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ZPRÁV A NEZÁ VISLÉHO AUDITORA
pro zřizovatele instituce Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.
Praha 1, Vlašská 355/9, IČ 68378114

Zpráva o auditu účetní

závěrky

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky instituce Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.
("Instituce"), sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k
31. 12. 2018, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2018 a přílohy této účetní závěrky ,
která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace.
Údaje o instituci Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. jsou uvedeny v příloze této účetní
závěrky .

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv instituce
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. k 31. 12. 2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího
hospodaření za rok končící 31 . 12. 2018 v souladu s českými účetními předpisy .
Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České
republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a
upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy
je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se
zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme
na Instituci nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů.
Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný
základ pro vyjádření našeho výroku.
Ostatní informace uvedené ve

výroční zprávě

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené
ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá
statutární orgán Instituce.
Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí
našich povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními
informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním)
nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během
ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně)
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nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních)
ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se
rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a
postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné
nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě
ostatních informací.
Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že
• ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní
závěrce , jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a
• ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy .
Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Instituci, k nimž jsme dospěli
při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti.
V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné
(materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.
Odpovědnost

statutárního orgánu

účetní jednotky

za

účetní závěrku

Statutární orgán Instituce odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý
obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který
považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné
(materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.
Odpovědnost

auditora za audit

účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou
(materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora
obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že
audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce
odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat
v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně
předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která
uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.
Při provádění

auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat
během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší
povinností:
• Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky
způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato
rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli
vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v
důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti
způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody, falšování, úmyslná
opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol představenstvem.
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• Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Instituce relevantním pro audit v takovém
rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti,
nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost vnitřního kontrolního systému.
• Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a
informace, které v této souvislosti statutární orgán Instituce uvedl v příloze účetní závěrky.
• Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy , a dále to,
zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k
věrnému zobrazení.
Naší povinností je informovat statutární orgán mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování
auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili , včetně zjištěných
významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

Datum vydání zprávy
V Praze dne 12. června 2019

Jméno auditora a číslo oprávnění o zápisu do seznamu
Nezávislý auditor
Ing. Karel Heteš
Praha 4, Pertoldova 3329

Oprávnění č.

auditorů

1369
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Přílohy:

Účetní závěrka k 31. 12. 2018

1. Rozvaha
2. Výkaz zisku a ztráty
3. Příloha v účetní závěrce
Výroční zpráva k 31. 12. 2018
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Ústav pro soudobé dějiny AV ČR,
lt:

68378114

Sidlo:

Vlašská 355/9, Praha 1

Výročni

Dozorči

v. v. i.

zpráva o činnosti a hospodařeni
za rok 2018

radou pracoviště projednána dne:

Radou pracoviště schválena dne:

V Praze dne: 31. 5. 2019

4. 3. 2019
27. 3. 2019

I.

Informace o složeni orgánů veřejné výzkumné
instituce a o jejich činnosti či o jejich změnách
a)

Výchozí složení orgánů pracoviště

Ředitel pracoviště: Prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, PhD., jmenován s účinnosti
od15.6.2017
Rada pracoviště zvolena dne 4. 1. 2017 ve složeni:
předsedkyně:

Mgr. Markéta Devátá, PhD. (Ústav pro soudobé dějiny
AV ČR, v. v. i., dále jen ÚSD);

mistopředsedsedkyně:

PhDr. Adéla Gjuričová, PhD. (ÚSD);

členové:

Mgr. Jaroslav Cuhra, PhD. (ÚSD),
PhDr. Michal Kopeček, PhD . (ÚSD),
PhDr. Antonin Kostlán, CSc. (ÚSD),
PhDr. Jiři Suk, PhD., DSc. (ÚSD),
PhDr. Oldřich Tůma, PhD. (ÚSD),
Prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, PhD. (ÚSD),
Prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr. (Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicich),
Prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc. (Fakulta filozofická
Univerzita Pardubice)
Prof. PhDr. Petr Svobodný, PhD. (Ústav dějin a archiv
Univerzity Karlovy),
PhDr. Petr Šámal, PhD. (Ústav pro českou literaturu AV ČR,

v. v. i.)
Prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. (Filozofická fakulta Univerzity
Karlovy).
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Dozorčí rada jmenována 14. 1. 2014, 6. 10. 2014, 21. 3. 2017 ve složeni:

předsedkyně:

JUDr. Lenka Vostrá, PhD. (Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.);

místopředseda:

Mgr. David Weber (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.);

členové:

PhDr. Daniel Doležal, PhD . (Stá tni oblastní archiv v Praze),
PhDr. Ivana Laiblová Kadlecová (Knihovna AV ČR, v. v. i.),
Doc. PhDr. Jiři Vykoukal, CSc. (Fakulta sociálních věd Univerzity
Karlovy).

b)

Změny

ve složeni orgánů

V průběhu roku 2018 nedošlo k žádným změnám ve složeni orgánů pracoviště.

c)

Informace o činnosti orgánů
ŘEDITEL

V průběhu roku byla ověřena funkčnost nové organizační struktury schválené v záři roku 2017
(organizační schéma je dostupné na: http: / /www.usd.cas.cz/verejne-dokumenty/), jeji
pozitivní dopad na kooperaci mezi jednotlivými součástmi ústavu. Hlavni změnu
představovalo opuštěni chronologického hlediska při definováni aktivit či badatelských
oblasti ÚSD a akcentováni spiše hlediska tematického, přičemž v rámci nově utvořených
odděleni je zachován chronologický záběr v souladu se zřizovací listinou (tj. od období konce
třicátých let minulého století až do nedávné současnosti).

~

Navzdory neuspokojivé situaci ohledně dislokace ústavu (roztříštěnost umístěni, které
ztěžuje spolupráci) se ředitel snaži propojovat pracoviště ve Vlašské a na Puškinově náměstí;
od IV. čtvrtletí roku 2018 například nově každé druhé jednáni ústa vn i rady probíhá na
detašovaném pracovišti na Praze 6.
Kromě zajišťováni běžné agendy a plněni úkolů souvisejících s funkci ředitele a také

prezentace ústavu na významných domácích i mezinárodních odborných fórech se ředitel
ústavu intenzivně věnoval jednáním souvisejícím s plánovaným stěhováním do budovy
v Hybernské ulici.
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RADA PRACOVIŠTĚ
V roce 2018 se uskutečnila čtyři zasedání rady pracoviště a čtyři jednání per rollam.
V prvním čtvrtletí rada pracoviště na svém 47. zasedání (12. ledna) projednávala ediční
politiku pracoviště, včetně ustavení nové ediční rady, a vyjádřila se k přípravě rozpočtu
sociálního fondu pro rok 2018. V březnu (48. zasedání, 23. března) se rada pracoviště sešla
k projednání grantových návrhů a k jednání o finančních otázkách (schválení rozpočtu na rok
2018 a střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019-2020; schválení tvorby, pravidel
čerpání a rozpočtu sociálního fondu na rok 2018). Dále byl v průběhu 48. zasedání schválen
skartační řád pracoviště a projednána tvorba dlouhodobé strategie výzkumné činnosti.
Další dvě zasedání dozorčí rady proběhla na podzim a v zimě 2018. V průběhu 49. zasedání 5.
září byl schválen Kariérní řád pracoviště a úprava Pravidel osobního ohodnocení výzkumných
pracovníků. V oblasti vědeckovýzkumné a personální bylo projednáno atestační řízení v roce
2018 a opětovně tvorba dlouhodobé strategie výzkumné činnosti pracoviště. Dále rada
pracoviště v rámci 49. zasedání projednala a doporučila žádost dr. Holečkové do Programu
podpory perspektivních lidských zdrojů- Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV
ČR. Na posledním zasedání v daném roce (50. zasedání, 19. prosince 2018) byla schválena
dlouhodobá strategie výzkumné činnosti pracoviště.
Jednání per rollam v období mezi zasedáními rady se věnovala následujícím tématům: č.
112018 - Projednání nominací kandidátů za pracoviště do Sněmu AV ČR podle čl. 11 odst 1
písm. f) Stanov AV ČR (25. února); č. 212018- Projednání Výroční zprávy o činnosti a
hospodaření ÚSD AV ČR, v. v. i., za rok 2017 (3. června); č. 3/2018- Projednání Volebního
řádu pro volby v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. (18. června); č. 4/2018 Projednání
a doporučení žádosti k udělení podpory Fellowship Josefa Dobrovského pro zahraniční
badatele AV ČR (15. srpna).

DOZORČÍ RADA
Dozorčí rada Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., (dále jen dozorčí rada) pokračovala
během roku 2017 ve své činnosti v nezměněném složení. Mimo vlastní zasedání bylo
v průběhu roku uskutečněno celkem pět hlasování per rollam. Hlasování per rollam č. 1, 2, 4
a 5 souvisela s objektem v Hybernské. Dozorčí rada schválila (a následně při svém jednání
ověřila) uzavření Dohody spoluvlastníků o správě společné věci a dále uzavření nájemních
smluv, vč. případných dodatků na pronájem prostor v objektu v Hybernské č. p. 1000 se
sedmi nájemci. Per rollam č. 2 (28 . 5. 2018) projednala dozorčí rada realizaci stavební akce
a zpracováni projektové dokumentace k rekonstrukci v objektu v Hybernské. Hlasováni per
rollam č. 3/2018 se týkalo projednání finanční části výroční zprávy pracoviště za rok 2017.
Všech pět členů/členek dozorčí rady vyjádřilo souhlasné stanovisko ke všem předkládaným
materiálům. Hlasováni per rollam byla následně ověřena při pravidelných zasedáních.
~
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Na 22. zasedání (12. 3. 2018) dozorčí rada projednala věcnou část "Výroční zprávy o činnosti
a hospodaření pracoviště za rok 2017" a vydala několik doporučení k formální stránce
zprávy. Dále schválila Zprávu o činnosti dozorčí rady ÚSD AV ČR, v. v. i., za rok 2017. Dozorčí
radě byl předložen rozpočet institucionálních prostředků pro rok 2018, který projednala a
vzala na vědomí. V závěru jednání dozorčí rada hodnotila manažerské schopnosti ředitele.
V úvodu 23 . zasedání (4. 12 . 2018) dozorčí rada určila auditora pro účetní uzávěrku roku
2018 a vzala na vědomí předběžnou informaci o hospodaření v roce 2018 a o výhledu pro rok
2019. Dále dozorčí rada projednala výsledky následné kontroly ÚSD provedené Kontrolním
odborem KAV ČR (kontrola plnění opatření k odstranění nedostatků); a vzala na vědomí
informace o odstranění zjištěných závad. V závěru jednání ředitel ÚSD informoval dozorčí
radu o plánovaných aktivitách v roce 2019, jež budou spojena s 30. výročím listopadu 1989.

ll.

Informace o

změnách zřizovaci

listiny

V roce 2018 nedošlo k žádným změnám ve zřizovací listině pracoviště.

111.

Hodnoceni hlavni

činnosti

Ústav pro soudobé dějiny provádí primární pramenný výzkum soudobých
českých/ československých dějin v období po roce 1938 v perspektivě globálních konfliktů,
dějin politických, sociálních, kulturních, dějin demokratické transformace i následného
polistopadového období a dějin vědy. Zaměřuje se na jejich analýzu, rekonstrukci a
interpretaci s cílem podat jejich komparativní přehled. Jako příslušné specializované
pracoviště plní pro obor soudobých dějin a dějin vědy základní úkoly spojené s budováním
dokumentace a jejím zpřístupňováním v kritických edicích , s vydáváním oborového časopisu
Soudobé dějŤny jako platformy oboru (od roku 2013 také Czech Journal of Contemporary
HŤstory, anglická mutace, jejímž cílem je zprostředkovat v mezinárodní obci vybrané a
zvláště důležité studie, eseje, zprávy a recenze a přispívat k akademické diskusi na
mezinárodní úrovni). Ústav se rovněž dlouhodobě a systematicky podílí na konstituování a
kultivování oboru soudobých dějin na vysokých školách.
ÚSD jako oborové pracoviště umožňuje odborné veřejnosti studium knihovního fondu
a přístup k pořízeným nahrávkám rozhovorů uchovávaných v Digitálních sbírkách Centra
orální historie ÚSD. Další dokumenty zpřístupňuje na svých internetových stránkách .
Systematicky se v ÚSD rozšiřují a katalogizují: knihovní fond soudobých dějin a dějin vědy;
sbírka soudobé dokumentace, archiv Koordinačního centra Občanského fóra. Bibliografické
pracoviště spravuje v rámci Souborného katalogu AV ČR online databázi výběrové bibliografie
k soudobým dějinám zpřístupňující záznamy monografických publikací a článků z periodik,
ročenek a sborníků vydávaných od roku 20~aOI!t He~,
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V roce 2018 se ústav nadále podílel na aktivitách výzkumných programů AV ČR Strategie21 Evropa a stát: mezi barbarstvím a civilizací (výzkumná témata: Ztvárněte budoucnost!
Koncept vědeckotechnické revoluce; Národní parlamenty; Čechoslovakismus; Paměť na
komunismus ve veřejném prostoru); Formy a funkce komunikace (výzkumná témata: Karel
Kruis: mezi špičkovou vědou a uměním fotografie; Československá jaderná fyzika mezi
Dubnou a CERNem); Globální konflikty a lokální souvislosti (témata: Mezinárodní souvislosti
pražského jara; Pražské fórum pro romské dějiny- setkání špičkových odborníků;
lnterpretation and memory of the holocaust in the Cold War- workshop; Prague and Beyond:
Jews in the Bohemian Lands - publikace); Paměť v digitálním věku (témata: Dokumentační
středisko ÚSO AV ČR; Osmičkové roky 1998, 2008).
V roce 2018 pracovníci a pracovnice ÚSO řešili šest standardních grantových projektů GA ČR
a dva juniorské (z toho v posledním roce řešení jeden standardní a jeden juniorský). Do
soutěže bylo podáno dvanáct standardních projektů a dva projekty EXPRO. Grantová
agentura ČR rozhodla o poskytnutí podpory pro pět projektů standardních a jeden EXPRO
(téma: Genocida, poválečná migrace a sociální mobilita: provázanost zkušenosti Romů a
Židů).
V Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní
identity na léta 2016 až 2022 (NAKI ll) probíhalo řešení projektů: Virtuální asistent pro
zpřístupnění historických audiovizuálních dat; Identifikace a trvalá dokumentace kulturní,
krajinné a sídelní paměti obce - na příkladu zaniklých sídel Moravy a Slezska (společně
s Mendelovou univerzitou v Brně a Masarykovou univerzitou); Právní, historické a
společenskovědní aspekty nových a tradičních menšin v České republice (společně
s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy a Slezskou univerzitou v Opavě).
Níže jsou podrobněji představeny hlavní výsledky činnosti pracoviště v několika kategoriích :
a) hlavní vědecké výsledky (publikace, odborné studie; řazeno podle významu a dále
abecedně); b) významné akce, které ÚSO organizoval, případně při jejich konání vystupoval
jako spolupořadatel; c) vzdělávací činnosti; d) činnost pro praxi; e) mezinárodní spolupráce;
f) popularizační činnost; g) významná ocenění.
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a) Hlavni

vědecké

výsledky

MONOGRAFIE O POSLEDNÍM ČESKOSLOVENSKÉM PARLAMENTU
Gjuričová, Adéla- Zahradníček, Tomáš

