výstavba zrealizována. Uskutečnění výstavby se dalo pomalu do 

pohybu aţ v letech 1972 – 1973, kdy byl předloţen konkrétní návrh na vybudování 

pozorovací stanice pro vědecko-odborné práce pro pedagogickou činnost v rámci VŠB  

a popularizační činnost. V roce 1974 byl návrh na vybudování  

Astronomicko-geodetické a geofyzikální základny schválen. Jednalo se o neobyčejný 

případ v Československé socialistické republice, kdy vysoká škola provozovala 

hvězdárnu a planetárium.  

                                                 

6
KUCHARČÍK, Petr. Historie ostravské astronomie. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1990. ISBN 

8070780223. 
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S výstavbou planetária se začalo v roce 1979 a slavnostní otevření se uskutečnilo  

15. října 1980 promítáním programu „Technické moţnosti planetária“. Vybavení 

planetária se tehdy skládalo z projekčního přístroje a 100 ţidlí. Náleţitosti, jako jsou 

např. šatny, pokladna, promítací kabina nebo přednáškový sál, dosud nebyly hotové  

a tak nebylo planetárium prozatím zpřístupněno školám. Práce se dokončovaly během 

roku 1981, kdy také vnikly dva pořady určené pro školy: „Pohled ke hvězdám“  

a„Naše Země v prostoru a čase“. Školní exkurze mohly do planetária zavítat v roce 

1982, kdy byl program planetária doplněn ještě prohlídkou astronomické observatoře  

a promítáním naučných filmů. Během následujících dvou let stoupal počet návštěvníků. 

Velkou zásluhu na tom má zejména organizování školních exkurzí, jelikoţ v roce 1984 

do planetária jezdily i školy z přilehlých okresů a ze Slovenska. V témţe roce vznikají 

v planetáriu další 3 pořady s názvy: „Vyprávění o sluníčku“, „Procházka hvězdným 

vesmírem“ a „Technické moţnosti planetária“. Pořady byly nahrávány amatérsky ve 

studiu didaktického oddělení VŠB. Dalších 5 pořadů bylo v planetáriu dokončeno 

v roce 1987. V roce 1988 došlo ke zpoplatnění vstupu do planetária, hvězdárny a na 

filmové představení. Doposud byly všechny prostory i projekce přístupné zadarmo. 

V následujících letech postupně vzrůstá návštěvnost a také další nové pořady, jako  

např. Jarní souhvězdí nebo Obloha ve čtyřech ročních obdobích. Probíhá zde také řada 

přednášek a astronomický kurz. I kdyţ od roku 1980 fungovalo planetárium pod 

záštitou VŠB, poprvé se k řádné vysokoškolské výuce vyuţilo aţ na podzim roku 1992, 

kdy zde probíhala cvičení předmětu Nauka o Zemi. V roce 1992 také významně stoupá 

reklamní činnost planetária. Byly umístěny dva reklamní panely ve svinovském 

podchodu, k dostání byla literatura a propagační materiály, 2x ročně byly obesílány 

školské úřady a pravidelně se rozesílal měsíční program planetária do tisku, rádia Orion, 

stanice Regina, televize Kabel plus a Divadla hudby. V roce 1993 se reklamní činnost 

rozšířila ještě o zařazení aktuálního programu na Teletext České televize. Významným 

rokem pro ostravské planetárium a hvězdárnu byl rok 1997, kdy bylo dosaţeno rekordní 

návštěvnosti v historii planetária – jednalo se o 55 081 návštěvníků. Stalo se tak 

zejména díky tomu, ţe návštěvníci měli moţnost v rámci 16 večerů pozorovat kometu 

Hale-Bopp a také kvůli povedené mediální propagaci mise Pathfinder k Marsu. Tento 

rok byl také poprvé uveden pořad Hudba pod hvězdami, který byl zaměřen na váţnou 

hudbu, doprovázeli ho členové Janáčkovy filharmonie, a který si našel své místo  

i v budoucích letech, kdy bude ještě doplněn pořadem Jazz pod hvězdami. Významným 

rokem pro planetárium byl rok 2000, kdy v květnu dopadly do oblasti Beskyd zbytky 
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bolidu a další tři meteority. Jednalo se o největší regionální astronomickou událost 

minulého století. 30. června byl v planetáriu poprvé odvysílaný pořad, který se této 

mimořádné události věnoval. V říjnu roku 2000 proběhly oslavy k příleţitosti 20 let 

činnosti planetária. V tomto období bylo také planetárium přejmenováno na Hvězdárnu 

a planetárium Johanna Palisy. 

V následujících letech navštívilo planetárium kaţdý rok, v průměru, 50 000 lidí  

a bylo uskutečněno zhruba 1000 akcí ročně. Nejvíce navštěvované byly audiovizuální 

pořady pro školy a následně pro veřejnost. Vznikaly pořady, probíhaly přednášky, 

vycházela informativní literatura. V roce 2010 byl poprvé uveden pořad Virtuální 

vesmír: Start!. V pořadu byla pouţita steroskopická projekce (3D) a jednalo se o její 

první pouţití v planetáriu ČR. Od prosince 2011 zde probíhala rozsáhlá rekonstrukce, 

která byla ukončena ke konci roku 2014. Projekt s názvem „Vesmírná brána – moderní 

centrum komunikace a vědy“ si kladl za cíl vytvořit atraktivní centrum komunikace  

a popularizace vědy, kde se co nejširší veřejnost bude setkávat se srozumitelným  

a zábavným výkladem přírodovědeckých poznatků. Dominantou projektu je nová 

vstupní hala, která je prosklená, a jsou v ní zavěšené modely kosmických sond. To má 

v návštěvníkovi vyvolat pocit otevřenosti a upozornit ho na velikost vesmíru. V sále 

planetária je nyní nainstalována špičková projekční technologie tzv. hybridního 

planetária. Spočívá ve spojení optomechanického projekčního planetária, které je 

schopno promítat kvalitní obraz hvězd na černočerné obloze a projekční přístroje 

digitální, které umoţňují simulovat lety vesmírem, průlety Sluneční soustavou i Galaxií 

a promítat obrazy nejrůznějších vesmírných těles. Tato projekce je doplněna  

i o stereoskopickou projekci umoţňující prostorový efekt. Novinkou, kterou ostravské 

planetárium nabízí je speciální projekční přístroj tzv. heliodisplay, který obraz promítá 

do ionizovaného vzduchu. Součástí zrekonstruovaného Planetária Ostrava je také 

modernizovaná hvězdárna a venkovní amfiteátr a mnohé původně nepřístupné prostory 

byly proměněny v Galerii interaktivních pokusů – tzv. Experimentárium. Zde si 

návštěvníci mohou vyzkoušet různé interaktivní pokusy, které by měly zaujmout děti  

i dospělé.
78

 

                                                 

7GRÁF, Tomáš. Stručná kronika hvězdárny a planetária Johanna Palisy [online]. 2010 [cit. 
2015-02-24]. Dostupné z:http://planetarium.vsb.cz/miranda2/export/sites-
root/planetarium/cs/okruhy/o-nas/kronika/KronikaHaP30.pdf 

http://planetarium.vsb.cz/miranda2/export/sites-root/planetarium/cs/okruhy/o-nas/kronika/KronikaHaP30.pdf
http://planetarium.vsb.cz/miranda2/export/sites-root/planetarium/cs/okruhy/o-nas/kronika/KronikaHaP30.pdf
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3. Právní aspekty vztahující se k tvorbě programů pro 

planetárium a vymezení účetních pravidel pro 

nákup služeb a pořizování nehmotných investic 

 

Z pohledu historie je autorské právo velmi mladým odvětvím práva civilního. 

Autorské právo se začalo vyvíjet aţ s rozšířením knihtisku, ale i tak se jednalo  

o vývoj pomalý a neohrabaný. S prvními zákony, které poskytly jakousi míru 

ochrany autorů, se setkáváme aţ na počátku 18. století v Anglii a další zmínka 

pochází z konce 18. století z Francie. Samozřejmě, v „autorském právu“ z tehdejší 

doby zaznamenáme značné rozdíly oproti současnému autorskému právu. Je to dáno 

povahou doby a slabší legislativní základnou. Kdysi bylo např. autorské právo 

nedílně spjato s věcí, takţe ať byla věc převedena nebo zcizena, přecházela všechna 

práva nabyvateli a autorovi nezůstalo nic. Oproti tomu v dnešní době autorské právo 

automaticky nepřechází s věcí, je nepřevoditelné. Autor můţe poskytnout licenci, na 

základě které pronajme své dílo nabyvateli, ale nemůţe svá práva postoupit beze 

zbytku jiné osobě. Autorskému právu, licenční smlouvě a dalším právním 

majetkovým formám se bude věnovat následující kapitola.
9
 

 

3.1 Právní aspekty - autorské právo 

Vše, co se týká autorských práv je upraveno v zákoně č. 121/2000 Sb., autorský 

zákon. Rozehnal (2012) uvádí, ţe: „Autorský zákon upravuje práva autora k jeho dílu, 

dále pak práva související s právem autorským, kterým jsou práva výkonného umělce 

k jeho uměleckému výkonu, právo výrobce zvukového záznamu k jeho záznamu, právo 

výrobce zvukově obrazového záznamu k jeho záznamu, právo rozhlasového nebo 

televizního vysílatele k jeho původnímu vysílání, právo zveřejnitele k dosud 

nezveřejněnému dílu, k němuž uplynula doba trvání majetkových práv, právo 

                                                                                                                                               

8Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy: VŠB - Technická univerzita Ostrava [online]. 2004-

2010 [cit. 2015-02-24]. Dostupné z: http://planetarium.vsb.cz/cs/okruhy/o-nas/vesmirna-brana/ 

9Autorské právo: Historický exkurz, autorské dílo, majetková a osobnostní práva. 
In: LegalPartners [online]. 2015 [cit. 2015-04-02]. Dostupné 
z: http://www.legalpartners.cz/clanky/detail/autorske-pravo-dilo-majetkova-osobnostni-prava-
clanek 

http://planetarium.vsb.cz/cs/okruhy/o-nas/vesmirna-brana/
http://www.legalpartners.cz/clanky/detail/autorske-pravo-dilo-majetkova-osobnostni-prava-clanek
http://www.legalpartners.cz/clanky/detail/autorske-pravo-dilo-majetkova-osobnostni-prava-clanek
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nakladatele na odměnu v souvislosti se zhotovením rozmnoženiny jím vydaného díla pro 

osobní potřebu, právo pořizovatele k jím pořízené databázi, ochranu autorských práv  

a práv souvisejících s právem autorským.“Nositelem autorského práva je pouze osoba, 

která se na základě své tvůrčí činnosti přičinila o vznik díla. Autorské právo 

rozdělujeme na právo osobnostní, které je spjato s osobou autora, a jeho smrtí veškerá 

práva zanikají a na výlučné právo majetkové, které je předmětem dědictví.
10

 

 Předmětem autorského práva je dílo. Autorský zákon člení dílo do dvou skupin. 

První skupinu tvoří díla literární a jiná umělecká díla, mezi které řadíme také díla, která 

jsou vytvářena pro planetárium. V případě druhé skupiny se jedná o díla vědecká, která 

jsou jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a jsou vyjádřena v jakékoli objektivně 

vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na 

jejich rozsah, účel nebo význam. Samozřejmě, ne kaţdé dílo musí mít hmotnou podobu.  

