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l. Informace o Složení orgánů veřejné výzkumné
instituce a o jejich činnosti či o jejich změnách

a) Výchozí složení orgánů pracoviště
Ředitel pracoviště: PhDr. Oldřich Tůma, PhD., jmenován s účinností od 15. 6. 2012
Rada pracoviště zvolena dne 4. 1. 2012 a 22. 2. 2012 ve Složení:
předseda:

místopředseda:
členové:

Prof. PaeDr. Mgr. Miroslav Vaněk, PhD. (Ústav pro Soudobé dějiny
Av ČR, v. v. i., cıále jen ÚSD);
PhDr. Stanislav Kakaška, PhD. (ÚSD);
Mgr. Jaroslav cuhra, PhD. (ÚSD),
Prof. PhDr. Jiří Kncian, cSc. (ÚSD),
PhDr. Michal Kopeček, PhD. (ÚSD),
PhDr. Antonín Kostlán, CSc. (ÚSD),
PhDr. vic Smetana, PhD. (úSD),
PhDr. Oldřich Tůma, PhD. (USD),
PhDr. Jan Gebhart, DrSc. (Historický ústav AV ČR, v. v. i.),
Prof. PhDr. Miloš Havelka, CSc. (Fakulta humanitních studií
Univerzity Karlovy),
Prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr. (Jihočeská univerzita v Českých
Budějovicích),
Prof. PhDr. Petr Svobodný, PhD. (Ústav dějin a archiv Univerzity
Karlovy),
Prof. PhDr. ivan Šedivý, CSc. (Filozofická fakulta Univerzity
Karlovy).

Dozorčí rada jmenována 14. 1. 2014, 6. 10. 2014, 7. 3. 2017, 21. 3. 2017 ve Složení:
předsedkyně:
místopředseda:
členové:

JUDr. Lenka Vostrá, PhD. (Ústav Státu a práva AV ČR, v. v. i.);
Mgr. David Weber (Ústav pro Soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.);
PhDr. Daniel Doležal, PhD. (Státní oblastní archiv v Praze),
PhDr. Ivana Laiblová Kadlecová (Knihovna AV ČR, v. v. i .),
Doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (Fakulta sociálních věd Univerzity
Karlovy).



b) Změny ve složení Orgánů
Ředitel pracoviště: Prof. PaeDr. Mgr. Miroslav Vaněk, PhD., jmenován S účinnosti Od 15. 6.
2017
Rada pracoviště zvolena dne 4. 1. 2017 ve Složení:
předseda: Mgr; Markéta Devátá, PhD. (Ústav pro soudobé dějiny

Av cR, 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. Jiří Suk, PhD., DSC. (ÚSD),
PhDr. Oldřich Tůma, PhD. [l'JSD),
Prof. PaeDr. Mgr. Miroslav vanëk, PhD. (USD),
Prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr. (Jihočeská univerzita
v Ceských Budějovicích),
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).-



c) Informace o činnosti orgánů

ŘEDITEL
V druhém pololetí roku 2017 převzal vedení Ústavu pro Soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.
profesor Miroslav Vaněk, který byl s účinností od 15. června jmenován ředitelem ústavu.
Navrhl novou koncepci řízení pracoviště a Směřování jeho činnosti, která znamenala i změnu
organizačního uspořádání.

Hlavní změnu představovalo opuštění chronologického hlediska při definování aktivit či
badatelských oblastí ÚSD a akcentování Spíše hlediska tematického, přičemž v rámci nově
utvořených oddělení je zachován chronologický záběr v souladu se zakládací listinou (tj. od
období konce třicátých let minulého století až do nedávné současnosti). Takto navržená
koncepce vychází jak Z evaluačních doporučení, tak z aktuálních potřeb pracoviště.
Struktura oddělení (a Kabinetu vědy) ústavu byla v podstatě výsledkem historického vývoje,
který vedl k rozčlenění ÚSD na vědecko-organizační jednotky (druhá světová válka; 50. a 60.
léta; období 1968-1970; normalizace; dějiny po roce 1989; dějiny vědy). Vedle toho byly
vytvářeny centra a pracovní skupiny, často v návaznosti na grantové projekty. Postupný
vývoj pracoviště i jeho aktivit však ukázal, že se náplň činnosti jednotlivých oddělení mění,
narůstá například potřeba mezinárodně laděné Spolupráce definované na tematické bázi,
Stejně jako Se badatelská činnost stále více soustřeďuje na období po roce 1989.