Návrat parlamentu. Češi a Slováci ve Federálnfm shromážděni 1989-1992. Praha: Argo:
Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2018, 276 s., ISBN 978-80-257-2623-5; ISBN 97880-7285-213-0
Návrat parlamentu
feši a Slováci ve Federálnim
shromážděn11989-1992

Kniha je věnována poslednímu československému
parlamentu v období od Sametové revoluce po zánik
společného státu. Federální shromáždění vzniklo jako
produkt pražského jara 1968, avšak jeho aparát a
pravidla se utvářely v normalizačním období. Od
počátku svobodné éry se utkávalo s charizmatickým
prezidentem, noví poslanci se učili, jak vzdorovat vládě
i nepřízni veřejného mínění. Na jeho půdě se zakládaly
strany, vycházely politické hvězdy a při tom všem
narůstaly česko-slovenské rozdíly a napětí.

KOLEKTIVNÍ MONOGRAFIE O HISTORII MODERNÍHO POLITICKÉHO MYŠLENÍ

Trencsényi, B. - Kopeček, Michal - Gabrijelčič, L. L. - Falina, M. Baár, M. Janowski, M.
A History of Modem Political Thought in East Centra{ Europe. Volume ll. Negotiating
Modem i ty in the "Short Twentieth Cen tury" and Beyond. Part/., 1918-2068. Oxford
University Press, 2018. 472 s., ISBN 9780198737155
Trencsényi, B. - Kopeček, Michal - Gabrijelčič, L. L. - Falina, M. Baár, M. Janowski, M.
A History of Modem Political Thought in East Centra{ Europe. Volume ll. Negotiating
Modem i ty in the "Short Twentieth Cen tury" and Beyond. Part ll., 1968-2018. Oxford
University Press, 2018. 392 s., ISBN 9780198829607
•

Dva díly syntetizující kolektivní
monografie, která přináší unikátní
vhled do historie moderního
politického myšlení ve střední a
východní Evropě. Publikace nabízí
komparativní přístup k reflexi
intelektuální produkce v této části
světa, jde tak za rámec "národně
zaměřených" studií, jež v dané
oblasti převažují. Svým záběrem a
interdisciplinárním za ~~ř511).j m nabízí
výjimečný vhled do · D~lJt~ . ('l'Ó§ti
zkoumaných kultur é ..o
'"o~
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KOLEKTIVNÍ MONOGRAFIE O CESTOVNÍM RUCHU V PŘEDLISTOPADOVÉM ČESKOSLOVENSKU

MLicke, Pavel - Krátká, Lenka
Turistická odysea. Krajinou soudobých dějin cestováni a cestovniho ruchu v
Československu v letech 1945 až 1989. Praha: Karolinum, 2018. 673 s., Orální historie a
soudobé dějiny, ISBN 9788024640556
P. .~."..rl :\1w.;k1•
l.t'ťil..J. Kt.lLUJ!·~·IuAII'I)
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Kolektivní monografie, jež představuje zásadní posun v
bádáni o různých formách a podobách cestovního ruchu
v předlistopadovém Československu. Vedle základních
tendencí celostátní i regionální politiky na tomto poli
představuje v jednotlivých studiích nejrůznější aspekty
dobových fenoménů, jako byly odborové či podnikové
rekreace, turistická hnutí, lázeňská léčebná péče nebo
chatařství a chalupářství i cizinecký cestovní ruch
(včetně zájezdů z opačné strany železné opony).
Výborně pramenně podložená kniha, opírající se rovněž
o rozhovory s pamětníky a doprovázená dobovými
fotografiemi, zalidňuje pomyslnou krajinu soudobých
dějin konkrétními aktéry a jejich příběhy.

PUBLIKACE VĚNOVANÁ STALINSKÉMU PLÁNU PŘETVOŘENÍ PŘÍRODY PODOBÁM JEHO PROVÁDĚNÍ

ČESKOSLOVENSKU
Olšáková, Doubravka - Janáč, Jiří
Kult jednoty. Stalinský plán přetvořeni při rody v Československu 1948-1964. Praha:
Academia, 2018, 291 s., Šťastné zítřky, 29, ISBN 978-80-200-2825-9
KUlT JEUNDTY

Publikace popisuje hlavní rysy Stalinského plánu
přetvořeni přírody, který byl v Sovětském svazu spuštěn
na podzim roku 1948 a zásadně ovlivnil také
československý přístup k poválečné obnově a přestavbě
přírody a životního prostředí. Kniha sleduje proces
implementace tohoto plánu, institucionální zakotvení i
nakládání s přírodními zdroji. Problematika kontinuity a
diskontinuity československého poválečného vývoje pak
poukazuje na možnosti a limity sovětizační politiky
nových elit a na zásadní rysy kontinuity vědy a techniky v
době, která kontinuitě příliš nepřála.
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KNIHA ROZHOVORŮ S TŘEMI GENERACEMI ČESKÝCH ETNOGRAFŮ A FOLKLORISTŮ
Hlaváček, Jiří - Bartlová, Hana

Mez; státním plánem a badatelskou svobodou. Československá etnografře a folklorřstřka
ve vzpomínkách pamětníků. Praha: Academia, 2018, 323 s. Paměť, 101, ISBN 978-80-2002859-4

Kniha rozhovorů se zástupci tří generací českých
etnografů a folkloristů, kteří reprezentují různé oblasti
bádání (pražská a brněnská pobočka Ústavu pro
etnografii a folkloristiku ČSAV, univerzitní katedry,
muzea a skanzeny). Vzpomínková interview reflektují
rozličná témata související s vývojem disciplíny před
rokem 1989 (například osobní motivace pro volbu oboru,
vzpomínky na dobu studia, každodenní chod
akademických, univerzitních či regionálních institucí,
vliv komunistické ideologie, otázka badatelské svobody,
vztah k teoriím a metodám apod.). Publikace obsahuje
vybrané redigované pasáže z rukopisu pamětí Antonína
Robka, které se vztahují k problematice české
etnografie a folkloristiky. Součástí je stručný biografický
a institucionální slovník

KOLEKTIVNÍ MONOGRAFIE VĚNOVANÁ PROJEVŮM REZISTENCE VŮČI KOMUNISTICKÉMU REŽIMU
Tůma, Oldřich - Cuhra, Jaroslav- Bursík, Tomáš- Vilímek, Tomáš

Projevy a podoby protřrežřmní rezřstence v komunřstřckém Československu 19481989. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2018, 287 s., Česká společnost po roce
1945, 14, ISBN 978-80-7285-214-7

protirežimni re:listence
komunistickém
Ceskoslovensku
Y

1948- 1989

Kniha mapuje rozmanité projevy a ohlasy rezistence
vůči komunistickému režimu v Československu v letech
1948 až 1989. Svým způsobem představuje rezistence
pomyslnou základnu společenského vzdoru, který může
vyústit jak v opoziční postoj, snažící se nenásilnou
formou reformovat stávající systém, tak v aktivity
odbojové, usilující o jeho zánik, a to i za použití násilí.
Různé projevy rezistenčního chování, kterým je
věnována tato kniha, představují jakousi přirozenou
obrannou reakci jedince, jenž se tímto způsobem snažil
realizovat svou představu o světě, popřípadě prosadit
vlastní zájmy v '/(.arer
pracovním
i každodenním životě, aniž by
1-t
0
přitom a pri ď i'"'_.:S:t~~o střet s režimem.
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STUDIE V KOLEKTIVNÍ MONOGRAFII K PROBLEMATICE EXTRÉMŮ V POLITICKÉM ŽIVOTĚ V PRŮBĚHU
PRAŽSKÉHO JARA

Sommer, Vítězslav
Managing Socialist lndustrialism. Czechoslovak Management Studies in the 1960s and
1970s. Planning in Cold War Europe. Competition, Cooperation, Circulations (1950s1970s). Oldenbourg: De Gruyter Oldenbourg, 2018 (Christian, M.; Kott, S.; Matejka, 0.),
s. 237-260, Rethinking the Cold War, 2, ISBN 978-3-11-053469-6
https:/ /www.degruyter.com/viewbooktoc/product/482030
Studie v kolektivní monografii, v niž se autor zkoumá,
jak se odborníci na "socialistický životní styl"
v Československu vypořádali se sociálními a politickými
změnami pozdního socialismu a obecněji
s dalekosáhlými kulturními a sociálními transformacemi,
které zasáhly jak "západní", tak "východní" Evropu.

VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE
Bednařík,

Petr
Masariks un ebreji. BezvarTgo vara. Masariks, Patočka, Havels. Riga: LU Filozofijas un
sociologijas institlits, 2018 (Pazuhina, N.; štolls, P.; šuvajevs, I.), s. 19-26, ISBN 9789934-506-57-4

Cuhra, Jaroslav
Ideologie v praxi - ústřední dělnické školy (1949-1952). Svůdnost sociálního experimentu.
Nový člověk 20. stoleti. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2018, s. 208-219, ISBN 97880-7422-606-9
Cuhra, Jaroslav
K rezistenci v rámci katolické cirkve. Projevy a podoby protirežimni rezistence v
komunistickém Československu 1948-1989. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2018,
s. 54-79, Česká společnost po roce 1945, 14, ISBN 978-80-7285-214-7
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Čapková, Kateřina
Between Expulsion and Rescue. The Transports for German-speaking Jews of
Czechoslovakia in 1946. Holocaust and Genocide Studies. Roč. 32, č. 1 (2018), s. 66-92,
ISSN 8756-6583
DOl: 10.1093/hgs/dcy005
Čapková, Kateřina
"Já jsem nebyl moc odvážný člověk, ale někdy jsem tu svoji zbabělost překonal". Bedřich
Loewenstein v rozhovoru s Kateřinou Čapkovou. Soudobé dějiny. Roč. 25, 1/2 (2018), s.
23-34, ISSN 1210-7050
Devátá, Markéta
Studená válka v polovině. Projekt "Half a Cen tury of Communist Cadre Training".
Soudobé dějiny. Roč. 25, 112 (2018), s. 147-174, ISSN 1210-7050
Gjuričová, Adéla

Anti-Politics vis-a-vis Parliamentary Democracy. Václav Havel and the Czechoslovak
Parliament in the 1990s. Parlamentarismuskritik und Antiparlamentarismus in
Europa. Dusseldorf: Droste Verlag, 2018 (Recker, M.; Schulz, A.), s. 281-289, Beitrage zur
Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien, 175, ISBN 978-3-77005336-0
Gjuričová, Adéla

Historizace devadesátých let. Když je v dokumentech něco jiného, než jsme zažili. Host.
Roč. 34, č. 2 (2018), s. 25-28, ISSN 1211-9938
Gjuričová, Adéla

Smysl pro detail a likvidaci falsifikátů. Exilová kniha mého srdce. Brno: Centrum pro
studium demokracie a kultury (CDK), 2018 (Hanuš, J.; Suk, J. ), s. 57-65, ISBN 978-807325-460-5
Gjuričová, Adéla

. . ____

Trest bez zločinu? Dubček jako předseda federálniho parlamentu. Dubček. Bratislava:
VEDA, vydavateťstvo Slovenskej akadémie vied, 2018, s. 429-443, ISBN 978-80-224-1651-1
Herman, Tomáš
Středoevropský historik Bedřich Loewenstein. Soudobé dějiny. Roč. 25, 1/2 (2018), s. 1322, ISSN 1210-7050