 

V případě tvorby pro planetárium se jedná o tyto typy děl: 

- dílo slovesné, vyjádřené řečí nebo písmem, 

- dílo hudební, 

- dílo dramatické, 

- dílo hudebně dramatické, 

- dílo fotografické, 

- dílo vyjádřené postupem podobným fotografii, 

- dílo audiovizuální.
11

 

Právo autorské se vztahuje jak na dokončené dílo, tak na jeho jednotlivé vývojové 

fáze a části – včetně názvu a jmen postav. Za předmět autorského práva je také dílo, 

vzniklé tvůrčím zpracováním jiného díla, včetně překladu díla do jiného jazyka. 

V tomto případě se jedná o díla odvozená. Autorské právo vzniká v okamţiku, kdy je 

dílo vyhotovené v jakékoliv objektivně vnímatelné podobě. Není zapotřebí vznik díla 

nikde evidovat, oznamovat či registrovat. Za dílo nepovaţujeme námět díla sám o sobě, 

                                                 

10ROZEHNAL, Aleš. Mediální právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012, 
399 s. Monografie (Aleš Čeněk). ISBN 9788073803827. 

11ROZEHNAL, Aleš. Mediální právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012, 
399 s. Monografie (Aleš Čeněk). ISBN 9788073803827 
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denní zprávu, myšlenku, postup, princip, metodu, objev, vědeckou teorii, vzorec, 

statistický graf, know-how a formát pořadu.
12

 

Na základě autorského zákona rozdělujeme díla ještě na zaměstnanecká, kolektivní, 

vytvořená na objednávku a soutěţní. Pořady vytvářené pro planetárium bývají zpravidla 

díly zaměstnaneckými nebo vytvořenými na objednávku. Většinou je dílo vytvořeno 

v audiovizuální podobě.  

 

3.1.1 Zaměstnanecká díla 

Zaměstnanec vytvoří dílo, v rámci svých povinností, které vyplývají 

z pracovněprávního či sluţebního vztahu k zaměstnavateli. Všechna autorská majetková 

práva následně připadají zaměstnavateli, protoţe svým materiálním zázemím umoţní 

zaměstnanci (autorovi) dílo vytvořit. V případě, ţe zaměstnavatel bude chtít dílo 

postoupit třetí osobě, potřebuje k tomu svolení autora. Pokud zaměstnavatel 

nevykonává majetková práva k zaměstnaneckému dílu vůbec nebo nedostatečně, můţe 

autor díla poţadovat udělení licence k dílu. V kaţdém případě, autorova osobnostní 

práva k zaměstnaneckému dílu zůstávají nedotčena. Jestliţe není dohodnuto jinak, 

zaměstnavatel povaţuje za uzavřenou věc to, ţe autor svolil ke zveřejnění, úpravám, 

zpracování včetně překladu, spojení s jiným dílem, zařazení do díla souborného a také 

k tomu, ţe bude uvádět zaměstnanecké dílo pod svým jménem, nebo ţe je oprávněn 

dokončit nehotové zaměstnanecké dílo v případě, ţe právní vztah zaměstnance  

a zaměstnavatele skončí dříve, neţ zaměstnanec dílo dokončí. Autor zaměstnaneckého 

díla má právo na přiměřenou dodatečnou odměnu, pokud se mzda nebo jiná odměna, 

která byla vyplacená autorovi zaměstnavatelem, dostane do jasného nepoměru k zisku 

z daného zaměstnaneckého díla.
13

 

 

                                                 

12
 Tamtéţ 

13Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 
zákonů (autorský zákon). In:Předpis č. 121/2000 Sb. 2000. 
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3.1.2 Kolektivní díla 

 Na kolektivním díle se podílí více autorů a dílo je vytvářeno z podnětu a pod 

vedením fyzické nebo právnické osoby, pod jejímţ jménem je také následně uváděno  

na veřejnosti. Kolektivní díla povaţujeme za díla zaměstnanecké i v případě, byla-li 

vytvořena na objednávku. Mezi kolektivní díla nepatří dílo audiovizuální  

a audiovizuálně uţitá díla.
14

 

 

3.1.3 Školní díla 

 Škola, školské či vzdělávací zařízení mají právo na uzavření licenční smlouvy  

o uţití školního díla. Pokud autor díla odmítne, bez nějakého závaţného důvodu, 

svolení udělit, řeší tyto záleţitosti obvykle soud. Autor školního díla můţe své dílo 

pouţít či poskytnout jinému zařízení, pokud to není v rozporu se zájmy školy nebo 

školského či vzdělávacího zařízení. Škola, školské nebo vzdělávací zařízení mohou  

po autorovi poţadovat příspěvek na úhradu nákladů, které jsou spjaty s vytvořením díla. 

Výše příspěvku je určena na základě výdělku, kterého autor dosáhl díky uţití školního 

díla.
15

 

 

3.1.4 Díla vytvořená na objednávku 

 Díla vytvořená na objednávku vznikají na základě smlouvy o dílo. V tomto 

případě platí, ţe autor poskytl licenci k účelu vyplývajícímu ze smlouvy. Autor můţe 

dílo vytvořené na objednávku pouţít a poskytnout i dalším subjektům, není-li to 

v rozporu se zájmy objednatele. Objednatel, není-li dohodnuto jinak, můţe dílo uţít jen 

k takovému účelu, který je uveden ve smlouvě. Stejné pravidla platí i pro díla 

soutěţní.
16

 

 

                                                 

14
 Tamtéţ 

15Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 
zákonů (autorský zákon). In:Předpis č. 121/2000 Sb. 2000. 

16
 Tamtéţ 
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3.1.5 Audiovizuální dílo 

 Audiovizuální dílo, známe v češtině také pod pojmem zvukově obrazové dílo. 

Z názvu tedy vyplývá, ţe se jedná o dílo tvořené ze zaznamenaných spolu souvisejících 

obrazů, které vyvolávají dojem pohybu. Dílo můţe, ale nemusí, být doprovázeno 

zvukem. Za autora audiovizuálního díla je povaţován reţisér onoho díla. Rozehnal 

(2012) uvádí: „Pokud autor audiovizuálního díla udělí výrobci prvotního záznamu 

audiovizuálního díla písemné povolení zaznamenat je na prvotní záznam, poskytuje 

tomuto výrobci i výhradní a neomezenou licenci k pořizování rozmnoženin pro účely 

jejich rozšiřování, k užití audiovizuálního díla ve znění původním, dabovaném  

i opatřeném titulky, jakož i k užití fotografií vytvořených v souvislosti s pořízením 

prvotního záznamu, a to s možností poskytnout oprávnění tvořící součást takové licence 

zcela nebo zčásti třetí osobě. Zároveň se má za to, že se s výrobcem dohodl na odměně 

ve výši, která je obvyklá.“ Je li předmětem audiovizuálního díla počítačový program, je 

tento program chráněn jako dílo literární. Myšlenky a principy, na nichţ jsou prvky 

počítačového programu zaloţeny, nejsou autorským právem chráněny. Za zásah do 

autorských práv k počítačovému programu se tedy nepovaţuje, pokud někdo počítačový 

program rozmnoţuje, překládá, zpracovává či upravuje, je-li to nutné k uţití 

počítačového programu v souladu s jeho určením. Dále nedochází k porušení 

autorských práv, pokud někdo zkoumá, studuje nebo zkouší fungování počítačového 

programu, aby zjistil myšlenky a principy, na nichţ jsou prvky počítačového programu 

zaloţeny apod. 
17

 

 

3.2 Právní aspekty – Licenční smlouva 

Aţ do roku 2014 byla úprava licenční smlouvy rozdělena do dvou právních 

předpisů. Rozlišovalo se, zda se jedná o licenci k autorskému dílu, nebo k předmětům 

průmyslového vlastnictví. Licence k dílům, chráněné autorským právem byla upravena 

v § 46-57 autorského zákona, zatímco licence k předmětům průmyslového vlastnictví 

byla upravena v § 508-515 obchodního zákoníku. V současnosti, v rámci nového 

občanského zákoníku, byla právní úprava licenční smlouvy sjednocena. Podstatou 

                                                 

17ROZEHNAL, Aleš. Mediální právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012, 
399 s. Monografie (Aleš Čeněk). ISBN 9788073803827 
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licenční smlouvy je, ţe poskytovatel, který je majitelem práva duševního vlastnictví, 

poskytuje oprávnění k výkonu tohoto práva nabyvateli, který se zase zavazuje 

poskytovatele odměnit. Nejčastější formou odměny jsou peníze, odměna však můţe mít 

i podobu nepeněţní a v takovém případě jde o tzv. barterovou smlouvu. V případě, ţe 

výše odměny je sjednána v závislosti na výnosech, které plynou z vyuţití licence, musí 

nabyvatel umoţnit poskytovateli přístup k účetním knihám nebo obdobné dokumentace 

za účelem kontroly realizovaných výnosů. V případě autorských děl má autor nárok na 

dodatečnou odměnu v případě, ţe odměna není ujednána jako výnosová a její výše je 

tak nízká, ţe zdaleka neodpovídá hodnotě zisku, kterého bylo dosaţeno pouţitím díla. 

V praxi se setkáváme i s licencí bezúplatnou, a to zejména v případě průmyslových 

práv, ochranných známek a patentů. Licence můţe být majitelem duševního vlastnictví 

poskytnuta i více nabyvatelům. Je-li tomu tak, jedná se o licenci nevýhradní. Naopak 

tzv. výhradní licence opravňuje k výkonu licencovaného práva jako jediného 

konkrétního nabyvatele. Poskytovatel dále nemůţe vykonávat licencované právo, ani ho 

poskytovat dalším osobám. Aţ na výjimku u nakladatelské licence, je nutné v licenci 

vţdy uvést, ţe se jedná o licenci výhradní, jinak se licence automaticky stává licencí 

nevýhradní.Licence lze dohodnout v různém rozsahu a pro různé způsoby pouţití. 

Rozsah licence rozlišujeme na omezený a neomezený a bývá vyjádřen časem, místem 

nebo mnoţstevně. V případě práv chráněných autorským zákonem jsou ze zákona 

určeny domněnky rozsahu licence. Územní rozsah je omezen na území České republiky, 

časový rozsah je určen časem obvyklým u konkrétního díla s limitem do jednoho roku 

od předání díla a mnoţstevní rozsah je taktéţ omezen na mnoţství obvyklé u daného 

druhu autorského díla. Licenční smlouva nemusí být vţdy nutně v podobě písemné 

formy. Písemná forma je vyloţeně vyţadovaná jen v případě, ţe se jedná o licenci 

výhradní, nebo ţe jde o licenci u průmyslových práv. Co se ukončení licenční smlouvy 

týče, v případě děl chráněných autorským zákonem je doba ochrany jasně stanovena, 

nelze ji tedy prodluţovat a licenční smlouvy, u kterých je předmětem autorské dílo, jsou 

uzavírány na dobu určitou i přesto, ţe výslovně obsahují ujednání o tom, ţe jsou 

uzavřeny na dobu neurčitou.
18

 

 

                                                 

18Licenční smlouva. Epravo.cz [online]. 1999-2015 [cit. 2015-03-12]. Dostupné 
z: http://www.epravo.cz/top/clanky/licencni-smlouva-95097.html 

http://www.epravo.cz/top/clanky/licencni-smlouva-95097.html


 

20 

 

3.3 Právní aspekty - Smlouva o dílo 

 Na Smlouvu o dílo se vztahuje Zákon č. 89/2012 Sb., tedy nový občanský 

zákoník, konkrétně díl 8 – Dílo. Smlouva se uzavírá mezi objednatelem a zhotovitelem. 