Hlavním úkolem ÚSD jako předního akademického pracoviště Zůstává Snaha o komplexní a
interdisciplinární výzkum Soudobých dějin s těžištěm v historiografické perspektivě, což
odráží nová struktura čtyř badatelských oddělení. Ačkoliv jejich aktivity se dílem prolínají,
v obecné rovině jsou oddělení definována průřezovými tématy.

Oddělení globálních konfliktů a jejich důsledků
Činnost oddělení se v Souladu s koncepty tzv. mezinárodních a transnacionálních dějin
(international a transnational history) soustřeďuje podél dvou hlavních výzkumných linií.
Zaprvé se jedná o výzkum globálních konfliktů a role Československa na mezinárodní scéně
zhruba mezi lety 1938 až 1989 (exil v průběhu druhé Světové války, druhý odboj, osvobození
Československa, tzv. třetí exil). Druhá tematické linie výzkumu se obecně věnuje dopadům
globálních konfliktů na společnost.

Oddělení politických dějin
Badatelský zájem oddělení Směřuje ke studiu politických aspektů soudobých dějin ve
vertikální perspektivě „shora dolů“ a věnuje Se studiu dějin politik, politiky a veřejného
prostoru od druhé světové války do současnosti .

Oddělení sociálních a kulturních dějin
Zejména v souladu s metodologickými koncepty soudobých sociálních a kulturních dějin mezi
hlavní badatelské perspektivy oddělení patří' jednotlivci a společenské skupiny jako aktéři
sociálního a kulturního dění v soudobých Společnostech.



Oddělení dějin idejí a konceptů
Oddělení rámcové vychází z metodologie intelektuálních dějin (intellectual history) a dějin
idejí (history of ideas) a dějiny myšlení; Zabývá se Sledováním idejí a konceptů
uplatňovaných ve Státé, ve Společnosti, případně v některých jejích částech (například
uvnitř disentu), Zejména po roce 1945 až do současnosti.

Nová organizační struktura byla schválena radou pracoviště 18. 9. 2017 (organizační Schéma
je dostupné na: http:/ ÍWWW.usd.cas.cz/verejne-dokumenty/). Pokud jde o hlavní vědecké
výsledky pracoviště (podrobněji dále), jsou Za rok 2017 prezentovány podle zvyklosti
z minulých let. V období následujícím budou Strukturovány podle činnosti jednotlivých
pracovišť.

Kromě zajišťování běžně agendy a prezentace ústavu na význam ných domácích i
mezinárodních odborných fórech se ředitel ústavu intenzivně věnoval jednáním souvisejícím
s plánovaným Stěhováním do budovy v Hybernske' ulici. Na podzim roku 2017 byla v této
souvislosti uspořádána exkurze do budoucích prostor pro vědecké i administrativní
pracovníky a pracovnice ústavu.



RADA PRAcOvıŠTĚ
V roce 2017 se uskutečnila čtyři zasedání rady pracoviště a pět jednání per rollam.

43. zasedání (26. 1. 2017)
Proběhla volba předsedy a místopředsedy rady pracoviště; jmenování tajemníka rady. Bylo
vyhlášeno výběrové řízení na obsazení místa ředitele! ředitelky pracoviště pro období 2017-
2022 a nominováni členové výběrové komise, kteří budou posuzovat uchazeče do výběrového
řízení na obsazení funkce ředitele/ ředitelky. Dále byla Schválena pravidla čerpání rozpočtu a
Sociálního fondu ÚSD pro rok 2017.
Jednání per rollam č. 1/2017 (13. 2. 2017)
Jmenování členů výběrové komise posuzující podané přihlášky a přihlášené uchazeče do
výběrového řízení na obsazení funkce ředitele! ředitelky pracoviště na základě nominací na
43. zasedání rady.
Doporučení žádosti o udělení podpory „Fellowship Josefa Dobrovského“ pro zahraniční
badatele dr. Ewě Stanczyk.