Jindra, Jiři
Češti lékaři a manifest 2000 slov. Časopis lékařů českých. Roč. 156, č. 3 (2018), s. 155159, ISSN 0008-7335
Kocian, Jiři
Československo mezi dvěma totalitami (1945-1948). Dějiny českých zemi. Praha:
Karolinum, 2018, s. 475 -502, ISBN 978-80-746-3994-9
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Kocian, Jiří
Jan Masaryk halála. Sztálin árnyékában. A szovjet modell exportja Kelet-KozépEurópába. Budapest: Országgyullés Hivatala, 2018 (Miklós, M. ), s. 157-177, ISBN 978 -6155674-58-7
Kostlán, Antonín
Tschechische Wissenschaftler im deutschen Exil. Fliichtlinge und Asyl im Nachbarland.
Die Tschechoslowakei und Deutschland 1933 bis 1989. Essen: Klartext, 2018 (Brandes, D.;
!vaničková, E.; Pešek, J.), s. 281-295, Veroffentlichungen der Deutsch-Tschechischen und
Deutsch-Slowakischen Historikerkommission, 22, ISBN 978-3-8375-1905-1
Kovařík, David
Hraniční

pásmo Jáchymov (1951-1956). Jáchymov. Jeviště bouřlivého stoleti. Praha:
Ústav pro studium totalitních režimů, 2018 (Pinerová, K.), s. 59-67, ISBN 978-80-8791298-0
Kovařík, David

Krajský akční výbor Národní fronty v Brně a jeho role při organizaci veřejného života a
osvětových aktivit na jižní Moravě v letech 1948-1949. Historik skutečně mohutný. K
životnímu jubileu Jiřího Pernese. Brno: Ústav pro studium totalitních režimů; Univerzita
J. E. Purkyně; B&P Publishing, 2018 (Březina, V.; Hloušková, K.; Slabotínský, R.), s. 241254, ISBN 978-80-88292-07-4; 978-80-7561-124-6; 978-80-7485-163-6
Kovařík,

David
"Staatlich unzuverU:issig". Zwangsmigrationen im tschechischen Grenzgebiet zwischen
1948 und 1955. Gerbergasse 18. Thuringer Vierteljahresschrift fOr Zeitgeschichte und
Politik. Roč. 22, č. 3 (2018), s. 18-22, ISSN 1431-1607

Kovařík, David

Vacu minoritate čehu zemes no 1945. gada lldz mOsdienam. BezvarTgo vara. Masariks,
Patočka, Havels. Riga: LU Filozofijas un sociologijas institOts, 2018 (Pazuhina, N.; Štolls,
P.; šuvajevs, I.), s. 81-91, ISBN 978-9934-506-57-4
Kovařík, David

"Zalesňovací akce". Příspěvek k plánované "očistě" okolí československé státní hranice v

letech 1945-1948. Nucené migrace v českých zemích ve 20. století. Praha: Ústav pro
soudobé dějiny AV ČR, 2018 (Bednařík, P.; Nosková, H.; Maršálek, Z.), s. 244-254, ISBN
978-80-7285-207-9
Kovařík, David

Zanikání sídel na Moravě po roce 1945. Přehled stavu bádání, typologie a perspektivy
výzkumu . Časopis Matice moravské. Roč. 137, č. 2 (2018), s. 341-361, ISSN 0323-052X
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Krátká, Lenka
"Jaké bylo vaše dětství?". 50. a 60. léta ve vzpomínkách mužů a žen, kteří tehdy byli
dětmi. Mezi pionýrským šátkem a mopedem. Děti, mládež a socialismus v českých zemích
1948-1970. Praha: Academia, 2018 (Knapík, J.; Franc, M.), s. 603-636, Šťastné zítřky, 30,
ISBN 978-80-200-2890-7
Maršálek, Zdenko
Masariks ka armijas un pretesťibas simbols. BezvarTgo vara. Masariks, Patočka,
Havels. Riga: LU Filozofijas un sociologijas institOts, 2018 (Pazuhina, N.; štolls, P.;
šuvajevs, I.), s. 43-55, ISBN 978-9934-506-57-4
Maršálek, Zdenko
Podnikání v širokém záběru. Podniky rodiny Beniesů a Mercy v Čechách v letech 1890 až
1950. Rodinné podnikáni v moderní době. Praha: Historický ústav, 2018 (Hlavačka, M.;
Bek, P. ), s. 249-273, ISBN 978-80-7286-318-1
'- Maršálek, Zdenko
Regionalita původu. Československé zahraniční vojenské jednotky 1939-1945 jako
migrační proces. Nucené migrace v českých zemích ve 20. století. Praha: Ústav pro
soudobé dějiny AV ČR, 2018 (Bednařík, P.; Nosková, H.; Maršálek, Z.), s. 106-132, ISBN
978-80-7285-207-9
Maršálek, Zdenko
Kupka a vojenská symbolika. František Kupka 1871-1957. Praha: Národní galerie ve
spolupráci s Réunion des musées nationaux- Grand Palais a Ateneum Art Museum, Finnish
National Gallery, 2018 (Pravdová, A.; Theinhardt, M.), s. 193, ISBN 978-80-7035-689-0
Nosková, Helena
Festivity a každodennost ruských "bílých" emigrantů v pražském exilu v prolínání historie
a vzpomínek. Národopisná revue. Roč. 28, č. 1 (2018), s. 51 -63, ISSN 0862-8351
'-

Nosková, Helena
Krievu emigracija čehu zemes 20. un 21. gadsimta. BezvarTgo vara. Masariks, Patočka,
Havels. Riga: LU Filozofijas un sociologijas institOts, 2018 (Pazuhina, N.; štolls, P.;
šuvajevs, I.), s. 57-66, ISBN 978-9934-506-57-4
Olšáková, Doubravka
Face to Face with I. P. Pavlov Jerzy Konorski and Orthodox Pavlovianism in Poland.
Analecta. Studia i Materialy z Dziejów Nauki. Roč. 27, 1 (52) (2018), s. 125-156, ISSN
1509-0957
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Olšáková, Doubravka
The lnternational Biological Program in Eastern Europe. Science Diplomacy, Comecon and
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Smetana, Vit
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Smetana , Vit
Československo na mezinárodni scéně na sklonku války. 1945: konec války a obnova
Československa. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2018 (Kalous, J.; Zeman ,
P.), s. 34-64, ISBN 978-80-88292-08-1
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Sommer, Vítězslav- Horvath, Julius
From Nationalization to Privatization. Understanding the Concept of Ownership in
Czechoslovakia (1948-1990). Populating No Man's Land. Economic Concepts of Ownership
under Communism. Lan ham: Lexington Books, 2018 (Kovács, J. ), s. 87-111, Revisiting
Communism: Collectivist Economic and Political Thought in Historical Perspective, ISBN
978-1-4985-3921-0
Sommer, Vítězslav- McDermott, Kevin
The 'Anti-Prague Spring'. Neo-Stalinist and Ultra-Leftist Extremism in Czechoslovakia,
1968-1970. Eastern Europe in 1968. Responses to the Prague Spring and Warsaw Poct
lnvasion. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2018 (McDermott, K.; Stibbe, M.), s. 45-69,
ISBN 978-3-319-77068-0
Suk, Jiří
Básník a totalita. Exilová kniha mého srdce. Brno: Centrum pro studium demokracie a
kultury (CDK), 2018 (Hanuš, J.; Suk, J.), s. 75-89, ISBN 978-80-7325-460-5
Suk, Jiři
Návrat Československa k demokracii (1989-1992). Dějiny českých zemí. Praha: Karolinum,
2018, s. 601-630, ISBN 978-80-246-3994-9
Suk, Jiři
Prezidentské drama 1989. Alexander Dubček, nebo Václav Havel? Dubček. Bratislava:
VEDA, vydavateťstvo Slovenskej akadémie vied, 2018, s. 371-385, ISBN 978-80-224-1651-1
Suk, Jiři
The Power of the Powerless and Further Havelian Paradoxes in the Stream of Time. East
European Politics and Societies. Roč. 32, č. 2 (2018), s. 214-231, ISSN 0888-3254
Suk, Jiři
The Utopian Rationalism of the Prague Spring of 1968. American Historical Review. Roč.
123, č . 3 (2018), s. 764-768, ISSN 0002-8762
----

Suk, Jiří - Andělová, Kristýna
Neradostná věda a útěcha z Apokalypsy. K exilovému dilu Rio Preisnera. Kritik moderního
světa. Rio Preisner 1925-2007. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2018
(Hanuš, J.), s. 15-49, ISBN 978-80-7325-443-8
DOl: 10.1093/ahr/123.3.764

Štrbáňová, Soňa
Marjory Stephenson (1885-1948). Encyclopedia of Life Sciences. Hoboken: John Wiley &
Sons, 2018, s. 1-7, ISBN 978-0-470-01590-2
DOl: 10.1002/9780470015902.a0027988
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Štrbáňová, Soňa
Wissenschaftler zwischen zwei Diktaturen. Tschechoslowakische Biochemiker im Exil in
Gro~britannien von 1939 bis 1945. Wandlungen und Briiche. Wissenschaftsgeschichte als
politische Geschichte. Gottingen: V & R unipress, Vienna University Press, 2018
(Feuchtinger, J.; Klemun, M.; Surman, J.; Svatek, P.), s. 57-70, ISBN 978-3-8471-0914-3
Těšínská, Emilie

K počátkům mezinárodní spolupráce v oblasti mírového využití atomové
energie. Bezpečnost jaderné energie. Roč. 26, 3/4 (2018), s. 88-103, ISSN 1210-7085
Těšínská, Emilie

Otázka návratu několika fyziků německé národnosti do Československa po druhé světové
válce. Acta Universitatis Carolinae- Historia Universitatis Carolinae Pragensis. Roč. 58,
č. 1 (2018), s. 171-182, ISSN 0323-0562
Tučková, Michaela

Kořeny a tváře národního parlamentu. Konference o historii České národní rady. Soudobé
dějiny. Roč. 25, 1/2 (2018), s. 275-278, ISSN 1210-7050
Tůma, Oldřich

Druhá stabilizace komunistického režimu a cesta k pádu (1972-1989). Dějiny českých
zemí. Praha: Karolinum, 2018, s. 581-599, ISBN 978-80-246-3994-9
Tůma, Oldřich
Poločas rozpadu. Velká krize komunistického režimu (1967-1971 ). Dějiny českých

zemí. Praha: Karolinum, 2018, s. 551-579, ISBN 978-80-246-3994-9
Vilímek, Tomáš
Emigration als Form des Protestes 1968/69 bis 1989. Fliichtlinge und Asyl im
Nachbarland. Die Tschechoslowakei und Deutschland 1933 bis 1989. Essen: Klartext, 2018
(Brandes, D.; !vaničková, E.; Pešek, J.), s. 309-320, Veroffentlichungen der DeutschTschechischen und Deutsch-Slowakischen Historikerkommission, 22, ISBN 978-3-83751905-1
Vilímek, Tomáš
Keine Oberraschung zulassen! Einige Bemerkungen zur staatssicherheitlichen Absicherung
der Volkswahlen in der Tschechoslowakei in den 1970er und 1980er Jahren. Aus den
Giftschriinken des Kommunismus. Methodische Fragen zum Umgang mit
Uberwachungsakten in Zentral- und Siidosteuropa. Regensburg: Verlag Friedrich Pustet,
2018 (Ki.ihrer-Wielach, F.; Nowotnick, M. ), s. 295 -318, ISBN 978-3-7917-2817-9

Zahradniček, Tomáš

Česká republika (1993-2004). Dějiny českých zemi. Praha: Karolinum, 2018, s. 631-652,
ISBN 978-80-246-3994-9
***

Práce realizované v rámci činnosti Centra dějin vědy, které se zabývá interdisciplinárnim
studiem vědy od středověku do současnosti; zaměřeni ÚSO na dějiny vědy je obsaženo i ve
zřizovaci listině .