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo  

a objednatel se zavazuje, ţe dílo převezme a zaplatí. Cena za zhotovené dílo musí být ve 

smlouvě dostatečně ujednána, tzn., ţe musí být dohodnut způsob jejího určení nebo 

musí být určena odhadem. Existuje i moţnost uzavřít smlouvu bez určení ceny  

díla – v takovém případě platí, ţe dílo bude oceněno stejnou cenou, která byla ujednaná 

za totéţ nebo srovnatelné dílo v době uzavření smlouvy a za obdobných smluvních 

podmínek. Zhotovitel musí dílo provést s potřebnou péčí a v ujednaném čase. Není-li 

doba plnění přesně stanovena, musí zhotovitel dílo provést v přiměřené době. Můţe 

nastat situace, kdy dojde k odůvodněnému přerušení výroby díla. V takovém případě se 

lhůta automaticky prodluţuje a zhotovitel má právo na úhradu nákladů spojených 

s přerušením díla.  

Zhotoviteli vzniká provedením díla právo na zaplacení díla. Jestliţe je dílo 

přejímáno po částech, má zhotovitel právo na zaplacení ceny za kaţdou jednotlivou část 

při jejím provedení. Jak je jiţ výše zmíněno, cena za dílo je určena při podpisu smlouvy. 

Je-li cena určená odhadem a není zcela pevně stanovena, v takovém případě, zjistí-li 

zhotovitel, po uzavření smlouvy, ţe cenu určenou odhadem bude třeba podstatně 

překročit, je povinen to ohlásit objednateli bez zbytečného odkladu a s odůvodněným 

určením nové ceny. Pokud tak neučiní, nemá právo zaplacení rozdílu v ceně. Objednatel 

se v takovém případě můţe rozhodnout od smlouvy odstoupit, avšak musí zhotoviteli 

zaplatit poměrnou část původně určené ceny, jestliţe má z částečného plnění zhotovitele 

prospěch. Pokud objednatel od smlouvy neodstoupí, zavazuje se k úhradě navýšené 

ceny. V případě, ţe je cena ujednána pevnou částkou, nebo odkazem na rozpočet, který 

je součástí smlouvy, není moţné, aby objednatel nebo zhotovitel ţádal změnu ceny,  

i v případě, ţe si dílo vyţádá jiné úsilí nebo náklady, neţ bylo původně předpokládáno. 

Moţné by to bylo jen v případě, ţe nastane zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, 

která dokončení díla podstatně ztěţuje. Tuto situaci však řeší soud, který dle svého 

uváţení rozhodne o spravedlivém zvýšení ceny za dílo, nebo o zrušení smlouvy  

a o následném vypořádání. Neplatí to však v případě, kdy jedna ze stran převzala 

nebezpečí změny okolností, nebo nejedná-li se o okolnost, o které jedna ze stran předem 

prohlásila, ţe se nestane. Můţe nastat situace, kdy je rozpočet stanoven s určitou 
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výhradou a není zaručena jeho úplnost a závaznost. V takovém případě se zhotovitel 

můţe doţadovat zvýšení ceny, pokud se objeví mimořádné okolnosti. Poţaduje-li však 

zhotovitel zvýšení ceny o více neţ10 % ceny původní, můţe objednatel od smlouvy 

odstoupit bez zbytečného odkladu. V případě tvorby audiovizuálních pořadů pro 

planetárium se jedná o nehmotné dílo. Takové dílo se povaţuje za předané, je-li 

dokončeno a zhotovitel umoţní objednateli jeho uţití. Zhotovitel můţe výsledek své 

činnosti poskytnout i jiným osobám neţ objednateli. Jestliţe si to objednatel nepřeje, 

musí to být ve smlouvě jasně uvedeno.
19

 

 

3.4 Právní aspekty – Zákon o veřejných zakázkách 

 Zákon 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách nabyl platnosti dne 14. 3. 2006  

a v průběhu let byl postupně novelizován, naposledy k 1. lednu 2014 změnou 55/2012 

Sb.Novela si dává za cíl posílit přehlednost zadávání veřejných zakázek, zefektivnit 

výběrová řízení a sníţit nedostatky předchozího zákona o veřejných zakázkách.  

 Zákon shrnuje příslušné předpisy Evropské unie a upravuje, mimo jiné, postupy 

při zadávání veřejných zakázek, soutěţe o návrh a dohled nad dodrţováním tohoto 

zákona. Dle zákona o veřejných zakázkách chápeme veřejnou zakázku: „…jako 

zakázku, která je realizována na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více 

dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné 

provedení stavebních prací. Veřejná zakázka, kterou je zadavatel povinen zadat podle 

tohoto zákona, musí být realizována na základě písemné smlouvy.
20

“Zadavatelem 

veřejné zakázky je buď veřejný, dotovaný nebo sektorový zadavatel. Veřejným 

zadavatelem můţe být Česká republika, státní příspěvková organizace, územní 

samosprávný celek nebo právnická osoba, která byla zaloţena za účelem uspokojování 

potřeb veřejného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu a je 

financována z velké části státem nebo jiným veřejným zadavatelem, nebo je státem či 

jiným veřejným zadavatelem ovládána. Tato definice se vztahuje také na Planetárium 

                                                 

19Nový občanský zákoník 2014 - Zákon č.89/2012 Sb. [online]. 2011 [cit. 2015-03-03]. Dostupné 
z: http://www.novy-obcansky-zakonik.cz/cely-text-zneni-online-ucinne-1-1-2014/ 

20Platné znění zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s 
vyznačením navrhovaných změn a doplnění způsobených zákonem č. 55/2012 Sb., účinné k 1. 
4. 2012. In: č. 55/2012 Sb. 2006. 

http://www.novy-obcansky-zakonik.cz/cely-text-zneni-online-ucinne-1-1-2014/
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Ostrava, které je součástí Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Právní 

subjektivita v oblasti veřejného vysokého školství je upravena zákonem  

č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Z něho plyne, ţe právnickou osobou je samotná 

veřejná vysoká škola, která se můţe členit na součásti, mezi které se řadí fakulty, 

vysokoškolské ústavy a jiná pracoviště pro vzdělávací a výzkumnou, vývojovou a 

inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost. Zadavatelem veřejné zakázky je však 

vţdy vysoká škola jako celek.
21

 
22

 
23

 

 Kromě rozdělení veřejných zakázek na dodávky, sluţby a stavební práce se 

veřejné zakázky dále dělí na nadlimitní, podlimitní a veřejné zakázky malého 

rozsahu.Nadlimitní veřejná zakázka je taková zakázka, jejíž předpokládaná hodnota 

podle § 13 bez daně z přidané hodnoty nejméně finančního limitu stanoveného 

prováděcím právním předpisem pro jednotlivé kategorie zadavatelů, oblasti a druhy 

veřejných zakázek, případně kategorie dodávek nebo služeb.
24

Jako podlimitní veřejnou 

zakázku chápeme zakázku, jejíţ předpokládaná hodnota, v případě sluţeb, činí 

2 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty. V případě podlimitní veřejné zakázky se volí 

druh výběrového řízení na základě předpokládané hodnoty zakázky v korunách, bez 

DPH. Dosahuje-li zakázka maximální hodnoty 100 000 Kč, lze pouţít přímé zadání. 

V rozmezí od 100 000 do 750 000 se jako výběrové řízení volí uzavřená výzva a 

pohybuje-li se předpokládaná hodnota zakázky od 750 000 výše, bude jako výběrové 

řízení uplatněna otevřená výzva. Přímé zadání i uzavřenou výzvu lze pouţít i v případě, 

ţe předpokládaná hodnota zakázky je vyšší, neţ je uvedeno ve výše napsaných limitech. 

V tomto případě ale bude muset dodavatel své jednání odůvodnit. Obecně lze výběrové 

řízení vţdy zadat v jakémkoliv přísnějším reţimu.
25

Sluţby se dělí do kategorií, které 

                                                 

21KRUTÁK, Tomáš. Zákon o veřejných zakázkách s komentářem a příklady. Olomouc: ANAG, 
2013, 639 s. ISBN 978-80-7263-778-2. 

22Zákon o vysokých školách [online]. [cit. 2015-03-08]. Dostupné 
z: http://zakony.centrum.cz/zakon-o-vysokych-skolach 

23Mohou být fakulty zadavateli veřejných zakázek. In: Holec, Zuska a partneři [online]. 2012 [cit. 
2015-03-08]. Dostupné z:http://www.holec-advokati.cz/cs/publikace/aktuality/265 

24Platné znění zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s 
vyznačením navrhovaných změn a doplnění způsobených zákonem č. 55/2012 Sb., účinné k 1. 
4. 2012. In: č. 55/2012 Sb. 2006. 

25Dodatek č. 4.1 k Závazným minimálním požadavkům na technickou charakteristiku 
elektronických tržišť veřejné správy[online]. 2014 [cit. 2015-04-21]. Dostupné 

http://zakony.centrum.cz/zakon-o-vysokych-skolach
http://www.holec-advokati.cz/cs/publikace/aktuality/265
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jsou uvedené v přílohách č. 1 a č. 2 o veřejných zakázkách. Sluţby pro planetárium 

budou většinou spadat do přílohy č. 2 – Jiné sluţby.
2627

 

 Při vypisování veřejné zakázky je nezbytné určit předpokládanou hodnotu 

veřejné zakázky. Předpokládaná hodnota je předpokládaná výše peněţitého závazku, 

která vyplývá z plnění veřejné zakázky a kterou je zadavatel povinen stanovit pro účely 

postupu v zadávacím řízení před jeho zahájením. U určení předpokládané hodnoty je 

rozhodující cena bez daně z přidané hodnoty. Na základě § 13 odst. 8 zákona  

o veřejných zakázkách musí zadavatel sečíst předpokládané hodnoty obdobných, spolu 

souvisejících dodávek nebo sluţeb, které hodlá pořídit v průběhu účetního období.  

 Existuje několik druhů zadávacího řízení pro veřejné zakázky – otevřené řízení, 

uţší řízení, jednací řízení s uveřejněním, jednací řízení bez uveřejnění, soutěţní dialog  

a zjednodušené podlimitní řízení. 
28

 

 Tím, ţe se vybere vhodný dodavatel, však ještě nelze brát práci za hotovou. 

Zadavatel veřejné zakázky musí splnit pár povinností, které jsou nezbytné pro to, aby 

byla zakázka transparentní. Povinnosti jsou definovány v § 147a zákona č. 137/2006 Sb. 

o veřejných zakázkách. Nesplní-li zadavatel některou z níţe uvedených podmínek, hrozí 

mu pokuta aţ ve výši 20 milionů Kč. První z povinností, kterou zadavatel musí splnit  

po podpisu smlouvy je zveřejnění podepsaného kontraktu včetně případných změn  

a dodatků na profilu zadavatele nejpozději do 15 dnů od podpisu. Smlouvy s dodatky 

nemusí být zveřejněny, jedná-li se o menší zakázku, tzn., ţe hodnota zakázky 

nepřesáhne 500 tisíc Kč bez DPH.  Na stejném místě a ve stejném čase musí být 

viditelná i písemná zpráva zadavatele, týkající se průběhu řízení. Oznámení o uzavření 

smlouvy se musí objevit také ve Věstníku veřejných zakázek, a opět ve lhůtě 15 dnů  

od podepsání. Kdyţ je zakázka zrealizována, má zadavatel opět povinnost uveřejnit na 

svém profilu výši skutečně uhrazené ceny za zakázku. Na zveřejnění má lhůtu 90 dní, 

                                                                                                                                               
z: http://www.portal-vz.cz/getmedia/8263b4ff-1bc2-42c5-b799-212810a5a07b/Priloha-
1_Tabulka-2-Financni-limity.pdf 

26Platné znění zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s 
vyznačením navrhovaných změn a doplnění způsobených zákonem č. 55/2012 Sb., účinné k 1. 
4. 2012. In: č. 55/2012 Sb. 2006. 