Hadravová, Alena - Hadrava, Petr
Czech Contexts of the Corpus al-Sufi Latinus. Art in an unsettled time. Bohemian book
illumination before Gutenberg (c. 1375-1450). Praha: Artefactum, 2018 (Studničková, M.;
Theisen, M.), s. 72-81, ISBN 978-80-88283-15-7
Kostlán, Antonin - Nikliček, Ladislav
Scholarly and Scientific lnstitutions and Associations in the Czech Lands from the End of
the 18th Century to 1882. Bohemia docta. The historical roots of science and scholarship
in the Czech lands. Praha: Academia, 2018 (Mišková, A.; Franc, M.; Kostlán, A.), s. 149199, Historie, ISBN 978-80-200-2639-2
Kostlán, Antonin
The Idea of an Academy of Sciences in the Czech Lands during the Early Modern Era
(16th-18th Centuries). Bohemia docta. The historical roots of science and scholarship in
the Czech lands. Praha: Academia, 2018 (Mišková, A.; Franc, M.; Kostlán, A.), s. 37-83,
Historie, ISBN 978-80-200-2639-2
Kostlán, Antonin - Janko, Jan - Nikliček, Ladislav
Czechoslovak Scholars in Exile and their lnstitutions. Bohemia docta. The historical roots
of science and scholarship in the Czech lands. Praha: Academia, 2018 (Mišková, A.;
Franc, M.; Kostlán, A.), s. 440-489, Historie, ISBN 978-80-200-2639-2
Kostlán, Antonin - Janko, Jan - Nikliček, Ladislav
The Organizational Structure of Science, 1882-1945. Bohemia docta. The historical roots
of science and scholarship in the Czech lands . Praha: Academia, 2018 (Mišková, A.;
Franc, M.; Kostlán, A.), s. 269-308, Historie, ISBN 978-80-200-2639-2
Mišková, Alena - Franc, Martin - Kostlán, Antonin
Bohemia Docta. The Historical Roots of Science and Scholarship in the Czech Lands.
Praha: Academia, 2018, 578 s., Historie, ISBN 978-80-200-2639-2
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b) Významné akce, které

pracoviště (spolu)pořádalo

INTERNATIONAL CONFERENCE

THE PRAGUE SPRING
50 YEARS AFTER:
GREAT CRISES OF COMMUNIST RÉGIMES IN CENTRAL EUROPE
IN A TRANSNATIONAL PERSPECTIVE

June 13-15, 2018

K nejvýznamnějším akcím roku 2018 patřilo uspořádání
konference u příležitosti padesátého výročí pražského jara The PragueSpring 50 Years After
(13.-15. června, Lichtenštejnský palác). Smyslem a cílem této akce bylo uvažovat o významu
a dědictví roku 1968, ale též o významu a dědictví dalších velkých krizí uvnitř sovětského
bloku (1953, 1956, 198011981) pomocí transnacionálních a dlouhočasových perspektiv
nahlížejících z různých úhlů vztah minulosti a současnosti ve skutečně širokém kontextu
mezinárodním i domácím. Konference se zúčastnilo 37 renomovaných badatelů z České
republiky, Slovenska, Polska, Maďarska, Německa, Rakouska, USA, Francie, Číny, Itálie a
Mexika. Ve všech třech konferenčních dnech bylo přítomno zhruba 120 účastníků a účastnic.
Konference natáčel a v přímém přenosu vysilal (stream) Český rozhlas (dostupné na:
https: I I ostrava. rozhlas.czl prague-spring-50-years-after-prazske-jaro-50-let-pote-7206475).
Český rozhlas navíc během konference natočil s některými účastníky šest dlouhých
rozhovorů, které zařazoval do vysilání během léta 2018. Během celého roku vycházel (jako
příloha Literárních novin, jedenáct pokračování) seriál Osudový rok, jehož součástí bylo
jedenáct textů o roce 1968. V červenci a srpnu vycházel v Lidových novinách na 30
pokračování seriál o Pražském jaru, jehož editorem byl Oldřich Tůma. Téma konference bylo
prezentováno i v celé řadě dalších mediálních výstupů doma i v zahraničí. Na konferenci byla
instalována výstava historiografické produkce k pražskému jaru; výstava byla posléze
v pozměněné podobě prezentována i v prodejně nakladatelství Academia na Václavském
náměstí v Praze. Akce se konala v rámci projektů schválených usnesením vlády č. 353/2017
ze dne 10. 5. 2017, o Konceptu a finančním zabezpečení připomínky a oslavy významných
výročí roku 2018 spojených s naší státností.
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Z dalších akcí pořádaných v roce 2018 (vesměs v souvislosti s "osmičkovými" výročfmi)
patřily :

FEifWÁR

.___ _ _ _ __ _ _ _ _ __, Nastolenie komunistického režimu v Československu a
jeho důsledky pro společnost (Bratislava, 20. -21 . 2. 2018 ; hlavni organizátor Ústav pamati
národa)

_ _;~~~~~~~--_j Česká národnf rada: Kořeny a tváře národnfho
parlamentu (Praha , 17.-18. 5. 2018)

nťla ~-=.::!::~....
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.____ _ _ _ _ _ _ __ _ __, '1938' and the Politics of Homogenization: Protecting the
Nation in Europe on the Eve of World War ll (Praha , 10.- 12. 10. 2018; organizováno ve
spolupráci s Masarykovým ústavem a Archivem Akademie věd a Ústavem dějin Univerzity
Karlovy a Archivem Univerzity Karlovy)
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S o vě t s k á vo jska v Čes k oslo v ens ku
194 5, 1968 - 199 1

19. 10. 2018)

Made in Czechoslovakia : Invence ve službách čs.
zahraničního obchodu a průmyslové výroby 1918-1992 (Praha, 28. -30. 11. 2018; hlavní
organizátor Národní technické muzeum)

•

I
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Ústav participoval také na přípravě výstavy Století

státního svátku, která nabídla jedinečný pohled na symbolické datum 28. října . Očima
historiků zprostředkovala nejen samotné formy svátku a jeho oslavy, které se v průběhu let
1918 až 2018 několikrát výrazně proměnily pod vlivem politických a společenských
transformací, ale i jeho interpretaci či vnímaní jeho významu v současnosti. (Praha, Galerie
věd a umění , 7. 5. -20. 7. 2018; organizátoři : Akademie věd ČR, Středisko společných činností
AV ČR , Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Historický ústav AV
ČR, Sociologický ústav AV ČR)
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c)

Vzdělávací činnost

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR , v. v. i., dlouhodobě spolupracuje s vysokými školami; na
pedagogické činnosti vysokých škol se podíli téměř dvě desitky pracovniků a pracovnic
ústavu. Pracoviště má uzavřenu dohodu o spolupráci při uskutečňováni doktorského
studijniho programu Moderni dějiny s Fakultou sociálnich věd Univerzity Karlovy. Dále
spolupracuje při realizaci programu doktorského studia také s Fakultou humanitnich studii
Univerzity Karlovy (UK), Filozofickou fakultou UK (Politologie, Historické vědy),
Přirodovědeckou fakultou UK (Filosofie a dějiny přirodnich věd), Fakultou humanitnich studii
UK, Fakultou filozofickou Univerzity J. E. Purkyně v Ústi nad Labem a Filozofickou fakultou
Univerzity Pardubice.
Rozsáhlá je participace výzkumných pracovniků a pracovnic ústavu na výuce pregraduálni.
Vedle fungováni společných pracovišť s Fakultou sociálnich věd Univerzity Karlovy (Institut
mezinárodnich studii) a s Fakultou humanitnich studii Univerzity Karlovy (pracoviště Orální
historie a soudobé dějiny) se jedná o výuku a přednáškovou činnost také na Univerzitě J. E.
Purkyně v Ústi nad Labem, Masarykově univerzitě v Brně, Filozofické fakultě UK, Univerzitě
v Hradci Králové.
Kromě aktivit "vysokoškolských" ÚSD participuje na středoškolské výuce, ať již formou
přednášek, spolupořadatelstvim soutěže České asociace orální historie o nejlepší studentskou
práci či participaci v porotě studentských soutěži (v roce 2018 například Pražské krajské kolo
Středoškolské odborné činnosti či XXVII. ročník dějepisné soutěže gymnázii ČR a SR).

d) Činnost pro praxi
V rámci popularizace dějin u příležitosti stého výročí republiky byla vyvinuta aplikace pro
mobilní telefony, která uživatele/uživatelky zavede přimo na mista, kde se v Praze psala a
zaznamenávala historie (https:/ /praguehistories.cz). Diky svému mobilnímu telefonu se tak
mohou seznámit s řadou důležitých milníků české historie let 1918 až 2018. Každá z
tematických stezek (například Osmičková výročí, Prvni republika, Druhá světová válka,
Komunismus vitězici a prohrávající, Každodennost, Urbanismus) obsahuje přibližně deset
označených zastávkových mist, kde se objeví dobová fotografie, pořízená během jedné z
historických událostí, a to přímo z daného místa i úhlu pohledu. Kromě dobových fotografií
aplikace poskytuje zvukové záznamy, dobová videa a u novějšich telefonů i 3D objekty
umístěné do prostoru pomoci technologie rozšířené reality (AR). Všechna navštívená místa
jsou osvětlena i v připojeném hutném historickém výkladu (autor Antonín Kostlán). Aplikace
byla vyvinuta firmou VR_MUSASHI pro zadavatele, kterým byl Magistrát hl. m. Prahy.
Také v roce 2018 měl ústav svého zástupce (doc. Pavla Muckeho) v Oborovém hodnotícím a
verifikačním panelu pro Společenské, humanitní a umělecké vědy při Radě vlády ČR pro
výzkum, vývoj a inovace.
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e) Mezi národ ni spolupráce
Mezinárodní spolupráce se rozvíjí na základě úspěšného řešení ukončených a stávajících
projektů a v aktivním přístupu k nově vyhlašovaným soutěžím. ÚSD sleduje dlouhodobou
strategii zapojování se do mezinárodní vědecké sítě tak, aby byla zajištěna kontinuita
mezinárodní spolupráce v delším časovém horizontu.
V roce 2018 Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., participoval na těchto mezinárodních
projektech:
Horizon 2020: Articulating the free market: A cultural history of the economic
transformation in Central Europe, 1989-1999 (Marie Sktodowska -Curie Action lndividual Fellowship, 2018-2022);
Horizon 2020: JPICH Digital Heritage: European History Reloaded: Curation and
Appropriation of Digital Audiovisual Heritage (koordinátor Utrecht University, 20182020)
Horizon 2020, History of European Urbanism in the 20th Century (koordinátor
Bauhaus-Universitat Weimar, 2016-2021 );
ERC: Shaping a European Scientific Scene: Alfonsine Astronomy (koordinátor CNRS,
Observatoire de Paris, 2017-2022);
ERC: A Transnational Approach to Resistance in Europe, 1936-48 (koordinátor
University of Oxford, 2015-2018).
Druhým rokem pokračoval projekt lnter-Excellence (výzva lnter-Vector): Parliaments in
Transition. V rámci oponentního řízení k průběžné zprávě projektu odborná oponentní rada
mimo jiné konstatovala, že odborná úroveň řešení projektu je velmi vysoká
s interdisciplinárními a mezinárodními přesahy. Výsledky projektu jsou zajímavé a přínosné
pro parlamentní instituce v České republice i v zahraničí. V rámci projektu došlo k aktivizaci
mezinárodní organizace administrativní formou pravidelné aktualizace webu, zveřejňování
informací na sociálních sítích a vydáváním informačně bohatého a profesionálně
provedeného newsletteru.

f)

Popularizačni činnost

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., organizuje dva cykly tematických seminářů
(badatelský seminář k soudobým dějinám a seminář k moderním židovským dějinám), které
jsou otevřené odborné veřejnosti. Pravidelně se ÚSD podílí na akcích Festivalu Týden vědy a
techniky, jež pořádá AV ČR.

článků v tisku: 310 online média, 111 tisk, 45 televize, 47 rozhlas. Pravidelně jsou pracovnici

a pracovnice ÚSD zváni do pořadů Historie.cs, Hydepark a komentovaných zpravodajských
relací.
V mezinárodním kontextu lze zmínit dvě významné popularizační akce: 1) Veřejně přístupný
seminář Czechoslovakia: from Velvet Revolution to Velvet Divorce, který organizovaly
v Tiraně Velvyslanectví ČR, Velvyslanectví SR a Albanian Institute for lnternational Studies
(příspěvek doc. Mi..ickeho na téma Czechoslovakia: from Velvet Revolution to Velvet Divorce,
3. 1O. 2018); 2) Diskuse Víta Smetany v Gate Cinema Londýn po promítnutí filmu Ztraceni
v Mnichově (6. 10. 2018 pořádalo České centrum v Londýně).
V souvislosti s "osmičkovými" výročími realizoval tvůrčí kolektiv pod vedením pracovníků ÚSD
projekt - podpořený v rámci programu Strategie AV21 - s názvem "Popularizační a edukační
portál: Osmičkové roky transformace nového milénia (1998, 2008) v mezinárodní
perspektivě". Výstupem projektu jsou webové stránky věnované fenoménu "polistopadových
osmiček" (www.osmicky.usd.cas.cz).

g) Významná oceněni
Ocenění pro počítačovou hru Attentat 1942, kterou ÚSD připravil ve spolupráci s Filozofickou
fakultou Univerzity Karlovy a Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy: TIGA Awards
(Londýn, Velká Británie)- Educational Game, 2018; Central & Eastern European Game
Awards (CEEGA, Vratislav, Polsko); Hidden Gem, 2018; A MAZE Awards (Berlín, Německo) Most Amazing Game, 2018; lndependent Games Festival (San Francisco, USA) - Finalist, 2018;
Games for Change (New York, USA) - Best Learning Game, 2018; Game lndustry News GOTY Best Story Elements in a Game, 2018

Vyznamenání Zlaté lípy Ministryně obrany ČR pro Oldřicha Tůmu "za mimořádný přínos pro
rozvoj obrany a bezpečnosti České republiky".

IV.

Hodnoceni dalši a jiné

činnosti

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. nevyvíjí žádnou další či jinou činnost.
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V.

Informace o opatře nich k odstraněni nedostatků v
hospodařeni a zpráva, jak byla splněna opatřeni k
odstraněni nedostatků uložená v předchozím roce

V souladu s plánem kontrol na pracovištích AV ČR a na základě pověření předsedkyně AV CŘ
byla v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., provedena kontrola pracovníky Kontrolního
odboru KAV ČR; kontrola probíhala od 5. 12. 2017 do 9. 2. 2018, kontrolovaným obdobím byl
rok 2016. Byla zjištěna tato pochybení: závady v inventarizaci; nesprávné účtování o
zásobách (prostředky vydané na výrobu časopisů); v některých případech uzavírání dohod o
provedení práce na stejný druh činnosti, na jaký byl se zaměstnanci uzavřen pracovní poměr;
nedostatečně funkčně nastavený vnitřní kontrolní systém v oblasti příjmů i výdajů.
Následná kontrola plnění opatření k odstranění nedostatků provedená pracovníky Kontrolního
odboru KA V ČR 28. 11. 2018 konstatovala, že byly odstraněny závady v oblasti účtování o
zásobách a uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr se zaměstnanci ústavu.
Dále byla předložena přepracovaná směrnice o vnitřním kontrolním systému a namátkou
zkontrolováno dodržování směrnice, potvrzeno zajištění nápravy. Pokud jde o inventarizaci
majetku, zde byly závady taktéž odstraněny; následná kontrola však nemohla plnění ověřit,
jelikož byla kontrolována inventarizace 2017, kde se přijatá opatření ještě nemohla
promítnout (protokol o výsledku kontroly byl zpracován k 7. 3. 2018, kdy byla inventarizace
za rok 2017 již dokončena). Inventarizace za rok 2018 je provedena správně, v souladu
s doporučeními kontrolního odboru KAV ČR.

Vl.

Finančni

informace o skutečnostech, které jsou
významné z hlediska posouzeni hospodářského
postaveni instituce a mohou mit vliv na jeji vývoj

Finanční

informace obsahuje účetní závěrka, tj. rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha
k účetní závěrce k 31 . 12. 2018, které tvoří nedílnou přílohu této výroční zprávy.
Příslušné finanční informace poskytuje účetní závěrka, tj. rozvaha, výkaz zisku a ztráty a
příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2018, jež jsou nedílnou součástí této zprávy. Výrok

auditora byl bez výhrad.
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Vll. Předpokládaný vývoj činnosti pracoviště
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. bude pokračovat ve svých aktivitách souvisejících se
základním výzkumem soudobých českých a československých dějin a dějin vědy, včetně
zasazováni zkoumané problematiky do širšiho mezinárodního kontextu. Klást bude důraz na
ještě hlubši zapojováni se do mezinárodních projektů, na publikaci v zahraničních odborných
periodikách atd . (pozitivní dopady tohoto úsili se projevily již v roce 2018). Činnost
pracoviště se bude rozvijet podle zásad nově přijaté dlouhodobé výzkumné strategie ÚSD,
jež byla schválena v prosinci 2018.
Dále bude ÚSD pokračovat v systematickém plněni úkolů vyplývajících z charakteru instituce
jako specializovaného pracoviště pro obor soudobých dějin a dějin vědy a rozvijet servisni
badatelskou činnost (knihovna, dokumentační sbirky, edični činnost, oborový časopis,
spolupráce s vysokými školami).
Odborná, vzdělávací i popularizační činnost v roce 2019 budou v rámci mnoha aktivit spojena
s 30. výročim listopadu 1989. Nejdůležitějši akcí v této souvislosti bude mezinárodní
konference konaná ve dnech 6. až 8. listopadu 2019 v Senátu PČR.

Vlil. Aktivity v oblasti ochrany životniho

prostředi

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. třidi odpad na recyklovatelné materiály (papir,
plast, sklo) a použivá ekologicky šetrné kancelářské produkty (recyklovaný papir, opakovaná
plněni tonerů apod.).

IX.

Aktivity v oblasti pracovněprávnich vztahů

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., k 31. 12. 2018 zaměstnával 69 zaměstnanců a
zaměstnankyň, z toho 58 výzkumných pracovníků/pracovnic.
Průměrná mzda činila 39 124 Kč.

V průběhu roku 2018 bylo přijato 1O nových zaměstnanců/zaměstnankyň; pracovni poměr byl
skončen s 3 pracovníky/pracovnicemi (včetně pracovních poměrů realizovaných z účelově
určených finančních prostředků).
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1359

X.

Poskytováni informaci podle zákona
svobodném přístupu k informacím

č.

106/1999 Sb., o

V roce 2018 Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. neobdržel žádnou žádost o informace ve
smyslu zákona č. 106/1999 Sb., žádné odvolání proti rozhodnutí, žádnou stížnost; ústav
nebyl účastníkem žádného soudního řízení.

LJstav pro soudobé dějiny

llkadtrr.te Věd Ceské repuollky,

razítko

v. v'·
\'laSska 9/355, 118 40 Praha 1
IC: 68378114

Přilohou výroční

zprávy je

účetnf závěrka

prof. Miroslav Vaněk , ředitel

a zpráva o jejfm auditu
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Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.,

Vlašsk,í 9. 118 40 PRAHA t,

Č:eská

r epublika

ROZVAHA VVI(od2016)
rčo
(v

Kč,

s

pře s ností

A. l
A.1.4
r\.11

na celá

čís l a)

Čís l o

Po ložka

Č í s lo
A

Z pracovimo v so uladu s
vy hláškou č 504/2002 Sb.
ve zn ě ni pozd ějších pře dpi s(!

Sestaveno k 31.12.2018

68378 114

řád ku

Název

Stav
k 3 1 12.20 18

001

k 0 1 0 120 18
11 73 1367 1

!.Dlo uhodobý nehmotn ý m ajetek celkem

002

209 116

4 Drobný dlouhodobý ne hmotn)· maj t:tek

006

209 11 6

209 11 6

010

126 766 317

126 7 11389

A. Dlouhodobý• majetek celkem

ll. Dlouhodobý hmotný majetek celkem

116 675 954
209 116

A .ll . l

! .Poze mk y

Oll

38 760 134

38 760134

A l iJ

3 Stavby

0 13

78 987 475

79 193 980

A .11 4

4.1-lmotné movité

01 4

4 522 225

43164 16

A .l l 7

7.Drobný dlouhodob\• hmotn ý majc: tek

0 17

4 496 483

4 41 9 653

9 . N e dok o n če n \·

0 19
028

-9 66 1 763

-10 244 551

A .ll. 9
A. IV

věci

a Jej ic h so ubory

dlouhodob)• hmotn ý maJetek

IV.Oprávky k dlouhodobé mu majetku ce lkem

21 205

A IVA

4 .0pr:ivky k DD NM

0'J~,

-209 11 6

-209 11 6

A .!V.6

6 Opráv ky ke stavbám

034

-900 549

· I 731 58 1

A !V.7

7 Oprávky k sam mov icym

-3 884 200

A . IV . I O

I O.Oprávky k DDHM

věce m

B

B. Knítkodob ý majetek celkem

B.ll

ll. Pohledá v k y celkem

a

so uborům

hm mov

věcí

035

-4 055 61 4

038

-4 496 483

-4 4 19 653

040

13 984 441

15 147 443
544 463

051

I 337 75 1

052

26 625

48 676

4 Poskytnuté pro vozní zá lo hy

055

421 656

468 013

zam ~s tn anci

057

3 1 360

20 054

058

805 336

Odběratelé

B.ILI

I

B. l!A
B ll. 6

6 . Po hledávky za

8 117

7.Pohledávky za instituce mi SZ a VZ P
I 7Jiné pohledávky

068

52 774

7 720

071

12 428 595

14 279 353

072

59 395

47 891

074

12 369 200

142 14082

B.ll 17

B.lll

III.Krá tkolf obý

P eněžní pros tře dk y

B. lll I

I

8 111. 2

2 Ceni ny

8 .111 .3

3 . Pcn čžní

B.IV

finanční

v

majetek celkem

pok l adně

prostfedky na

účtech

IV.Jin á ak tiva celkem

B.IV I

I Náklady

B.IV 2

2

17 380

073

příštích

P říj m y př í š t í ch

období

obd obí

AKTfVA CE LKEM

079

218 096

323 627

080

186 641

214 469

081

31 454

109 159

082

131 298 ll2

131 823 397

IUI'.llLP..:J.'i2RI Fh.LROP0(1\0/\\!I\V\' f(lld2!llf)

Jl

Rl~\ 1 JH ~ III(l

Ústav pro soudobé dějin y AV Č R, v.v.i., Vh1šsk á 9.

118 40 PRA HA l.

Česk á

republika

ROZVAHA VVI (od 2016)
I ČO
(v

Kč ,

s p řes n os tí na celá

čí s l a)

Č ís l o

Položka
Číslo
A

A.l
i\ .!.1
A.1.2
A. ll

Zpracováno v souladu s
vyhláškou č 504/2002 Sb
ve zn ě n í pozd ěJš íc h pře dpi s(•

Sesta veno k 31.12.2018

68 37811 4

Stav

řádk u

Název
A. Vlastní zdroje celkem

k 31 I " .20 18
127 620 427

083

k 0 1.01."0 18
126 552 405

celkem

084

126 520 951

127 620 42 7

I Vlastni jm ě n í

085

117 336 368

116 698 65 2

086

9 184 583

10 92 1 775

088

31454

!.Jmění

2.Fo ndy
II.V)·sledek

hospod aření
h o s podařč n i

celkem
řízení

090

31 454

B

B. Cizí zdroje celkem

092

4 745 706

4 202 970

B.HI

ITT.Krátkodobé záv azky celkem

103

4 625 801

4 202 970

A. T1.2

" Výsledek

ve schva lovací m

B. llfl

! .Dodavatelé

104

360 539

485 664

8. 111. 5

5 . Za m ěst n anci

l OS

I 98 1 466

2 064 173

B. Tll. 6

6.0statn í závazky

B.ll17

7 Závazky k in slrtucim SZ a VZP

B. ITL 9

9 .0statní

B 111 .11

11.0s tatn í dané a pupl atkv

B. IIL 12

12.Z.ávazky ze vztahu k S R

8 111 . 17
B.IV
B. !V I

vúčí zaměst n a n c cun

př í m é dan ě

17 Jin é závazky
I\7 .Jiná pasíva celkem

I Výdaje

příštích

období

PASI VA CE Lh: EM

Ra zítko:

Odpov ědná

prof Dr.

Ústav pro soudobé ději ny
kademi& •·éc české ~ em.:b'illy, v. v i.
.' &š s~:~ ~/30 G , 1 ·1 s ~o p, o.. :c. r

osoba (s ta tutárn í zástupce) :

Vaněk

Miroslav Ph D.

109

8 312

25 950

I lO

1 76 7 069

I 056 06 2

112

34 7 950

37 1 19 7

114

100

1 000

115

374

8 078

120

159 991

190 846

127

119 905

128

119 905

130

131298112

Oso ba

o dpov č dná

za sestavení :

Jaroslava Grossmanno vá

~d ~o:\é osoby :
Práv n í forma

ú četní

_jedn otky :

\.,.. ::,.2J / ..:,. '; ' -+
Okam žik ses ta veni : 28 .2.20 19

131 823 397

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.,

Vlašská 9, 118 40 PRAHA I .

Česká

republika

VÝSLEDOVKA VVI (od 2016)
IČO
68378114

Zpracováno v souladu s
vyhláškou č 504/2002 Sb

Od 01.01.2018 do 31.12.2018
(v

Kč .

s

př es n ostí

Položka
Číslo

Název

A

.4 . Nákladv
Spotřebované

na

dvě

Č ís l o
i·áctku

desetinná místa )

ve

z n ě n í po zdějšíc h p ředp i SU

Č inno st
Ho spodúřs ká

1-llmni

Celk e m

002

9 211 962,38

9 211 962 ,38

A .!. I

l .S pot i'l': ba materiálu, ene rgie a osl. neskl. dodá vek

003

I 036 956, 10

l 036 956 , 10

A. U

3 _0pra vy a ud ržováni

005

135417,37

135 41 7,37

A lA

4 . Náklady na ces tov né

006

2 039 432.69

2 039 432 ,69

A.l. 5

5 . Ná klady na reprezentaci

007

34 744,00

34 744.00

A .1. 6

6 . Ostatní sl užby

008

5 9 15 412,22

5 915 4 12,22

013

41 125 240,10

41 125 240,1 0

0 14

29 874 388 ,9 1

29 874 388 ,9 1

0 15

9 209 283 , 19

9 209 283 , 19

0 17

2 041 568 ,00

2 04 1 568.00

019

6 759,00

6 759,00

020

6 759,00

6 75'1,00

021

3 977 222,7 1

3 977 222,7 1

A.T

A.lll

I.

nákupy a nakupované služby

ll I. Osobní náklady

A. III . IO

I O Mzdov é náklad y

A .lll ll

ll Zákonné soc iá ln í

A .lll 13

13 . Zákonné sociální ná klady

A. IY
A . l\".15
A .V

TV.

Daně

15.

pojiště ni

a poplatky

Danč

a poplatky

V. Ostatní n,i klady

A.V. 16

16 Smluvní pok uty, úroky z prod lení. ost.pokuty a penál e

02 2

101 ,00

101 .00

A.V 19

19. Kurzo vé ztráty

025

10 469,58

10 469.58

22. J in~ ostatní nák lad y

028

3 966 652 , 13

3 966 652 , 13

029

908 140,00

908 1411,011

A .V 22
A .Vl

Vl. Odpisy, prodan ý majetek, tvorba a použití rezerv a

OP
A.Vf.23

23 Odpisy dlouhodobého majetku
Náldady ccll<em

030

908 140 ,00

908 140 ,00

039

55 229 324, 19

:"5 229 324, I 'I

I'

Ústav pro soudobé dějin y AV ČR, v.v.i.,

Vlašská 9, 11 8 .tO PRAHA I, Česká republika

VÝSLEDOVKA VVI (od 2016)
IČO
68378 114

Zpracováno v souladu s

Od 01.01.2018 do 31.12.2018
(v

Kč.

s

přesn os tí

na

dv ě

vy hláškou č . 504/2002 Sb.
ve z n ě n í pozdějších předp 1 stí

desetinná místa )
Č innost

Číslo

PoložkJ

řádku

Č í sl o
8

Název
8. ~)'nosy

B.l

I. Provozní dotace

041

51 610 :'81 ,61

51 610 581,61

I. Provozní dotace

042

51 610 581 ,61

51 610 58 1,61

B.l I

Cťlkem

H ospodářs ká

1-llaYní

B.lll

lil. Tržba za vlastní výkon y a za zboží

047

201 322,01

201 32 2.01

B.IY

IV. Ostatní vý nosy

048

3 41 7 420,57

3 41 7 420.57

B TV7

7. Výnosovť úroky

051

12,08

12.08

B.1V.8

8 Kurzové z isky

052

2,74

2,74

Fl .IV .9

9. Zúčtování fondLI

053

I 756 075 ,82

I 756 075,82

I O. Jiné ostatní v)•nosy

054

I 66 1 329,93

I 661 329 ,93

061

55 229 324, 19

55 229 324. 19

B.IV 10

Výnosy celkem

OdpoYědná

Rnítko:

osoba (statuhirní zástupce) :

prof. Dr Vaněk M: 'ť:lav Ph .D

Ústav pro soudobé dějiny
kadem 1& věci é cské rept1b:iky . v.v. i.