27Metodika zadávání veřejných zakázek: právní stav k 1. 1. 2014. 2013. 

28KRUTÁK, Tomáš. Zákon o veřejných zakázkách s komentářem a příklady. Olomouc: ANAG, 
2013, 639 s. ISBN 978-80-7263-778-2. 

http://www.portal-vz.cz/getmedia/8263b4ff-1bc2-42c5-b799-212810a5a07b/Priloha-1_Tabulka-2-Financni-limity.pdf
http://www.portal-vz.cz/getmedia/8263b4ff-1bc2-42c5-b799-212810a5a07b/Priloha-1_Tabulka-2-Financni-limity.pdf
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která se započíná dnem, kdy došlo k řádnému dokončení a předání díla. Trvá-li 

realizace zakázky déle, neţ 1 rok, musí zadavatel nejpozději k 31. 3 daného roku 

uveřejnit výši skutečně uhrazené ceny za rok předchozí. Toto pravidlo se opět 

nevztahuje na zakázky menšího charakteru a dále pak na zakázky, u nichţ by 

uveřejněním informací došlo k vyzrazení utajované informace apod. Jednou z dalších 

povinností zadavatele je zveřejnění seznamu subdodavatelů. Zde však se zadavatelem 

spolupracuje i dodavatel, který je povinen zadavateli poskytnout seznam subdodavatelů 

do 60 dnů od splnění smlouvy. Na seznamu musí být uvedeni všichni subdodavatelé, 

kteří za svou práci získali více neţ 10 % z celkové zakázky. Jestliţe práce na zakázce 

přesáhne jeden rok, musí být seznam subdodavatelů za předchozí rok zveřejněn 

nejpozději k 28. 2. následujícího kalendářního roku. V případě, ţe jedním ze 

subdodavatelů je akciová společnost, je zakladatel povinen předloţit i další dokumenty, 

a to seznam vlastníků akcií, jejichţ souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % 

základního kapitálu.  Seznam akcionářů poskytuje zakladateli dodavatel. Pokud 

dodavatel neposkytne v řádném termínu seznam subdodavatelů, případně seznam 

akcionářů, můţe být pokutován částkou do 2 milionů Kč.
29

 

 

3.5 Dotace 

 Ostravské Planetárium jako součást VŠB – TUO čerpalo, a jistě ještě bude 

čerpat, dotace.Zákon č. 218/2000 sb. o rozpočtových pravidlech, § 3 definuje dotaci 

jako peněţní prostředek státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního 

fondu poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený účel. Dotace ze 

státního rozpočtu poskytuje jen ústřední orgán státní správy, úřad práce, Akademie věd 

České republiky a Grantová agentura České republiky. Dotace se poskytují jak ze 

státního rozpočtu, tak z rozpočtu samosprávných celků. Setkáváme se však také 

s dotacemi, které směřují ze zahraničí a v tomto případě jsou dotace poskytovány 

z prostředků Evropské unie. Obecně lze pojem dotace chápat jako nenávratné 

financování daného, předem stanoveného projektu či činnosti. Podstatné je, ţe 

poskytnuté prostředky formou dotace se musí vyúčtovat k určitému datu. Pakliţe 

                                                 

29Zákon o veřejných zakázkách: Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách [online]. 1998-
2015 [cit. 2015-03-11]. Dostupné z: http://business.center.cz/business/pravo/zakony/verejne-
zakazky/cast7.aspx 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/verejne-zakazky/cast7.aspx
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/verejne-zakazky/cast7.aspx
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příjemce nesplní účel, ke kterému byly dotace poskytnuty, nebo pouţije dotace na 

financování jiného projektu, musí poskytovateli dotace daný finanční obnos vrátit do 

stanoveného termínu. Kdyby tak neučinil, mohl by být postihován za porušení 

rozpočtové kázně. V praxi rozlišujeme dva druhy dotací. Prvním z nich je dotace na 

pořízení dlouhodobého (investičního) majetku, dalším typem jsou dotace neinvestiční.
30

 

 

3.6 Účetní pravidla 

 Planetárium jako součást univerzity se musí řídit určitými ekonomickými 

pravidly a zákonitostmi. S ohledem na zaměření diplomové práce bude zmíněn jen 

jeden okruh ekonomických pravidel, tj. stanovení co je to investiční majetek a jeho 

členění.   

3.6.1 Investiční a neinvestiční majetek 

Za investiční majetek povaţujeme takový majetek, jehoţ doba pouţívání je delší 

neţ 1 rok. Investiční majetek dělíme na hmotný investiční majetek, nehmotný investiční 

majetek a finanční majetek. Za hmotný investiční majetek povaţujeme samostatné 

movité věci, nebo soubory movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým 

určením, jejichţ vstupní cena je vyšší neţ 40 000 Kč. Do nehmotného investičního 

majetku řadíme nehmotný majetek, jehoţ vstupní cena je vyšší neţ 60 000 Kč a který je 

podrobněji rozebránv podkapitole 3.6.2. Mezi finanční investiční majetek patří 

investiční cenné papíry (tzn., ţe jejich splatnost je delší neţ 1 rok) nebo např. umělecká 

díla, které podnik vlastní za účelem obchodování s nimi. 

 Za neinvestiční majetek je obecně povaţováno vše, co nepatří k majetku 

investičnímu, tedy nedosahuje hodnoty 60 000 Kč v případě nehmotného majetku, 

40 000 Kč v případě hmotného majetku nebo se jedná o krátkodobý finanční majetek, 

čímţ rozumíme peníze v hotovosti, peníze na běţném účtu a krátkodobé cenné papíry.
31

  

                                                 

30Předpis č. 218/2000 Sb.: Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 
zákonů (rozpočtová pravidla). Zákony pro lidi [online]. 2010-2015 [cit. 2015-03-12]. Dostupné 
z: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-218 

31MRKOSOVÁ, Jitka. Účetnictví 2014: učebnice pro SŠ a VOŠ. Brno: Edika, 2014. ISBN 978-
802-6604-235. 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-218
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3.6.2 Nehmotný majetek 

Nehmotný majetek rozlišujeme podle 4 kritérií: 

- Věcně, coţ znamená, ţe za úplatu jsou pořízena různá oprávnění, jako patenty, 

licence, autorská a vydavatelská práva, nehmotní výsledky výzkumu a vývoje, 

software, obchodní značka firmy, dobré jméno firmy (goodwill) a zřizovací 

výdaje, 

 

- Hodnotově, kdy vstupní cena majetku musí být vyšší neţ 60 000 Kč, 

 

- Nabývacím titulem, kdy rozlišujeme, zda šlo o koupi nebo směnu, vklad, dar či 

dědictví nebo vlastní výrobu 

 

- Pouţitelností, která je delší neţ 1 rok. 

Nehmotný majetek se oceňuje reprodukční pořizovací cenou nebo vlastními 

náklady. Reprodukční pořizovací cena je cena, za kterou byl majetek pořízen v době, 

kdy se o něm účtuje. Vlastní náklady zahrnují veškeré přímé či nepřímé náklady, které 

bezprostředně souvisejí s vytvořením dlouhodobého nehmotného majetku vlastní 

činností, případně nepřímé náklady správního charakteru, pokud vytvoření majetku je 

dlouhodobé povahy.
32

 

 Je-li hodnota nehmotného majetku 60 000 Kč nebo vyšší, zařazuje se nehmotný 

majetek do účtové třídy 0 – dlouhodobý majetek, je-li jeho hodnota niţší, zařazuje se do 

účtové třídy číslo 5  - náklady. Dlouhodobý nehmotný majetek, jehoţ hodnota je vyšší 

neţ 60 000 Kč se postupně odepisuje. Odpisy určují, jak se majetek v průběhu času 

opotřebovává. Opotřebení rozdělujeme na fyzické (mechanické opotřebení) a morální 

(zastarání vlivem vývoje nových technologií). V případě audiovizuálního díla je doba 

odpisování stanovena na 18 měsíců. Odpisy se stanovují s přesností na celé měsíce, 

                                                 

32
STUCHLÍKOVÁ, Helena a Sofie KOMRSKOVÁ. Zdaňování neziskových organizací: zejména 

příspěvkových organizací, krajů, obcí, občanských sdružení, nadací, veřejných vysokých škol, 

veřejných výzkumných institucí a obecně prospěšných společností: s příklady z praxe. 

Olomouc: ANAG. Daně (ANAG). ISBN 978-80-7263-510-8. 
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avšak v případě, kdy má poplatník právo uţívání nehmotného majetku ujednané 

smlouvou na dobu určitou, můţe stanovit odpisy s přesností na dny. Odpisy se 

zaokrouhlují na celé koruny nahoru. Pokud v průběhu uţívání nehmotného majetku 

dojde k jeho technickému zhodnocení, tzn., ţe se navýší jeho vstupní cena, pokračuje 

poplatník v odpisování nehmotného majetku ze zvýšené vstupní ceny, která je však 

sníţená o jiţ uplatněné odpisy.  Dojde-li k technickému zhodnocení u audiovizuálního 

díla, musí být tento nehmotný majetek odepisován následně ještě minimálně 9 měsíců.
33

 

 

3.7 Kalkulace 

 Kalkulace je klíčovým nástrojem pro manaţerské účetnictví. Kalkulací 

rozumíme činnost, kdy se stanovují a následně zjišťují náklady na jednotku výkonu.  

Na základě předběţné kalkulace lze porovnávat konečný výsledek s plánem, coţ 

umoţní společnosti zhodnotit výsledky a na jejich základě se rozhodovat v budoucnu. 

Předmětem kalkulace mohou být všechny druhy výrobků podniku, a to jak dílčích, tak 

finálních. U kalkulace je důleţité určení rozvrhové základny. Rozvrhová základna je 

veličina, k níţ mají rozvrhované náklady v maximální míře vztah příčinné souvislosti 

z hlediska jejich výše a jejich změn. Rozvrhová základna by měla být jednoduchá, 

snadno zjistitelná a kontrolovatelná. Měla by být dostatečně široká, aby malé výkyvy 

v jejím rozsahu nezpůsobily velké výkyvy v rozvrhovaných nákladech v kalkulaci. Také 

by měla existovat proporcionalita mezi rozvrhovou základnou a rozvrhovanými 

náklady. Za nejčastěji pouţívané rozvrhové základny jsou povaţovány např. jednicové 

mzdy, jednicový materiál, součet jednicových mezd a jednicového materiálu, součet 

jednicových mezd a výrobní reţie, dále jednicové hodiny, strojní hodiny, počet 

vyrobených jednotek, výrobní náklady, počet zaměstnanců nebo počet dokumentů. 

Mezi nejčastěji pouţívanou rozvrhovou základnu patří jednicové mzdy.
3435

  

                                                 

33Odpisy nehmotného majetku, § 32 a [online]. 2000 - 2015 [cit. 2015-03-08]. Dostupné 
z: http://zakony.kurzy.cz/586-1992-zakon-o-danich-z-prijmu/paragraf-32a/#paragraf-32aP106 

34KRÁL, Bohumil. Manažérské účetnictví. Praha: Management Press, 2002, 547 s. ISBN 80-
726-1062-7. 

35HRADECKÝ, Mojmír. Kalkulace pro podnikatele. Praha: Prospektrum, 2003, 153 s. ISBN 80-
717-5119-7. 

http://zakony.kurzy.cz/586-1992-zakon-o-danich-z-prijmu/paragraf-32a/#paragraf-32aP106
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 Jak jiţ bylo výše zmíněno, za pomocí kalkulace shrnujeme náklady, které 

podniku vznikly produkcí. Setkáváme se s dvěma základními přístupy ke kalkulování  

a to s kalkulací plných nákladů a s kalkulací variabilních nákladů.   

 

3.7.1 Kalkulace plných nákladů 

 Kalkulace plných nákladů staticky vyjadřuje průměrnou výši nákladů 

připadajících na jednotku výkonu. Spolehlivost této kalkulace je závislá na neměnném 

objemu a sortimentu výkonů, které byly převzaty ze základního propočtu. Dojde-li totiţ 

ke změně předpokládaného objemu a sortimentu, vzniknou rozdíly mezi skutečnými  

a uznanými náklady. Tyto rozdíly se následně vykazují společně s reálnými úsporami  

a poloţkou, určující překročení nákladů a dochází ke komplikacím s přiřazením 

odchylek podle odpovědnosti za jejich vznik. Existuje několik metod pro určení 

kalkulace plných nákladů. Jednotlivé metody se od sebe liší zejména svými poţadavky 

na potřebné údaje, způsobem, kterým přiřazují náklady a rozdílnou náročností  

na provádění.
36

 

 Mezi nejjednodušší metody kalkulace plných nákladů patří metoda kalkulace 

dělením. Princip metody spočívá v dělení nákladů počtem kusů výrobků. Tato 

kalkulační metoda je vhodná jen pro jeden druh výroby a nejčastěji se uplatňuje ve 

stejnorodé hromadné výrobě, jako je např. těţba surovin a výroba elektrické energie. 

V případě homogenní výroby, kdy jsou výrobky stejného druhu a jsou vyrobeny ze 

stejných surovin, ale liší se od sebe jedním parametrem, např. váhou nebo dobou trvání 

technologického procesu, pouţíváme tzv. metodu kalkulace dělením s ekvivalentními 

čísly. Znamená to, ţe se pouţije jeden z odlišujících faktorů, coţ bývá většinou spotřeba 

času, a za jeho pomoci se přiřadí různým výrobkům různá váha. Tato metoda má i své 

rozšíření, v praxi se můţeme setkat např. s vícestupňovou kalkulací s ekvivalenčními 

čísly nebo multiplikační kalkulací s ekvivalenčními čísly.
3738

 

                                                 

36KRÁL, Bohumil. Manažérské účetnictví. Praha: Management Press, 2002, 547 s. ISBN 80-
726-1062-7. 

37HRADECKÝ, Mojmír. Kalkulace pro podnikatele. Praha: Prospektrum, 2003, 153 s. ISBN 80-
717-5119-7. 
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 Mezi jednu z nejuţívanějších metod kalkulace plných nákladů patří metoda 

přiráţkové kalkulace. Její oblíbenost tkví zejména v tom, ţe je to nejvhodnější metoda 

pro heterogenní výrobu. V praxi je totiţ zcela běţné, ţe se při výrobě jednotlivých 

produktů spotřebovávají rozdílné mnoţství materiálu, výroba kaţdého jednotlivého 

produktu zabere jiný časový úsek a častokrát se při výrobě vyuţívají různá výrobní 

zařízení nebo sluţby různé profese. Podstatou této metody je přičtení reţijních nákladů 

jednotlivým kalkulačním jednicím v takové míře, v jaké byly výrobou daných 

kalkulačních jednic vyvolány. Reţijní náklady (někdy také označovány jako nepřímé 

náklady) jsou takové náklady, které nemůţeme přiřadit konkrétnímu nákladovému 

objektu. Jejich opakem jsou přímé náklady, díky kterým můţeme sledovat např. výši 

spotřeby materiálu na výrobu, mzdové náklady, náklady na propagaci výrobku apod. 

Nevýhodou u metody přiráţkové kalkulace můţe být rozvrţení nákladů na základě 

příliš malé základny. V takovém případě můţe i mírná odchylka způsobit poměrně 

velkou odchylku přiráţky. Proto je podstatné správné určení rozvrhové základny. 

K přiráţkové kalkulaci se úzce váţe i tzv. zakázková kalkulace, která se vyuţívá 

v kusové, případně malosériové výrobě. Její podstatou je, ţe kalkulované mnoţství je 

dáno mnoţstvím výrobků, které byly zhotoveny na jeden výrobní příkaz. Skutečnou 

výši výrobních nákladů lze tak zjistit aţ po skončení celé zakázky. Dalším rysem 

zakázkové kalkulace je její nepravidelnost – nesleduje vyrobené mnoţství za určité 

období. Náklady, které byly vynaloţeny pro jednotlivé zakázky, se uvádějí na 

evidenčních a kalkulačních listech, na kterých jsou uvedené přímé i reţijní náklady.
3940

 

 Mezi další známé kalkulační metody patří metoda procesní kalkulace (ABC), 

jejíţ hlavním předmětem zkoumání jsou reţijní náklady. Tato metoda je vhodná 

zejména pro podniky s širokou škálou aktivit. Další metodou je kalkulace cílových 

nákladů (Target costing), která se sestavuje za účelem vytvořit výrobky s takovými 

náklady, aby výsledná cena odpovídala zákazníkově představě. Zjednodušeně  

                                                                                                                                               

38LANG, Helmut. Manažerské účetnictví: teorie a praxe. Praha: C.H.Beck, 2005, 216 s. ISBN 
80-717-9419-8. 

39LANG, Helmut. Manažerské účetnictví: teorie a praxe. Praha: C.H.Beck, 2005, 216 s. ISBN 
80-717-9419-8. 

40MACÍK, K. Kalkulace nákladů – základ podnikového controllingu. Ostrava : Montanex, 1999. 
241 s. ISBN 80-7225-002-7. 
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řečeno – první se určí cena výrobku a pak se výrobek teprve vyvíjí. Tato kalkulační 

metoda je typická např. pro obchod s nábytkem IKEA a dále se vyuţívá zejména 

v případě výroby sloţitých výrobků, v odvětvích, kde je vyšší konkurence nebo ve 

výrobách s rozsáhlým výzkumem a vývojem.   

 

3.7.2 Kalkulace variabilních nákladů 

Zatímco kalkulace plných nákladů brala v potaz jak náklady variabilní, které 

jsou závislé na objemu produkce, tak náklady fixní, které jsou s objemem produkce 

neměnné, tak kalkulace variabilních nákladů (jak jiţ z názvu vyplývá), přiřazuje na 

kalkulační jednici pouze náklady variabilní. Fixní náklady jsou v tomto případě 

poměřovány s rozdílem mezi cenou a kalkulací variabilních nákladů a tento rozdíl 

nazýváme příspěvkem na úhradu nebo marţí. To umoţňuje kvalitní sledování  

a srovnávání úspěšnosti jednotlivých výkonů, protoţe je zřetelné, kolik, krom úhrady 

variabilních nákladů, daný výkon přinese. Kalkulace variabilních nákladů tedy 

napomáhá k přesnějšímu sledování odchylky a celkové hospodárnosti. S kalkulací 

variabilních nákladů se nejčastěji setkáme v niţších podnikových úrovních, kde jsou 

fixní a variabilní náklady odvozeny ze vztahu k výkonům. Jednou z výhod kalkulace 

variabilních nákladů je, ţe díky oddělení fixních a variabilních nákladů lze, krom výše 

zmíněného, analyzovat i bod zvratu. Pomocí bodu zvratu lze vypočíst objem produkce, 

ve kterém se náklady rovnají výnosům, a dojde-li k následnému zvýšení produkce, 

podnik se stane ziskovým.
41

 

 

3.7.3 Typový kalkulační vzorec 

 Kalkulační vzorec zaznamenává posloupnost všech nákladových poloţek, které 

vyjadřují spotřebu různých druhů vstupních faktorů vynaloţených na daný výkon. 

Součtem jednotlivých nákladových poloţek se získají celkové náklady, ze kterých se 

dále danými způsoby počítají náklady na jednotku výkonu. Jedná se o jednu 

z nejpouţívanějších a také nejznámějších metod pro výpočet kalkulací. Typový 

                                                 

41Kalkulace variabilních nákladů. Účetní kavárna [online]. 2015 [cit. 2015-03-17]. Dostupné 
z:http://www.ucetnikavarna.cz/archiv/dokument/doc-d35418v45107-kalkulace-vlastnich-
nakladu-v-zemedelstvi-z-pohledu-potreb/ 

http://www.ucetnikavarna.cz/archiv/dokument/doc-d35418v45107-kalkulace-vlastnich-nakladu-v-zemedelstvi-z-pohledu-potreb/
http://www.ucetnikavarna.cz/archiv/dokument/doc-d35418v45107-kalkulace-vlastnich-nakladu-v-zemedelstvi-z-pohledu-potreb/
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kalkulační vzorec umoţňuje naplánovat náklady pro účetní období, nebo pro určitý 

výkon a zároveň umoţňuje kontrolu ziskovosti prováděných výkonů podniku.  

Typový kalkulační vzorec vypadá následovně: 

1 Jednicový materiál (přímý materiál) 

2 Jednicové osobní náklady (přímé mzdy) 

3 Ostatní jednicové náklady 

  

Jednicové náklady výroby 
4 Výrobní (provozní) reţie 

 

Vlastní náklady výroby 
5 Správní reţie 

 

Vlastní náklady výkonu 
6 Odbytová reţie 

Úplné vlastní náklady výkonu 

7 Zisk (ztráta) 

 

Cena výkonu 

 

Zdroj: HRADECKÝ, M.; KONEČNÝ, M. Kalkulace pro podnikatele. Praha: PROSPEKTRUM, 2003. 156 

s. ISBN 80-7175-119-7. 

 

Z kalkulačního vzorce je patrné, ţe vychází z jednicových nákladů. Mezi tyto náklady 

řadíme výrobní materiál, mzdové výrobní náklady a zvláštní jednicové náklady. Pro 

všechny jednicové náklady platí, ţe mezi nimi a vyrobeným kusem produktu existuje 

přímá souvislost. 

Jednicový materiál reprezentují všechny suroviny, produkty, sluţby, pomocné  

a provozní látky, konstrukční celky apod., které přímo (tzn., ţe se stávají součástí 

výrobku) nebo nepřímo vstupují do materiálové struktury výrobku.  

Jednicové osobní náklady představují mzdové náklady, vznikající v bezprostřední 

souvislosti s tvorbou výkonu. Určují se na základě různých metod evidence času.  

Zvláštní jednicové náklady obsahují další přímo přiřaditelné náklady, jako jsou např. 

náklady na licence a patenty.  
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Výrobní režie zahrnuje veškeré náklady, které nepatří do nákladů jednicových. 

Zahrnujeme zde reţijní materiál, reţijní výrobní mzdy a správní a odbytovou reţii. 