''<::ésk2. 9/305, 1·í s ...;o Pi'c.r,é. 1

.,·.

... -..

..

v .~~J/....,,, -+

vd:čdné~yso_b_)_' -: - - - -- Práv ní forma

účet~(lfdnotky :

Osoba

odpovědná

za sestaveni :

.,.er

Jarosla\'a Grossman nová

Podpis osoby

odpovědn é

za sestavení :

Okamžik sestavení: 28 .2 2019

Příloha

v

účetní závěrce

ke dni 31.12.2018

Účetní jednotka:
se sídlem:
právní forma:
IČO:

Ústav pro soudobé dějiny, AV ČR, v.v.i.,
Vlašská 9, 118 40 Praha 1
veřejná výzkumná instituce
68378114

Zřizovatel:

Akademie věd České republiky- organizační složka státu
IČ060165171 se sídlem v Praze 1, Národní 1009/3 , PSČ 11720

Hlavní

činnost:

Předmětem hlavní činnosti ÚSD je vědecký výzkum v oblasti soudobých dějin. Svou činností
ÚSD přispívá ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti a k využití výsledků vědeckého
výzkumu v praxi. Získává, zpracovává a rozšiřuje vědecké informace, vydává vědecké
publikace (monografie, časopisy, sborníky apod.), poskytuje vědecké posudky, stanoviska a
doporučení a provádí konzultační a poradenskou činnost. Ve spolupráci s vysokými školami
uskutečňuje doktorské studijní programy a vychovává vědecké pracovníky. V rámci předmětu
své činnosti rozvíjí mezinárodní spolupráci, včetně organizování společného výzkumu se
zahraničními partnery, přijímání a vysílání stážistů, výměny vědeckých poznatků a přípravy
společných publikací. Pořádá vědecká setkání, konference a semináře , včetně mezinárodních,
a zajišťuje infrastrukturu pro výzkum. Úkoly realizuje samostatně i ve spolupráci s vysokými
školami a dalšími vědeckými a odbornými institucemi.

Statutární orgán:
Rada instituce:

Dozorčí

rada:

ředitel:

Prof. PaedDr. et Mgr. Miroslav Vaněk, PhD.
Mgr. Markéta Devátá, PhD.
místopředseda : PhDr. Adéla Gjuričová, PhD.
členové:
Mgr. Jaroslav Cuhra, PhD. (ÚSD); PhDr. Michal
Kopeček, PhD. (ÚSD); PhDr. Antonín Kostlán, CSc.
(ÚSD); PhDr. Jiří Suk, PhD., DSc. (ÚSD); PhDr. Oldřich
Tůma, PhD. (ÚSD); Prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk,
PhD. (ÚSD); Prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr. (FF
JČU) ; Prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc. (FF UPCE),
Prof. PhDr. Petr Svobodný, PhD. (ÚDA UK); PhDr. Petr
Šámal, PhD. (ÚČL AV ČR) ; Prof. PhDr. Ivan Šedivý,
CSc. (FF UK)
tajemník:
Mgr. et Mgr. Zdenko Maršálek, PhD.
předseda :

předseda:
místopředseda :
členové:

tajemník:

Účetní období:

JUDr. Lenka V ostrá
Mgr. David Weber
PhDr. Daniel Doležal, PhD.; PhDr. Ivana LaiblováKadlecová; Doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.
Mgr. Krátká Lenka, PhD.

1. Použité obecné účetní zásady, účetní metody a jejich změny a odchylky
Účetní závěrka je sestavena v souladu se zákonem č . 563/1991 Sb., o účetnictví a s vyhláškou
č.504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví , pro účetní
jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. Při vedení účetnictví jsou
používány účetní metody podle §32-§42 vyhlášky.
V účtovém rozvrhu si účetní jednotka stanoví uspořádání a obsah syntetických účtů v rámci
účtových skupin směrné účtové osnovy, která je závazně stanovena zřizovatelem .
Účetní záznamy jsou zpracovány informačně ekonomickým systémem iFIS společnosti BBM,
s.r.o. Písek, zpracování mzdového účetnictví zajišťuje mzdový systém EGJE společnosti
Elanor spol. s r.o ..
Centrální zálohování dat je zajištěno zřizovatelem na základě servisní smlouvy uzavřené se
Střediskem společných činností AV ČR, v.v.i. Účetní doklady v tištěné podobě jsou uloženy
v archivu dokumentace THS v souladu se zákonem o účetnictví v objektu sídla účetní
jednotky.

1.1.

Oceňování

majetku a závazků, odpisy

1.1.1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
je při nákupu oceňován pořizovací cenou, které obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením
související. Odpisy jsou stanoveny odpisovým plánem a jsou rovnoměrné.
Ostatní hmotný a nehmotný majetek je pořízený z dotace (veřejných prostředků) , proto Ústav
odepisuje bez tvorby Fondu reprodukce majetku jako výsledkově indiferentní operaci
(náklady = výnosy).
Dlouhodobý nehmotný majetek vytvořený vlastní činností nebo bezplatně získaný Ústav
k datu účetní závěrky nevykazuje.

1.1.2. Dlouhodobý finanční majetek
Podíly a cenné papíry ÚSD k datu účetní závěrky nevykazuje.
1.1.3. Zásoby
ÚSD k datu účetní závěrky nevykazuje.

1.1.4. Pohledávky
Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Pohledávky se rozdělují na
krátkodobé (doba splatnosti do 12 měsíců včetně) a dlouhodobé (splatnost nad 12 měsíců),
s tím, že krátkodobé jsou splatné do jednoho roku od rozvahového dne.
1.1.5. Krátkodobý finanční majetek
je oceňován jmenovitými hodnotami. K datu účetní závěrky je tvořen ceninami, zůstatky
v pokladně, na běžných účtech, na účtu sociálního fondu, fondu reprodukce majetku a
rezervního fondu. Bankovní účty jsou vedeny v Kč.

v cizích měnách na českou měnu
Přepočet majetku, pohledávek a závazků v cizí měně na Kč během účetního období je
prováděn kurzem ČNB ke dni vystavení pohledávky, resp. úhrady závazku. Ke konci účetního
období jsou případné pohledávky a závazky přepočteny kurzem k poslednímu dni účetního
období (31.12. běžného roku) vyhlášeným ČNB . Kurzem k 31.12.2018 byl přepočten zůstatek
valut v pokladně- EUR, GBP, USD a CHF.
1.2.

Přepočet údajů

1.3. Rozsah, ve kterém byl výpočet zisku nebo ztráty ovlivněn způsoby oceňování
finančního majetku
V roce 2018 nebyl výsledek hospodaření ovlivněn způsoby oceňování finančního majetku.
1.4. Podstatné změny použitých účetních metod
Podstatné změny způsobů oceňování, odepisování ani postupů účtování oproti minulému
účetnímu období nenastaly. Použité účetní metody odpovídají požadavkům Zákona o
účetnictví.

2. Významné položky rozvahy nebo výkazu zisku a ztráty, u kterých je uvedení
podstatné pro hodnocení finanční a majetkové situace a výsledku hospodaření účetní
jednotky, pokud tyto informace nevyplývají přímo z rozvahy nebo výkazu zisku a ztráty
2.1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
Nemovitý majetek tvoří budovy, pozemky. Dne 22. ll. 2017 byla vložena zřizovatelem do
katastru nemovitosti Hlavního města Prahy, katastrální území Nové Město , 1/3 budovy
Hybemská 1000/8 na základě znaleckého posudku v hodnotě 74 871 667,-- Kč na pozemku
parc. č . 513 v hodnotě 38 429 000,-- Kč . Movitý majetek zahrnuje zejména výpočetní
techniku, jak hardware, tak programové vybavení a běžné kancelářské vybavení.
Jednotlivé položky dlouhodobého hmotného majetku

Položky majetku

Pořizovací

cena
Minulé
období
období
38 760 134 38 760 134
79 193 980 78 987 474
4 3 16416 4 522 225
Běžné

Pozemky
Stavby
Hmotné movité
věci a jejich
soubory
DrobnýDHM
OstatníDHM
Nedokončený

DHM
Celkem

Oprávky
Minulé
období
období
Běžné

o

o

1731581
3 884 200

900 549
4 055 614

4 419 653

4 496 483

4 419 653

4 496 483

o

o
o

o
o

o
o

21 205

126 711 389 126 766 316

10 035 434

2.2. Dlouhodobý finanční majetek
ÚSD k datu účetní závěrky nevykazuje.
2.3. Zásoby
ÚSD k datu účetní závěrky nevykazuje.
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9 452 646

Zůstatková

Přírůstky

období
38 760 134
77 462 399
432 216

cena
Minulé
období
38760134
78 086 925
466 611

o
o
o

o
o
o

o
o

Běžné

116 654 749 117 313 670

Úbytky

Běžné

Běžné

období

období

o

o
o

206 505
42 713

21 205
270 423

248 521

76 830

o
o
325 351

2.4. Pohledávky
Dlouhodobé pohledávky O Kč
Krátkodobé pohledávky celkem k datu
z toho: odběratelé

účetní závěrky

zaměstnanci

zálohy
půjčky

ze sociálního fondu
refundace mzdy MČ Praha

544 tis. Kč
48 tis. Kč
O tis. Kč
468 tis. Kč
20 tis. Kč
8 tis. Kč

2.5. Opravné položky
ÚSD nevykazuje k datu účetní závěrky opravné položky vyjadřující přechodné snížení
hodnoty aktiv
2.6. Jiná aktiva
ÚSD vykazuje k datu účetní závěrky částku 323 627,-- Kč, z toho 214 469,-- Kč jako náklady
příštího účetního období a 109 159,-- Kč jako příjmy příštího účetního období.
2.7. Vlastní zdroje
a) Stav jmění
celkem k datu účetní závěrky činí
z toho : vlastní jmění
fondy - sociální fond
- rezervní fond
- fond účelově urč.prostředků
- fond reprodukce majetku
- HV za rok 2018
Jmění

127.620 tis. Kč
116 698 tis. Kč
518 tis. Kč
4 589 tis. Kč
3 557 tis. Kč
2 258 tis. Kč
O tis. Kč

b) Výsledek hospodaření za účetní období 2018
Výsledek hospodaření za rok 2018 nebyl vykázan.
2.8. Závazky
Dlouhodobé závazky O Kč
Krátkodobé závazky celkem k datu účetní závěrky
z toho dodavatelům
zaměstnancům , výplata mezd
penzijní a životní při pojištění , jiné
sociální a zdravotní pojištění z mezd
daně ze mzdy, silniční daň
vratka AV ČR,v.v.i

2.9. Krátkodobé a dlouhodobé bankovní úvěry
ÚSD k datu účetní závěrky nevykazuje.
2.10. Jiná pasiva
ÚSD výdaje příštích období k 31.12.2018 nevykazuje.
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4.203 tis. Kč
486 tis. Kč
2 090 tis. Kč
191 tis. Kč
1 056 tis. Kč
372 tis. Kč
8 tis. Kč

2.11. Přehled splatných dluhů pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, veřejného zdravotního pojištění a evidované daňové nedoplatky
ÚSD nemá dluhy. Závazky vyplývající z výplaty mezd za prosinec 2018 byly řádně uhrazeny
dne 7.1.2018.
2.12. Finanční nebo jiné závazky a plnění neuvedené v rozvaze
ÚSD k datu účetní závěrky nevykazuje.
2.13. Náklady
Rozhodující část nákladů tvoří osobní náklady, náklady na provoz užívaných objektů, tisk
vědeckých publikací, ostatní služby a cestovné nezbytné k zajištění výzkumných projektů.

2.13.1. Osobní náklady v tis.

Kč

Zaměstnanci

Osobní náklady

Rídící Kontrolní Jiný
Celkem
orgán orgán
orgán
28 561 1 046
29 874
110
157
8 762
9 209
356
53
38

Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Ostatní sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Ostatní sociální náklady

o

1 736

o

o

28

o

o

57

o

o

221

o

o

2 042

o

2.14. Výnosy
Největší část výnosů představuje

dotace od zřizovatele . Institucionální dotace je přidělena na
schválený výzkumnou činnost, na dlouhodobý koncepční rozvoj pracoviště a na zajištění
činnosti AV ČR. Jiné prostředky na výzkum a vývoj obdržel ÚSD na granty Grantové
agentury ČR, na projekt Technické agentury ČR- HystoryLab, na projekty NAKI od MK ČR
a od MŠMT na projekt Parliaments in Transition, INTER-COST a Cultural Heritage. Tržby za
vlastní výkony tvoří tržby za předplatné periodik a tržby za prodej knih. Ostatní výnosy tvoří
zúčtování fondů, odpisů z majetku pořízeného z veřejných prostředků a jiné ostatní příjmy.
2.15.

Přehled přijatých

dotací podle zdrojů v tis.