Jedná se o náklady, které sice vznikají v rámci výroby, ale neváţí se k jednomu druhu 

výkonů – vznikají v souvislosti s tvorbou několika nebo všech výkonů. Základním 

nástrojem řízení reţijních nákladů jsou rozpočty. Rozpočty se sestavují a kontrolují 

pomocí hospodářských středisek. Aby rozpočty splnily svůj účel, musí být sestaveny na 

základě reálných úvah o hospodárném chování střediska, nebo na základě 

vnitropodnikových cen. Rozpočty reţijních nákladů navazují na kalkulační poloţky 

v rozpočtu výroby, konkrétně na součet příslušných nákladů v poloţkách „výrobní 

reţie“, „správní reţie“ a „odbytová reţie“. Na poloţku „výrobní reţie“ se váţou 

rozpočty reţijních nákladů středisek hlavní a pomocné výroby, na „správní reţii“ 

rozpočty správní oblasti a na třetí poloţku rozpočty středisek prodeje. Nejrozšířenějším 

způsobem rozpočtování reţijních nákladů je rozpočtování pomocí tzv. indexové 

metody, která se v plánování běţně pouţívá. U indexové metody vycházíme z údajů  

o skutečných reţijních nákladech za minulé období, které vynásobíme indexem růstu 

(případně poklesu) výroby v plánovaném roce a upravíme o vliv cenového (inflačního) 

růstu. Jako většina metod, i u této shledáme jisté nedostatky. Podstatným nedostatkem 

je fakt, ţe při sestavování rozpočtu nemohou být k dispozici údaje o skutečné výši 

reţijních nákladů za celý předešlý rok, proto se zpravidla vychází z údajů za 1. pololetí 

minulého roku a 2. pololetí předminulého roku.
42

 

K významným poloţkám výrobní reţie řadíme: 

- spotřebu reţijního materiálu (pracovní vybavení, kancelářské potřeby, odborné 

publikace atd.), 

- spotřebu energie, 

- reţijní mzdy (mzdy technického a administrativního personálu, který se podílel 

na výrobě, příplatky, prémie), 

- odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, který byl vyuţitý při 

výrobě, 

- náklady výzkumu a vývoje. 

                                                 

42HRADECKÝ, M., KRÁL, B. Řízení režijních nákladů. 1. vydání. Praha: Prospektrum, 1995. 
104 s. ISBN 80-7175-025-5 
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Správní režie je sloţena ze společných nákladů vynaloţených na řízení a správu 

podniku jako celku. Jsou v ní obsaţeny stejné poloţky jako u výrobních nákladů, 

včetně nákladů na pojištění, poradenské sluţby apod.  

Odbytová režie zahrnuje náklady spojené se skladováním a případným prodejem 

výrobku. Jsou v ní zahrnuty také náklady spojené s prodejním oddělením, 

marketingem, fakturacemi.  

Zisk se obecně povaţuje za kladný výsledek hospodaření, čili kladný rozdíl mezi 

náklady a výnosy. Opačným případem, tedy záporným rozdílem mezi náklady  

a výnosy je ztráta. 
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4 Podmínky tvorby v prostředí produkčního studia pro 

modelové případy 

 Úkolem diplomové práce je vytvořit určité ekonomické modely pro tvorbu 

pořadů pro ostravské planetárium. Jako vhodný ekonomický model se jeví výše 

popsaná kalkulace. Důleţité však je si nejprve určit i ekonomickou strukturu 

planetária, k čemuţ slouţí rozpočet, coţ je bilance nákladů a příjmů a strukturu 

výroby jednotlivých pořadů.  

Náklady planetária lze rozdělit na náklady investiční a provozní. Investiční 

náklady, někdy také označované jako náklady kapitálové, představují takové 

náklady, které jsou spjaty s pořízením nového nebo obnovou stávajícího 

dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku. Podstatou investičních nákladů 

je, ţe je moţné je amortizovat. V případě planetária se investiční náklady rozdělují 

na náklady na výstavbu a modernizaci movitých věcí a náklady na tvorbu programů. 

Pod provozními náklady chápeme náklady potřebné na zajištění běţného provozu 

společnosti. Patří zde např. náklady spojené s placením sluţeb, jako např. energie, 

dále náklady spojené se spotřebou majetku, mzdové náklady, daně a poplatky.  

Příjmy planetáriu plynou pouze ze vstupného. Ostatní provozní prostředky 

planetárium čerpá ze státního rozpočtu skrze Vysokou školu báňskou – Technickou 

univerzitu Ostrava, která je jeho zřizovatelem a z tohoto titulu zajišťuje provoz 

planetária. Dále planetárium čerpá dotace a to zejména z města a případně také 

z Evropské unie, díky které bylo moţné rekonstruovat celý areál. Dalším z příjmů 

planetária je vstupné, ze kterého jsou následně placeni externisté podílející se na 

tvorbě programů. Planetárium dále můţe čerpat z prodeje programů, které si 

vytvořilo ve vlastní reţii nebo za pomoci externistů. 

 

 

 

 



 

35 

 

Následná tabulka 4.1 zobrazuje výši předpokládaných provozních nákladů pro 

rok 2015: 

Tabulka 4.1Předpokládané provozní výdaje planetária 

Název položky 2015 

(Kč) Mzdové výdaje 5 820 000 

Sluţby 200 000 

Elektrická energie 935 000 

Propagace 286 000 

Opravy, údrţba 250 000 

Cestovné 134 000 

Celkem (Kč) 7 625 000 

Zdroj: Planetárium Johanna Palisy 

 

Jak je z tabulky 4.1 patrné, největšími předpokládanými výdaji planetária jsou 

mzdové výdaje. S celkovými předpokládanými náklady budeme dále pracovat při 

výpočtu kalkulace. 

 

4.1 Tvorba pořadů ve vlastní režii 

V případě, ţe program tvoří zaměstnanci planetária, jedná se o zaměstnanecké 

dílo. Veškerá autorská práva k hotovému dílu poté připadnou zaměstnavateli  

a zaměstnanec je placen na základě pracovní smlouvy.  V současnosti pro planetárium 

pracuje cca 21 zaměstnanců, jejichţ roční mzdové náklady tvoří 5 812 920 Kč. Z toho 

se na tvorbě pořadů se podílejí 3 – 4 zaměstnanci. 

Jelikoţ planetárium prošlo v loňském roce rozsáhlou rekonstrukcí, nemá pro 

tento rok ještě vypracovanou jasnou strukturu výdajů, vše je v záběhu a tedy model 

uvedený v diplomové práci bude čistě ukázkový a univerzální a bude se snaţit poslouţit 

jako vzorový model do dalších let, kdy bude přehled nákladů jasnější.  
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Při sestavování kalkulace je důleţité, určit si rozvrhovou základnu. V tomto 

případě budou za rozvrhovou základnu zvoleny jednicové mzdy zaměstnanců, kteří 

v rámci své pracovní činnosti programy pro planetárium vytváří. Jedná se o tzv. lektory 

a momentálně pro planetárium pracují čtyři lektoři. Podle interních informací planetária, 

je předpokládaná výše mzdových nákladů lektorů 1 608 000 Kč. 

 Určení jednicové mzdy je podstatný krok při tvorbě kalkulace, protoţe k ní se 

následně budou vztahovat všechny náklady, které jsou spojené s provozem planetária. 

Je to z toho důvodu, ţe lektoři by nebyli schopni dílo vytvořit, bez přihlédnutí na další 

náklady, které jsou s provozem spojené. Výpočet nákladů bude vycházet z údajů 

uvedených v tabulce 4.1, kde jsou uvedené provozní výdaje planetária, konkrétně 

budeme vycházet z výdajů plánovaných pro rok 2015. 

U výpočtu jednicových mezd postupujeme následovně: 

Vycházíme z počtu lektorů, fondu pracovní doby pro příslušný rok a výše celkových 

mezd lektorů za rok. Z toho následně vypočteme hodinovou mzdu připadající jednomu 

lektorovi. 

Víme následující: 

- Počet lektorů: 4 

- Fond pracovní doby pro rok 2015:  

Počítáme-li 8 hodinovou pracovní dobu:  

Počet pracovních dnů bez svátků 251 = 2008 pracovních hodin 

Počet pracovních dnů s placenými svátky 261 = 2088 pracovních hodin 

 

Počítáme-li 7,5 hodinovou pracovní dobu: 

Počet pracovních dní bez svátků 251 = 1882, 5 pracovních hodin 

Počet pracovních dnů s placenými svátky 261 = 1957, 5 pracovních hodin 

 

Všechny varianty jsou zde uvedené z důvodu větší přehlednosti, aby bylo jasné, 

ţe neexistuje jen jeden způsob určení fondu pracovní doby. Fond pracovní doby 

je pro kaţdý rok jiný, protoţe je závislý na počtu pracovních dní a svátků. 

Zjišťuje se za pomoci plánovacího kalendáře. Pracovní doba o délce 7,5 hodin je 
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typická zejména pro úřední pracovní pozice. V našem případě budeme vycházet 

z 8 hodinové pracovní doby a počtu dnů bez svátků.  

Výpočet fondu pracovní doby pro lektory bude vypadat následovně, podle 

vzorce 4.1: 

 

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í𝑐ℎ 𝑑𝑛í ∙  𝑑é𝑙𝑘𝑎 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í 𝑑𝑜𝑏𝑦 ∙  𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í𝑘ů     (4.1)
43

 
 

 

tedy: 

 

251 ∙  8 ∙  4 = 8032 ℎ𝑜𝑑/𝑟𝑜𝑘 

 

 

- Výše celkových mezd lektorů za rok: 1 608 000 Kč
44

 

Víme-li výše uvedené údaje, můţeme určit mzdové náklady, které připadají na 1 

lektora na 1 odpracovanou hodinu. Výpočet provedeme na základě vzorce 4.2: 

 

𝑣ýš𝑒  𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣 ý𝑐ℎ  𝑚𝑒𝑧𝑑  𝑙𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟 ů 𝑧𝑎  𝑟𝑜𝑘

𝑓𝑜𝑛𝑑  𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛 í 𝑑𝑜𝑏𝑦
                               (4.2)

45
 

 

tedy: 

1 608 000

8 032
= 200, 2 𝐾č  

Na základě vzorce 4.2 vypočteme, ţe 1 lektor obdrţí za 1 hodinu práce 200, 2 Kč. 

Hodinová sazba je vyjádřená v super hrubé mzdě. Nyní je moţné vztáhnout jednicové 

mzdové náklady lektorů k ostatním nákladům. To je moţné provést dvěma způsoby: 

                                                 

43
 Zdroj: vlastní zpracování, 2015 

44
 Interní informace planetária 

45
 Zdroj: vlastní zpracování, 2015 
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A) Vztáhneme jednicové mzdy k celkovým nákladům podle tabulky 4.1, 

viz, vzorec 4.3.  

B) Vztáhneme jednicové mzdy k ostatním nákladům, tzn., poníţíme celkové 

náklady podle tabulky 4.1 o mzdové náklady lektorů, čemuţ odpovídá 

výpočet na základě vzorce 4.4. 

V obou případech obdrţíme koeficienty vyjadřující podíl nákladů na rozvrhové 

základně, tj. jednicových mzdách lektorů. Koeficienty si označíme jako k1  a k2. 

Ad. A) 

𝑘1 =  
celkové náklady

mzdy lektorů
                    (4.3)

46
 

 

𝑘1 =  
7 625 000

1 608 000
 

 

𝑘1 = 4,7 

Ad. B)   

𝑘2 =  
celkové náklady – náklady na mzdy lektorů

mzdy lektorů
                          (4.4)

47
 

 

𝑘2 =  
7 625 000 − 1 608 000

1 608 000
 

  

𝑘2 = 3, 74 

Koeficienty vyjadřují poměr celkových nákladů ke mzdovým nákladům lektorů. 

Kdybychom si koeficienty vyjádřily v procentech, zjistily bychom, ţe rozdíl mezi 

                                                 

46
 Zdroj: vlastní zpracování, 2015 

47
 Zdroj: vlastní zpracování, 2015 
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oběma výpočty tvoří 100 %, coţ je přesně hodnota, která odpovídá jednicovým mzdám. 

Máme-li vyjádřené koeficienty, můţeme pokračovat v počítání. 

 

4.1.1 Vzorový příklad vypočtený na základě daných 

hodnot a podle zjištěných koeficientů 

Pro zjednodušení předpokládejme, ţe pro vytvoření programu je zapotřebí 1000 

hodin. Víme, ţe hodinová sazba lektorů je 200, 2 Kč/hod, zaokrouhleně 200 Kč/hod. 