Neinvestiční

dotace
institucionální
z toho: podpora výzkumné záměry
podpora na činnost
GACR
ostatní
Neinvestiční dotace celkem

34 757
28 861
5 896
9 894
6 960
51 611

Investiční

dotace
institucionální
z toho: podpora výzkumné
ostatní
Investiční dotace celkem

záměry

271
1
270
271

5

Kč

2.16. Způsob zjištění základu daně z příjmu
Ústav nemá za rok 2018 daňovou povinnost. Při zjištění daňového základu je postupováno
v souladu s § 20 odst. 7 zákona č.586/1992 Sb., zákon o dani z příjmu v platném znění
(daňová úleva).
Pro výpočet základu daně z příjmu byly zohledněny tyto položky nákladů :
reprezentace
34 744,-- Kč
členské příspěvky organizacím
3 258,-- Kč
ostatní pokuty a penále
1O1,-- Kč
Prostředky získané daňovou úlevou byly v tomto i předcházejících daňových období použity
na podporu vědy a výzkumu.

3. Stav

zaměstnanců

v uvedeném

kategorie
Výzkumný pracovník
Ost.VS pracovník výzk. útvarů
Odborný pracovník- VS
Odborný pracovník - SS
THP pracovník
celkem

účetním

období podle kategorií:

průměr. přep.

stav

39,73
4,05
2,08
2 ,-5,64
53,5

4. Spojené osoby
Nikdo z členů dozorčí rady, rady instituce, ani ředitel ÚSD a jejich rodinní příslušníci neměli
účast v osobách, s nimiž ÚSD uzavřel za vykazovaném účetní období obchodní smlouvy nebo
jiné smluvní vztahy.

5. Odměny členů řídících, kontrolních nebo jiných orgánů
jsou stanoveny zřizovatelem pro členy Dozorčí rady a Rady instituce v roce 2018 byly
vyplaceny ve výši 267 tis. Kč.

řádně

6. Přehled o přijatých a poskytnutých darech
ÚSD ve vykazovaném účetním období dar neposkytl a ani žádný dar nepřijal.

7. Přehled informací o veřejných sbírkách podle zvláštního předpisu (zákon
Sb. o veřejných sbírkách)
V roce 2018 nebyly organizovány Ústavem žádné veřejné sbírky.

č.117 /2001

9. Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících
Za rok 2017 nebyl hospodářský výsledek vykázán.

účetních

období

10. Významné události mezi rozvahovým dnem a datem sestavení uzávěrky
Po rozvahovém dni nedošlo k žádné podstatné události.

ll. Další údaje (podle zvláštních právních předpisů a rozhodnutí účetní jednotky), které
nejsou v příloze uvedeny, ale mají významnou vypovídací schopnost o ekonomické
činnosti účetní jednotky
Všechny podstatné údaje za rok 2018, které vypovídají o ekonomické činnosti, jsou
zachyceny v předchozích bodech.

12. Odměna statutárnímu auditorovi
Celková odměna auditorovi za povinný audit

účetní závěrky

byla 40 tis. Kč .

V Praze dne : 28. 2. 2019

Sestavila:
Jaroslava Grossmannová

Prof. PaedDr. et Mgr. Miroslav Vaněk, PhD.
ředitel ÚSD AV ČR, v.v.i.
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Já, JUDr. Lenka Vostrá, Ph.D.
tímto

čestně

vědoma

prohlašuji, že si nejsem

toho, že bych já nebo

někdo

z mých rodinných

příslušníků*

měl účast v osobách, s nimiž Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., uzavřel v účetním období

od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy.
* Rodinným příslušníkem se rozumí osoba blízká ve smyslu obecného občanského práva.

V Praze .. ... .. .. .. ........... .. ........................................ dne 4. 3. 2019 .... .. ..... ..... ....... .. ............................. ........ .

.. . . . ..~ . . . !5:.~. .~ . .... . . . . . . . . . .
podpis

~

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
\
Pro hl aSUJI, ze Ja
v

..

v

• ,

*I muJ. . ro d'1nny, pns Iusn1'k** ...... ............ ...... .......... ...... .......................... .. ........................ .. .......... ..
v,

v

{titul, jméno, příjmení, rodinný vztah),
\

jsem měl*/mě l * v roce 2018 účast v osobě .................. .................................. .......... ...... .. .... .. ...... {název osoby),
\

se kterou Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., uz,avřel v účetním období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018
obchodní smlouvu nebo jiný smluvní vztah.

\

*nehodící se škrtněte
** Rodinným příslušníkem se rozum í osoba blízká ve smyslu obecného občanského práva.

\,
\

V ............. .. ..... .... ... ........ .. ............ ............ ... dne ...... .. ..... .... .... ..... ......\ ,........ .................. .. .

\

podpis

\

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Já, PhDr. Ivana Laiblová Kadlecová
tímto čestně prohlašuji, že si nejsem vědoma toho, že bych já nebo někdo z mých rodinných příslušníků*
měl účast v osobách, s nimiž Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., uzavřel v účetním období

od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy.
* Rodinným příslušníkem se rozumí osoba blízká ve smyslu obecného občanského práva .

V Praze ...... .. .................... ...... .............................. dne 4. 3. 2019 .................... ........... .............. ............ .... ..

podpis

~

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Pro hl asUJI, ze Ja
v

..

v

• ,

*I muJ ro d'1nny, pns Iusn1'k** ...................................................................... .. .... .. .............. ........ .. .. ..
o.

v,

v

(titul, jméno, příjmení, rodinný vztah),
jsem měl* /měl* v roce 2018 účast v osobě .................................................................................. (název osoby),
se kterou Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. , uzavřel v účetním období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018
obchodní smlouvu nebo jiný smluvní vztah .
*nehodící se škrtněte
** Rodinným příslušníkem se rozumí osoba blízká ve smyslu obecného občanského práva.

V ................................................................ dne ...............................................................

podpis

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Já, Doc. PhDr.

Jiří

Vykoukal, CSc.

tímto čestně prohlašuji, že si nejsem vědom toho, že bych já nebo někdo z mých rodinných příslušníků*
měl účast v osobách, s nimiž Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., uzavřel v účetním období

od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy.
* Rodinným příslušníkem se rozumí osoba blízká ve smyslu obecného občanského práva.

V Praze ................................................................ dne 4. 3. 2019 ......... .................................................... ..

. . . . . . . . . . .. ~<f~.kL. . ..
podpis

~

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Pro hl asUJI, ze Ja
v

..

v

••

*I muJ ro d'1nny. pns 1usn1'k** .................................................................. ..... .... ........ .. .... .......... ...... .
o.

v.

v

(titut jméno, příjmení, rodinný vztahL
jsem měl*/měl* v roce 2018 účast v osobě .................................................................................. (název osobyL
se kterou Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. , uzavřel v účetním období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018
obchodní smlouvu nebo jiný smluvní vztah.
*nehodící se škrtněte
** Rodinným příslušníkem se rozumí osoba blízká ve smyslu obecného občanského práva.

V ....... .. ....................................................... dne ........ ......... ............................................. .

podpis

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Já, Mgr. David Weber
tímto

čestně

vědom

prohlašuji, že si nejsem

toho, že bych já nebo

někdo

z mých rodinných

příslušníků*

měl účast v osobách, s nimiž Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., uzavřel v účetním období

od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy.
* Rod inným příslušníkem se rozumí osoba blízká ve smyslu obecného občanského práva .

V Praze ......... ... .... .. ........ ... ... ................. ...... ......... dne 4. 3. 2019 ......... ... ..... .... .... ... ... .. ......... ...... .............. .

podpis

~

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Pro hl aSUJI, ze Ja
v

••

v

(titul, jméno,

• ,

*I muJ ro d.1nny, pns Ius n1'k* *
o .

příjmen í,

v ,

v

........................... ............................ .......... .. .... .... .. ... .. ..... .... ...... .. ... ....

rodinný vztah),

jsem měl*/měl* v roce 2018 účast v osobě ........................... .......... ... ......... .......... .................. ..... (název osoby),
se kterou Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., u zavře l v účetním období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018
obchodní smlouvu nebo jiný smluvní vztah .
*nehodící se škrtněte
** Rodinným příslušníkem se rozumí osoba blízká ve smyslu obecného občanského práva .

V ... ..... .... ...... ...... ... .... .... ........... .................. dne .... ......... ... ........ .... ....... ............. .............. .

podpis

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Já, PhDr. Daniel Doležal, Ph.D.
tímto čestně prohlašuji, že si nejsem vědom toho, že bych já nebo někdo z mých rodinných příslušníků*
měl účast v osobách, s nimiž Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., uzavřel v účetním období

od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy.
* Rodinným příslušníkem se rozumí osoba blízká ve smyslu obecného občanského práva .

V Praze ................................................................ dne 4. 3. 2019 ................... .......... .... .. ......................... .. .

podpis

~

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Pro hl asuJI, ze Ja
v

..

v

• ,

*I muJ
. . ro d'1nny, pns Iusn1'k** ...................................................................................... .. ................ ..
v,

v

(titut jméno, příjmenC rodinný vztahL
jsem měl* /měl* v roce 2018 účast v osobě .................................................................................. (název oso byL
se kterou Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., uzavřel v účetním období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018
obchodní smlouvu nebo jiný smluvní vztah.
*nehodící se škrtněte
** Rodinným příslušníkem se rozumí osoba blízká ve smyslu obecného občanského práva.

V ..................... ........................................... dne ...............................................................

podpis

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Já, .................................................... ........................... ... ............... .. ..... .. .. .. .... ... ... .. .... .... ..... .... .. ... .... .. ... .
(titul, jméno,

příjmení}

tímto čestně prohlašuji, že si nejsem vědom/vědoma toho, že bych já nebo někdo z mých rodinných
příslušníků* měl účast v osobách, s nimiž Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., uzavřel v účetním

období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy.
* Rodinným příslušníkem se rozumí osoba blízká ve smyslu obecného občanského práva .

V .. ... .... ... ........... .... ........ ........ ..................... dne ... ....................... .... ..... .... ...................... ..

podpis

~

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji, že já */můj rodinný příslušník** prof. PhDr. Petr Svobodný, Ph.D.
(titul, jméno,

příjmení,

rodinný vztah},

jsem měl*/měl* v roce 2018 účast v osobě Společnost pro dějiny věd a techniky (název osoby},
se kterou Ústav pro soudobé děj iny AV ČR, v. v. i., uzavřel v účetním období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017
obchodní smlouvu nebo jiný smluvní vztah .
*nehodící se škrtněte
** Rodinným příslušníkem se rozumí osoba blízká ve smyslu obecného občanského práva.

V Praze, dne 21. 3. 2019

podpis

ČESTN É PROH LÁŠEN Í

D~\D'C .

'

Jt8/

Sv~'

rh,o' 1~c '

Ja, ..................................................................\ ......... .. ....... ,............. ... .......... ...... ....... ... .. .. ..... .......... ..... ..
(titul, jméno,

příjmení)

tímto čestně prohlašuji, že si nejsem vědom/vědoma toho, že bych já nebo někdo z mých rodinných
příslušníků* měl účast v osobách, s nimiž Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., uzavřel v účetním

období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy.
* Rodinným příslušníkem se rozumí osoba blízká ve smyslu obecného občanského práva .

27-. s Zo.1Cj

~~v-JcQ_

V .............. :....~ ............................................ dne ..... ... ...... ............ ................................... ..

. \ ~I
~~JL\~-.................................-: ... t .....................
podpis

~

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Pro hl asUJI, ze Ja
v

..

v

• ,

*I muJ, . ro d'1nny, pns Iusn1'k** ...................................................................... .. .... .:.......................... ..
v,

v

(titul, jméno, příjmení, rodinný vztah),
jsem měl*/měl* v roce 2018 účast v osobě .................. .................................................... .. .......... (název osoby),
se kterou Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., uzavřel v účetním období od 1. 1. 2017 do 31 . 12. 2017
obchodní smlouvu nebo jiný smluvní vztah.
*nehodící se škrtněte
** Rodinným příslušníkem se rozumí osoba blízká ve smyslu obecného občanského práva.

V ................................................................ dne .................. ............ ............................... ..

podpis

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Já, ..................................... .............
(titul, jméno,

J .H.Y9f:l.\Á:L . ~\.~ .~_IL!.\IP ..... . . . .... . . . . . . ..

příjmení)

tímto čestně prohlašuji, že si nejsem vědom/vědoma toho, že bych já nebo někdo z mých rodinných
příslušníků* měl účast v osobách , s nimiž Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., uzavřel v účetním

období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy.
* Rodinným příslušníkem se rozumí osoba blízká ve smyslu obecného občanského práva .

V ...........................

~~·· ·· · · · · · · ·

dne .................................... ......

?1)21. ?rJ I?

Ck;(Ať:!
podpis

~

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Pro h.lasUJI, ze Ja
v

••

v

• ,

*I muJ. . ro d.1nny, pns Iusn1'k**
v,

v

................................................................ .................... ......... ............ .

(titul, jméno, příjmení, rodinný vztah),
jsem měl* /měl* v roce 2018 účast v osobě ... ... ..................... .................................................. .... . (název osoby),
se kterou Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., uzavřel v účetním období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017
obchodní smlouvu nebo jiný smluvní vztah.
*nehodící se škrtněte
** Rodinným příslušníkem se rozumí osoba blízká ve smyslu obecného občanského práva .

V ... ... .............. ............................................ dne .......... .................................................... .

podpis

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

,

f\vvL~ c/~~1

y r.