Vynásobíme-li počet hodin potřebných k vytvoření programu hodinovou sazbou 

lektora, získáme sumu 200 000 Kč, tedy: 

 

1000 𝑥 200 = 200 000 𝐾č                                       (4.5)
48

 

 Jak je patrné z výše uvedeného vzorce 4.5, za daných podmínek budou mzdové 

náklady na výrobu programu činit 200 000 Kč. Jak jiţ bylo výše zmíněno, do programu, 

který vznikl ve vlastní reţii planetária, však spadají i další provozní náklady, které jsme 

si vyjádřili koeficientem.  

 

Výpočet na základě varianty A: 

Mzdové náklady na výrobu programu ∙ koeficient k1                     (4.6)
49

 

tedy: 

200 000 ∙ 4, 74 = 948 000 𝐾č 

Pomocí vzorce 4.6 jsme se dopočítali částky 948 000 Kč, která vyjadřuje celkové 

náklady, které jsou potřebné na výrobu programu.  

 V tomto případě je výpočet jednoduchý, protoţe vychází z poměru jednicových 

mezd lektorů k celkovým nákladům.  

                                                 

48
 Zdroj: vlastní zpracování, 2015 

49
 Zdroj: vlastní zpracování, 2015 
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Výpočet na základě varianty B: 

 (mzdové náklady na výrobu programu ∙ koeficient k2) + mzdové náklady na výrobu programu (4.7)50 

tedy: 

 200 000 ∙ 3, 74 +  200 000  

tedy: 

748 000 + 200 000 = 948 000 𝐾č 

Díky této variantě výpočtu je zřejmé, kolik činí ostatní náklady a kolik mzdy lektorů.  

I v tomto případě částka 948 000 Kč vyjadřuje konečnou výrobní cenu 

programu. Vidíme, ţe i při rozdílných způsobech výpočtu na základě výše zmíněných 

vzorců 4.6 a 4.7 dojdeme ke stejnému výsledku. Výběr způsobu výpočtu záleţí na 

individuálním přístupu, já osobně se ale přikláním k prvnímu způsobu, protoţe je 

jednodušší a zřetelnější. 

Nyní si podrobněji vyjádříme kalkulační vzorec, který bude teoreticky doplněný 

o náklady, které spadají pod dané skupiny. Budeme vycházet z kalkulačního vzorce, 

který byl zmíněn výše, z odborné literatury
51

 a informací poskytnutých planetáriem: 

Tabulka 4.2 Kalkulační vzorec 

Jednicový materiál Bude zde patřit takový materiál, který ve výrobním nebo jiném 

procesu vstupuje do výkonu, aby se stal trvalou součástí produktu. 

V případě programu pro planetárium jde např. o audiovizuální 

nosič, nebo scénář pořadu. 

Jednicové osobní náklady Zde řadíme základní mzdy, které jsou vypláceny lektorům a 

případné příplatky, prémie či odměny ke mzdě, pokud souvisí 

s kalkulovaným výkonem. 

                                                 

50
 Zdroj: vlastní zpracování, 2015 

51Nabídkové kalkulace ve službách. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, 2009. ISBN 978-80-
7248-526-0. 
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Ostatní jednicové náklady Řadíme zde odpisy předmětů, které jsou postupně opotřebovávány 

a jsou součástí tvorby (např. zvukové zařízení), dále pak přepravné, 

náklady na tvorbu fondu rozvoje, náklady na přípravu a záběh 

nových sluţeb a technologií (programů), cestovní náklady. 

Jednicové náklady výroby Součet tří předchozích poloţek 

Výrobní (provozní) režie Zařadíme zde všechny náklady, které byly zmíněny v předchozích 

bodech, ale liší se tím, ţe nejdou rozpočítat přímo na kalkulační 

jednici. Krom výše zmíněných zde můţe patřit např. pojistné ze 

zákona, smluvní majetkové pojistné nebo poplatky. Výrobní reţie 

se však spíše váţe na kalkulaci výrobků, proto v kalkulaci 

planetária nejspíš nebude figurovat, a pokud ano, tak jen 

v ojedinělých případech. 

Vlastní náklady výroby Součet jednicových nákladů výroby a výrobní (provozní) reţie. 

Správní režie Do této poloţky řadíme všechny náklady související s řízením a 

správou organizace. Jedná se o spotřebovanou energii, vodné, 

stočné, nájemné, reţijní mzdy včetně příplatkům ke mzdám a 

prémiím (mzdy recepční, operátorů, průvodců, manaţerů apod.), 

úklid, odvody z objemu mezd připadajících na mzdy, pojistné ze 

zákona, smluvní majetkové pojistné, poplatky a ostatní finanční 

náklady. 

Vlastní náklady výkonu Součet vlastních nákladů výroby a správní reţie 

Odbytová režie V případě planetária se u odbytových nákladů bude jednat zejména 

o náklady na propagaci. Můţou zde spadat také náklady na 

skladování v případě, ţe audiovizuální program bude vyţadovat 

nějaké speciální úloţné prostory. 

Úplné vlastní náklady výroby Součet vlastních nákladů výkonu a odbytové reţie. 
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Zisk  Jestliţe by planetárium zamýšlelo svůj program dále prodat, určí si 

marţi, kterou připočte k výrobní ceně a která bude vyjadřovat zisk 

z prodeje.  

Cena výkonu 
 

V případě prodeje programu, konečná cena výrobku. Součet 

úplných vlastních nákladů výroby a zisku. 

Zdroj: HRADECKÝ, M.; KONEČNÝ, M. Kalkulace pro podnikatele. Praha: PROSPEKTRUM, 2003. 156 

s. ISBN 80-7175-119-7., vlastní zpracování 

 

4.2 Tvorba pořadu ve spolupráci s externisty 

Tento způsob tvorby spočívá v tom, ţe část práce vyprodukuje planetárium ve 

vlastní reţii a část práce si nechá vypracovat u externistů, případně je celé dílo 

vytvořeno prací různých na sobě nezávislých externistů. Je to proto, ţe planetárium není 

schopné vlastnit všechny technologie a nástroje, které jsou pro tvorbu některých pořadů 

nezbytné, nebo nemá v zaměstnaneckém poměru tolik odborníků. Planetárium 

zaměstnává zhruba 20 externích pracovníků, kteří pracují na základě dohody  

o provedení práce a mezi jejich pracovní povinnosti spadá starost o provoz hvězdárny  

a průvodcovské sluţby v Experimentáriu. S planetáriem však spolupracují i externí 

pracovníci, kteří s planetáriem nemají ţádný zaměstnanecký vztah, pouze vytváří nové 

autorské dílo. S těmito externisty je zapotřebí nejprve uzavřít smlouvu o dílo, která 

ošetří podmínky vytvoření díla a příslušnou odměnu za dílo. Následně bude uzavřena 

licenční smlouva, která stanoví podmínky a rozsah uţití vytvořeného autorského díla  

a odměnu za uţití díla. Ve smlouvě o dílo jsou uvedené obě smluvní strany, tedy 

zhotovitel a objednatel, přesná specifika díla, cena, daň z přidané hodnoty a číslo účtu, 

na který má být peněţní obnos převeden, termín předání a další smluvní podmínky jako 

např. odpovědnost za vady. Z hlediska autorského zákona, po převzetí díla připadají 

veškerá autorská práva objednateli díla, kromě případů, kdy je výsledek činnosti 

chráněn nějakým průmyslovým patentem.  

Program můţe vzniknout dvěma způsoby: buď se na jeho tvorbě podílejí 

zaměstnanci a jen některé části programu jsou vytvořeny na objednávku externími 
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pracovníky, nebo je dílo sloţeno jen z práce externích pracovníků. V prvním případě se 

hodnota díla vyčíslí jako v předešlém příkladu u zaměstnaneckého díla. Zjistíme si 

mzdové náklady připadající na hodinu práce jednoho lektora a z nich se následně 

dopočítáme k celkové hodnotě díla tvořeného ve vlastní reţii. K výpočtům poslouţí 

vzorce 4.1 – 4.7, podrobněji uvedené v předchozí podkapitole. Tohle je však jen část 

nákladů. K částce musíme přičíst i odměnu, kterou se planetárium zavázalo zaplatit 

zhotoviteli na základě smlouvy o dílo. Součet pak bude dávat konečnou výrobní sumu 

programu. Kalkulaci můţeme provést jen u zaměstnaneckých výkonů, jelikoţ náklady, 

které připadly externistům na zhotovení díla, neznáme. Do kalkulačního vzorce, 

kolonka správní reţie, však můţeme připočíst správní poplatky, které vznikly např. 

zaplacením právníka (právníků) při tvorbě smluv atd. V případě, ţe je program tvořen 

jen externisty, je konečná cena programu tvořená součtem všech odměn, které byly 

vyplaceny na základě smlouvy o dílo. 

 

4.3 Tvorba pořadu na základě licenční smlouvy 

Je zcela zřejmé, ţe ne všechny pořady, vyskytující se v programu, jsou 

zaměstnanci planetária schopni vyprodukovat sami nebo ve spolupráci s externími 

pracovníky. Řada pořadů je odkupována z jiných planetárií. Jestliţe jiţ dílo existuje a 

planetárium o něj projeví zájem, nesepisuje se smlouva o dílo a následně smlouva 

licenční, ale uzavírá se pouze licenční smlouva. Podstata licenční smlouvy je rozebrána 

jiţ výše, v podkapitole 3.2. Podle zákona o licenčních smlouvách, musí být, v případě, 

ţe předmětem licenční smlouvy je autorské dílo, smlouva podepsaná na dobu určitou. 

Licenční smlouva je tedy podepisována na tzv. „pevné období“, které však jde 

prodlouţit o tzv. „volitelné období“, pakliţe se na tom smluvní strany ve stanoveném 

termínu dohodnou. V licenční smlouvě je detailně uvedeno, co všechno se poskytovatel 

licence zavazuje poskytnout nabyvateli licence. Jelikoţ se licenční smlouva pouţívá 

nejčastěji v případech, kdy si planetárium objednává kompletní hotové dílo, jedná se  

o všechny propagační materiály, hudbu, konfigurační soubory apod., včetně závazku 

zajistit, ţe daný soubor bude spolupracovat s přehrávacím systémem nabyvatele licence. 

Licence na pořad vstupuje v platnost po zaplacení licenčního poplatku. Zde má 

nabyvatel licence moţnost zvolit si takový licenční poplatek, který mu bude nejvíce 

vyhovovat. Buď můţe uhradit celkový jednorázový licenční paušální poplatek, nebo 
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splácet tzv. niţší garantovanou záruční platbu podílu z příjmů (gate share). Výše 

poplatků se rozlišuje podle daných kategorií, které jsou určovány na základě těchto 

informací: typ projekce, velikost projekční plochy, počet sedadel a roční návštěvnost. 

Hlavním kritériem pro určení kategorie je roční návštěvnost. Po vyhodnocení výsledků 

se rozliší, zda nabyvatel licence spadá do malé, střední či velké kategorie  

(rozdělení je uvedeno níţe, ve vzorové tabulce 4.3) a od toho se také odvíjí licenční 

poplatky.  

Pro větší přehlednost bude uveden obecný příklad pořízení pořadu na základě 

licence. Předpokládejme, ţe Planetárium Ostrava spadá do střední kategorie. Následná 

tabulka slouţí jako vzor. 