/G r""'<-;;u~

Ja, ······ ······ ······················ ··· ············ ························ ···· '···· ···· ···· ...... .... ...... ...... ....... .... ..... .............. ........ ...
(titul, jméno, příjmení)
tímto čestně prohlašuji, že si nejsem vědom/vědoma toho, že bych já nebo někdo z mých rodinných
příslušníků* měl účast v osobách, s nimiž Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. l., uzavřel v účetním

období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy.
* Rodinným příslušníkem se rozumí osoba blízká ve smyslu obecného občanského práva .

r~A-2--'P-

2-f-.1.

,,q

V .. .. .... ....... ... ...... ... .. .. ... .. ....... ..................... dne ..... ... .. ..... .. ....... ... :.... ... .L ....... ..................

k---=__, r---- ~ ~
podpis

~

~

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
v .. ze
v Ja
"'*/ muJ ro d"1nny' pns
V' lv'k**
Pro hl asUJI,
usn1
............... ......... ... ... ......................... ... ....... .. ........ .. .... ....... ... ..... .. ...... ..
O•

(titul, jméno, příjmení, rodinný vztah),
j sem měl*/měl* v roce 2018 účast v osobě ...... ...... ...................... ... ...... ...... ... .......... ........ ........ ... . (název osoby),
se kterou Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., uzavřel v· účetním období od 1. 1. 2017 do 31 . 12. 2017
obchodní smlouvu nebo jiný smluvní vztah.
* nehodící se škrtněte
** Rod inným příslušníkem se rozumí osoba blízká ve smyslu obecného občanského práva .

V .. ... ... ... ..... ...... ..... .. .. ... .. ....... ... .................. dne ...... ......... .... ............. ... .......... ... .............. .

podpis

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Já,

·J!.d:. . .l?.f. ..l)':: ..h _;f.(é._~_ ~/.t///J!:.q:§~. . !?= · ··············· ·

(titul, jméno,

příjmení)

tímto čestně prohlašuji, že si nejsem vědom/vědoma toho, že bych já nebo někdo z mých rodinných
příslušníků* měl účast v osobách, s nimiž Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., uzavřel v účetním

období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy.
* Rodinným příslušníkem se rozumí osoba blízká ve smyslu obecného občanského práva .

v ......

B:.r.~.../.?.:. . ~. :. . .1.!:?dl:. . . . . . . . ... . . . . ... . . . . . . . . . . . . . ..

.........../1 . . /
podpis

~

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Pro hl asuJI, ze Ja
v

..

v

(titul, jméno,

• ,

*I muJ, . rq d.1nny, pns Iusn1'k**

příjmení,

v,

v

................................................................... ........... ..... ....... ... .......... ...

rodinný vztahL

jsem měl* /měl* v roce 2018 účast v osobě .......................................................................... ........ (název osoby},
se kterou Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., uzavřel v účetním období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017
obchodní smlouvu nebo jiný smluvní vztah.
*nehodící se škrtněte
** Rodinným příslušníkem se rozumí osoba blízká ve smyslu obecného občanského práva .

V ................................................................ dne ... ... ... .......... .......................................... ..

podpis

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

flj)E~.-JI

,

{;Jr-tl</iof/A /

Ja, ...... ... ...... ................................................. .............. .... .. ... ........ .. ... ..... .... ..... ... .. .... .... ... ....... ........ ..... ... .
(titul, jméno,

příjmení)

tímto čestně prohlašuji, že si nejsem vědom/vědoma toho, že bych já nebo někdo z mých rodinných
příslušníků* měl účast v osobách, s nimiž Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., uzavřel v účetním

období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy.
* Rodinným příslušníkem se rozumí osoba blízká ve smyslu obecného občanského práva .

fr

'A..t._

.{-(-.

3-

,tn r q

1
V .. .. ....................
.. ... ..... .. ....... ..................... dne ....... ... .. .......... ...... ./. .. .. .... ............... ...... .. .

. . . . ./f!!~t.lf. . . . .... . .
podpis

~

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Pro hl aSUJI, ze Ja
v

..

v

• ,

*I muJ ro d'1nny, pns Iusn1'k** .................. ... ............. ... ............ ...... ...... ...... ..... .. .... .. ........................ ..
o.

v,

v

(titul, jméno, příjmení, rodinný vztah),
jsem měl* /měl* v roce 2018 účast v osobě .............................. ................ ............................. .... ... (název osoby),
se kterou Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., uzavřel v účetním období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017
obchodní smlouvu nebo jiný smluvní vztah.
*nehodící se škrtněte
** Rodinným příslušníkem se rozumí osoba blízká ve smyslu obecného občanského práva .

V ..... ..... ........ ..... .. ....... .... ............................ dne .. ... .. .......... ... ..... ..................................... .

podpis

'

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

--

f!fric_Úfl ~~tf/

Ja, .............................................. ...... .............................. ................ ........... ... ... .. .. .... ....... ........... ...... ... ....
{titul, jméno, příjmení)
tímto čestně prohlašuji, že si nejsem vědom/vědoma toho, že bych já nebo někdo z mých rodinných
příslušníků* měl účast v osobách, s nimiž Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., uzavřel v účetním

období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy.
* Rodinným příslušníkem se rozumí osoba blízká ve smyslu obecného občanského práva.

1:J~ j, t'h/P
F.).......................................... dne ..................
.. ..... ........ '/...... .................... .

1~0

V .............

A.]_

I

X

podpis

~

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Pro hl asUJI, ze Ja
v

••

v

• ,

*I muJ. . ro d.1nny, pns Iusn1'k**
v,

v

.............................. ..................................................... .. .................... .

{titul, jméno, příjmení, rodinný vztahL
jsem měl*/měl* v roce 2018 účast v osobě ... ,....................... .......... ... ............................... ... ... ... .. {název osobyL
se kterou Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., uzavřel v účetním období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017
obchodní smlouvu nebo jiný smluvní vztah.
*nehodící se škrtněte
** Rodinným příslušníkem se rozumí osoba blízká ve smyslu obecného občanského práva .

V ..... .... .. ......... ............................................ dne ...... ....... .. ............. ........ ........................ ...

podpis

ČESTN É PROH LÁŠEN Í

J11 rh~, ......................
·IJ-4-V . ...... ......................
{;;u~
. .... ......... ....................... ............... .................... .

_

Ja, ............... r.~~
(titul, jméno,

příjmení)

tímto čestně prohlašuji, že si nejsem vědom/vědoma toho, že bych já nebo někdo z mých rodinných
příslušníků* měl účast v osobách, s nimiž Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., uzavřel v účetním

období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy.
* Rodinným příslušníkem se rozumí osoba blízká ve smyslu obecného občanského práva .

V ......

?...4::J..?.::.f?:..... ....... . . .......... ......

dne .....

~~ ..~. ~ .. :....~... (J. . . . . . .

· · · · ·~· · · · · · · ·
podpis

~

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Pro hl asuJI, ze Ja
v

..

v

• ,

*I muJ. . ro d'1nny, pns Iusn1'k**
v·

v

...... .................. ................................................................................ ..

(titul, jméno, příjmení, rodinný vztah},
jsem měl*/měl* v roce 2018 účast v osobě ...... ............................................................................ (název osoby),
se kterou Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., uzavřel v účetním období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017
obchodní smlouvu nebo jiný smluvní vztah.
*nehodící se škrtněte
** Rodinným příslušníkem se rozumí osoba blízká ve smyslu obecného občanského práva .

V ....... .............................. ........................... dne ....... ..... .................................................. .

podpis

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

;:;~ tt· ~=·· · ~J!f. ~.{ etc.. . ... ................ .
tímto čestně prohlašuji, že si nejsem vědom/vědoma toho, že bych já nebo někdo z mých rodinných
příslušníků* měl účast v osobách, s nimiž Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., uzavřel v účetním

období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy.

* Rodinným

příslušníkem

se rozumí osoba blízká ve smyslu obecného občanského práva.

(}

2--C}

J. /j

--.....

v .......... V....~.................................... dne .. .. ....... ..... .... ...... ........ .............. ......... ......

podpis

~

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji, že já */můj rodinný příslušník** ...... ...... .................. .... ..................... ......... .... .............. .. .. ................... .
(titul, jméno, příjmení, rodinný vztah),
jsem měl*/měl* v roce 2018 účast v osobě ........................... ....... ............... ....... ............. ... .... ..... . (název osoby),
se kterou Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., uzavřel v účetním období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017
..._

obchodní smlouvu nebo jiný smluvní vztah .
*nehodící se škrtněte

**

Rodinným příslušníkem se rozumí osoba blízká ve smyslu obecného občanského práva .

V ..... .... ...... ..................... ................... ......... dne .................... ..... .... ...................... ........... .

podpis

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Já, ... ... ............... Milena Lenderová .... ... .. .... ... .. .. .... ..... .... ..... ... .... .. ... ... ..... ... .. .. .. ..... ........ .
(titul, jméno, příjmení)
tímto čestně prohlašuji, že si nejsem vědom/vědoma toho, že bych já nebo někdo z mých rodinných
příslušníků* měl účast v osobách, s nim iž Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., uzavřel v účetním

období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy.
*Rodinným příslušníkem se rozumí osoba blízká ve smyslu obecného občanského práva .

V ....... .. Hradci Králové, dne 29 . dubna 2019 ..................... ...... ... ............

;·=''~':... . f. u__
. ............ ... ... . . ............ . . . . . . .
-

- -·

podpis

~ ---- --- - -.::-=--.----- - = ----- -"- ~-~-- - ----.- -- - - - -- -- --- --- - ---- ------ ------- ---.---=--~ -- ---.~-~ - -=~~-~-~= - ~ ~- - -,-,-~-.--~ - -~ -- ----~---~---- --- -- ~-~---

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Já, .........

#!!..c:d~. . .0~.: . . . /!(§?~?.. 1...t::.... ~~7.:. ....?.~!?..~......................... .

(titul, jméno, příjmení)
tímto čestně prohlašuji, že si nejsem vědom/vědoma toho, že bych já nebo někdo z mých rodinných

příslušníků* měl účast v osobách, s nimiž Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., uzavřel v účetním
období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy.
* Rodinným příslušníkem se rozumí osoba blízká ve smyslu obecného občanského práva .

?rc,~

L:? 5. zt7/3

V ................................................................ dne ........ ........ ......... .. ................................... .

podpis

~

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Pro hl asUJI, ze Ja
v

..

v

• ,

*I muJ, . ro d'1nny, pns Iusn1'k** .................. ..................................... .. ...... .. .. .. .... ................................ .
v,

v

(titul, jméno, příjmení, rodinný vztahL
jsem měl* /měl* v roce 2018 účast v osobě ........................ .......................................................... (název oso byL
se kterou Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., uzavřel v účetním období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017
obchodní smlouvu nebo jiný smluvní vztah.
*nehodící se škrtněte
** Rodinným příslušníkem se rozumí osoba blízká ve smyslu obecného občanského práva .

V ............................. .............. ......... ............ dne ..................... .. .. ........ .. ......... ................. ..

podpis

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

OL'LHťť

'/ lfN;k

, ... .................. ...........................................
CH
Ja,
.......... ............ ............................... ... ....... .. ...... ........ .... ..... ..
(titul, jméno, příjmení)
tímto čestně prohlašuji, že si nejsem vědom/vědoma toho, že bych já nebo někdo z mých rodinných
příslušníků* měl účast v osobách, s nimiž Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., uzavřel v účetním

období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy.
* Rodinným příslušníkem se rozumí osoba blízká ve smyslu obecného občanského práva .

.:r YQ~

ť-1- · 1 . Wf(3>

.

V ....... ..... ....... .......... ...... ........ ..................... dne .. ... ::~ .................. ...................... ............. ..

podpis

~

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
.

Pro hl aSUJI, ze Ja
v

.,

v

,

'

.
*I muJ ro d'1nny• pns Iusn1
'k** ................................................................................................ ........ ..
o,

v•

v

(titul, jméno, příjmení, rodinný vztahL
jsem měl* /měl* v roce 2018 účast v osobě .............................................................. .................. .. (název osobyL
se kterou Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., uzavřel v účetním období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017
obchodní smlouvu nebo jiný smluvní vztah.
*nehodící se škrtněte
** Rodinným příslušníkem se rozumí osoba blízká ve smyslu obecného občanského práva .

V .... .. .. .. .... .. .. ......... .... .. .. ............................. dne ................ .. ... ......... ................................ .

podpis

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Já, ......... ... PhDr. Petr Šámal, Ph.D.
(titul, jméno, příjmení)
tímto čestně prohlašuji, že si nejsem vědom/vědoma toho, že bych já nebo někdo z mých rodinných
příslušníků* měl účast v osobách, s nimiž Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., uzavřel v účetním

období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy.
* Rodinným příslušníkem se rozumí osoba blízká ve smyslu obecného občanského práva .

V ..... .................. .... .. .... .. ....................... ...... dne ... .... .... .... .. ..............................................

podpis

~

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji, že já */můj rodinný příslušník** ......... ...PhDr. Petr Šámal, Ph.D.
(titul, jméno, příjmení, rodinný vztah),
jsem měl*/měl* v roce 2018 účast v osobě Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.,
se kterou Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., uzavřel v účetním období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017
obchodní smlouvu nebo jiný smluvní vztah, konkrétně jsem zaměstnancem a předsedou Rady ÚČL AV
ČR.
*nehodící se škrtněte
** Rodinným příslušníkem se rozumí osoba blízká ve smyslu obecného občanského práva.

'•.

tA~

~~~~ ...& ............................. dne ......... .~~.;~..~ .. ~~~.'N, ........................

V .. ..... ..... ... .