Tabulka 4.2 Licenční poplatky 

kategorie Velký Střední malý 

Sedadla 180 +  80 – 180 0 – 80 

Roční 

návštěvno

u 

175.000 + 75.000 - 175.000 < 75.000 

  Paušální 

poplatek 

nebo 

Podíl z příjmů 

(gateshare) 

Paušální 

poplatek 

Ne

bo 

Podíl z příjmů 

(gateshare) 

Paušál

ní 

poplate

k 

ne

bo 

Podíl z příjmů 

(gateshare) 

licenční 

podmínky

: 

  40 %   40 %   40 % 

1 rok 15.000 € Min. 20.000 € 

RRS (*) 

10.000 € Min. 13.000 € 

RRS (*) 

5.000 € Min. 6.500 € 

RRS (*) 

2 roky 25.000 € Min. 30.000 € 

RRS (*) 

17.500 € Min. 20.000 € 

RRS (*) 

8.000 € Min. 10.000 € 

RRS (*) 

3 roky  30.000 € Min. 50.000 € 

RRS (*) 

20.000 € Min. 30.000 € 

RRS (*) 

10.000 

€ 

Min. 15.000 € 

RRS (*) 

5 let  40.000 € Min. 75.000 € 

RRS (*) 

25.000 € Min. 40.000 € 

RRS (*) 

15.000 

€ 

Min. 20.000 € 

RRS (*) 

10 let 50.000 € Min. 90.000 € 

RRS (*) 

30.000 € Min. 50.000 € 

RRS (*) 

20.000 

€ 

Min. 30.000 € 

RRS (*) 

Zdroj: Planetárium  

 

 Předpokládáme-li, ţe ostravské planetárium spadá do střední kategorie, z tabulky 4.3 

následně vyplývá, ţe planetárium buď zaplatí poskytovateli licence poplatek 20 000 €, nebo 

bude platit 40% podíl z příjmů, který se platí čtvrtletně, vţdy do 15 dnů od skončení daného 

čtvrtletí.  
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 Co se týče licenční smlouvy a autorského práva, jak jiţ bylo zmíněno v podkapitole 

věnující se licenční smlouvě, není-li ve smlouvě jasně uvedeno, ţe se jedná o licenci 

výhradní, stává se licence automaticky nevýhradní. To znamená, ţe poskytovatel licence 

můţe stejnou licenci poskytnout také jiným subjektům. Z hlediska autorského zákona je 

poskytovatel licence stále vlastníkem autorských práv a nabyvatel licence není oprávněn 

k distribuci pořadu, bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele licence.  

 

 V tomto případě pořízení pořadu nemůţe planetárium vypracovat nákladovou kalkulaci, 

jelikoţ se nejedná o dílo, na jehoţ vzniku planetárium spolupracovalo. 

4.2 Přehled metod tvorby programů a způsobů jejich ohodnocení 

 Pro větší přehlednost budou výsledky, zjištěné v kapitole 4, shrnuty v následující 

tabulce 4.4: 

Tabulka 3.4  Shrnutí 

Způsob tvorby Hodnota programu 

Programy vyrobené 

vlastními zaměstnanci 

Odpracované hodiny lektorů * průměrné mzdové náklady lektorů * k1 

nebo: 

(Odpracované hodiny lektorů * průměrné mzdové náklady lektorů* k2) + 

(odpracované hodiny lektorů * průměrné mzdové náklady lektorů) 

Programy vyrobené 

vlastními zaměstnanci  

+ práce externistů 

(smlouva o dílo) 

Hodnota programu vyrobeného vlastními zaměstnanci 

vypočtena stejně jako v předchozím případě 

 + cena za dílo (vycházející ze smlouvy o dílo)  

+ ostatní správní poplatky 

Programy vytvořené jen 

na základě smluv o dílo 

∑ cen za dílo 

+ ∑ ostatních správních poplatků 
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Programy pořízené na 

základě licenční 

smlouvy 

Hodnota programu vychází z ceny za licenci, která je 

uvedena v licenční smlouvě, viz kap. 4.3. 

+ ostatní správní poplatky 

Zdroj: vlastní zpracování 
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5. Závěr 

Klíčovým slovem v diplomové práci bylo planetárium. Konkrétně Planetárium 

Ostrava. Tento nově zrekonstruovaný areál je součástí Vysoké školy báňské – 

Technické univerzity Ostrava a jeho cílem, a posláním, je vzdělávat a informovat 

nejen univerzitní studenty, ţáky školních exkurzí i pedagogy základních a středních 

škol, ale také širokou veřejnost, která má zájem o poznání formou netradičních 

záţitků. Návštěvníci mají širokou škálu moţností, jak v planetáriu strávit svůj volný 

čas. Nejvíce atraktivní bude nejspíš návštěva speciálně upraveného sálu planetária, 

ve kterém se promítají audiovizuální pořady. Speciálnost vybavení spočívá v tom, 

ţe sál je vybaven nejmodernějším hybridním planetáriem a projekční kopulí o 

průměru 13,2 metrů, a kapacitu 100 návštěvníků. Pořady obvykle trvají cca 45 

minut a jednorázové vstupné se pohybuje kolem 100 Kč. Ze vstupného jsou 

následně placeni externí pracovníci, kteří např. dělají průvodce v Experimentáriu.  

Ostravské planetárium má ve svém programu řadu zajímavých programů a 

audiovizuálních představení. Pravidelným návštěvníkům by se však repertoár brzo 

omrzel a tak je zapotřebí zařazovat do programu nové pořady. Diplomová práce se 

snaţila přiblíţit způsoby tvorby pořadů či jejich pořízení.
52

 

Jedním způsobem, jak program vytvořit, je pověřit tímto úkolem zaměstnance 

planetária. Vzniká tím tzv. zaměstnanecké dílo a veškeré autorské práva na program 

připadají zaměstnavateli. Jde o výrobu ve vlastní reţii, tudíţ je k dispozici přehled  

o všech nákladech, které byly ke zhotovení díla zapotřebí. Jelikoţ zhotovení díla z 

pravidla přesáhne částku 60 000 Kč, hovoříme o dlouhodobém nehmotném majetku, 

tedy majetku investičním. Vzniká-li dílo ve vlastní reţii, je moţné utvořit 

nákladovou kalkulaci, coţ je klíčový nástroj pro manaţerské účetnictví. Samozřejmě 

musíme brát v potaz, ţe planetárium neprodukuje výrobky, které by následně 

prodával za účelem zisku, jako je tomu u komerčních společností. V tomto případě 

kalkulace slouţí jen jako ekonomický model, který má být nápomocen 

k přehlednějšímu záznamu o nákladech vynaloţených na výrobu programu. Prvním 

krokem při tvorbě kalkulace je určení si rozvrhové základy, z nichţ se následně 

dopočítávají a zjišťují další informace. V názorovém příkladu uvedeném 

                                                 

52Sál planetária. Planetárium Ostrava [online]. 2014 [cit. 2015-04-03]. Dostupné 
z:http://www.planetariumostrava.cz/planet/cs/skoly/detail/sal-planetaria 

http://www.planetariumostrava.cz/planet/cs/skoly/detail/sal-planetaria
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v diplomové práci byly za rozvrhovou základnu zvoleny mzdy lektorů. Lektoři jsou 

právě ti zaměstnanci, kteří mají vytvářet nové pořady pro planetárium. V současné 

době zaměstnává planetárium4 lektory. Od rozvrhové základny se následně 

dopočítávají další náleţitosti na základě počtu odpracovaných hodin, celkových 

nákladů atd., aţ se dojde ke konečné výrobní ceně programu. Následně jsou 

jednotlivé náklady, které se mohou na tvorbě pořadu podílet, přiřazeny do kategorií 

v kalkulačním vzorci. Příklad slouţí jako názorná ukázka ekonomického modelu, 

který by mohl být vyuţíván v budoucnu.  

I kdyţ jsou zaměstnanci profesionálové, někdy je zapotřebí vyuţít i práce 

„někoho zvenčí“. Můţe to být např. zvukař, grafik, překladatel apod. V tomto 

případě se můţe jednat buď o program, který byl tvořen zčásti zaměstnanci 

planetária, a jen některé sloţky programu byly zajištěny externí spoluprací nebo 

můţe být dílo poskládáno z práce více externistů. Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava uzavírá s externími pracovníky tzv. smlouvu o dílo.  V něm se 

autor díla zavazuje dílo vytvořit podle sjednaných podmínek a v daném termínu  

a objednatel se zavazuje za dílo zaplatit. Dle autorského zákona, po předání díla 

připadají všechny autorské práva objednateli. V případě, ţe je dílo sloţeno z práce 

stálých i externích zaměstnanců, lze vytvořit nákladovou kalkulaci, která bude 

obdobná jak u čistě zaměstnaneckého díla a k výslednému číslu přičíst cenu, která 

byla uhrazena za vytvoření díla na základě smlouvy o dílo a tím se zjistí celková 

cena, která byla na vytvoření pořadu vynaloţena. V případě, ţe se dílo skládá 

z práce více externistů, sečtou se částky, které externistům byly, na základě 

smlouvy, vyplaceny. Můţe nastat situace, kdy planetárium si dílo „pronajme“ jen na 

určitý pořad, určitý čas. V takovém případě se po sepsání smlouvy o dílo sepisuje  

i licenční smlouva, ve které jsou uvedeny podmínky uţití díla.  

Zdánlivě nejjednodušším způsobem, jak pořad získat, je pronajmout si ho čistě 

na základě licenční smlouvy. To znamená, ţe dílo není vytvořeno na zakázku, ale 

jedná se zde jiţ o dílo hotové, které je téměř hned pouţitelné. Jelikoţ licencí si 

nabyvatel dílo pronajímá, vlastníkem autorských práv je stále poskytovatel, který 

můţe s dílem libovolně nakládat. Není-li ve smlouvě uvedené jinak, můţe tentýţ 

pořad poskytnout i jiným zájemcům. Poplatek za licenci můţe být jednorázový nebo 
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ve formě čtvrtletních poplatků. Cena se odvíjí na základě různých kategorií, které 

stanovuje poskytovatel licence. 

Na základě vzorového příkladu uvedeného v diplomové práci, bylo zjištěno, ţe 

tvorba audiovizuálních pořadů ve vlastní reţii vyjde na 948 000 Kč. Oproti tomu, 

pořízení kompletního pořadu na základě licenční smlouvy vychází, v uvedeném 

obecném příkladě, na 20 000 €, coţ je v přepočtu při aktuálním měnovém kurzu 

27,4 CZK/EUR
53

 548 400 Kč. Budeme-li konkrétnější, tak ceny licencí pořadů, 

které jsou momentálně zařazené v pravidelném promítání ostravského planetária, 

jsou následující: pořad Astronaut stojí 12 000 – 15 000 USD (307 524 – 384 405 

Kč)
54

 a pořad cena licence za pořad Ţivot stromů se pohybuje v rozmezí  

7 000 - 9 000 EUR (191 940 – 246 780 Kč)
55

. Cenové rozpětí je dáno počtem let, na 

která je licence poskytnuta. Je tedy patrné, ţe cenově výhodnější je si pořad 

zakoupit na základě licence. Poskytovatel licence je renomovaný tvůrce či 

produkční společnost, který tvoří pořady v profesionálním nahrávacím studiu, má 

k dispozici špičkovou výrobní technologii apod. Tvorba vlastních programů by byla 

pro Planetárium Ostrava vhodná tehdy, pokud by se dopředu počítalo s tím, ţe pořad 

nebude slouţit jen k projekci, ale bude s ním i dále nakládáno, tzn., ţe bude 

pronajímán ostatním planetáriím na základě licence. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

53Česká národní banka [online]. 2003 - 2015 [cit. 2015-04-21]. Dostupné 

z: http://www.cnb.cz/cs/index.html 

54
 Tamtéţ 

55
 Tamtéţ 

http://www.cnb.cz/cs/index.html
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