Jednání per rollam č. 2/2017 (20. 2. 2017)
Jmenování členů výběrové komise posuzující podané přihlášky a přihlášené uchazeče do
výběrového řízení na obsazení funkce ředitele! ředitelky pracoviště na základě nominací na
43. Zasedání rady.

44. Zasedání (27. 3. 2017)
Projednání grantových návrhů pracoviště a Schválení rozpočtu ÚSD pro rok 2017. Dále byla
schválena výroční zpráva pracoviště za rok 2017.

45. Zasedání (24. 4. 2017)
Projednány přihlášky do výběrového řízení na funkci ředitele! ředitelky pracoviště a Závěry
výběrové komise.
Projednány byly úpravy vnitřních předpisů pracoviště (jednací řád rady pracoviště a volební
řád rady pracoviště)

Jednání per rollam č. 3/2017 (24. 5. 2017)
Schválení rozpočtu pro rok 2017, doplněného o Střednědobý výhled hospodaření pracoviště
na období 2018-2019 podle novelizace zákona č. 341 /2005 Sb., o veřejných výzkumných
institucích, v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti (2412017 Sb.).

46. Zasedání (18. 9. 2017)
Schválení návrhu nové organizační struktury pracoviště, úprav organizačního řádu a
mzdového řádu pracoviště. Jmenován nový tajemník rady pracoviště.

Jednání per rollam č. 4/2017 (22. 9. 2017)
Doporučení žádostí o udělení podpory v Programu podpory perspektivních lidských zdrojů -
Mzdové podpory postdoktorandů na pracovištích AV ČR a stanovení jejich pořadí.



Jednání per rollam č. 5/2017 (7. 11. 2017)
Projednání a Schválení návrhu dodatku č. 2 ke zřizovací listině (vklad majetku -
Spoluvlastnický podíl v objektu v Hybernská).



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 nezměněněm složení. V roce 2017 proběhla dvě zasedání
dozorčí rady, 6. března a 4. prosince 2017. Mimo vlastní zasedání bylo v listopadu (termín
Vyjádření nejpozději do 7. listopadu 2017) uskutečněno hlasování per rollam týkající se
vkladu spoluvlastnického podílu do majetku ÚSD (dodatek č. 2 ke zřizovací listině) a
vymezení právních vztahů k objektu Hybernská (příloha č. 1 ke zřizovací listině). Všech pět
členů vyjádřilo s návrhem usnesení Souhlas.

Dvacátěho zasedání (6. 3. 2017) se účastnili čtyři členové dozorčí rady (dr. Doležal
omluven), tajemnice a jako host ředitel ÚSD dr. Tůma. Dozorčí rada na tomto zasedání
projednala znění „Výroční zprávy o činnosti a hospodaření pracoviště Za rok 2017" a „Zprávu
nezávislého auditora k účetní uzávěrce k 31. 12. 2017“. Oba dokumenty dozorčí rada vzala
na vědomí. Dozorčí rada také schválila Zprávu o činnosti dozorčí rady ÚSD AV ČR, v. v. i., za
rok 2016. Součástí jednání byla také informace o rozpočtu ÚSD pro rok 2017 a o probíhajícím
výběrovém řízení na nového ředitele ÚSD. V Závěru jednání dozorčí rada hodnotila
manažerské schopnosti ředitele.

Druhé Zasedání v daném roce (21 . v pořadí) dne 4. 12. 2017 se účastnilo všech pět
členů/členek dozorčí rady, tajemnice a jako host ředitel ÚSD prof. Vaněk. Nový ředitel ÚSD
Seznámil dozorčí radu se Změnou organizačního schématu i s koncepcí rozvoje pracoviště,
včetně ediční činnosti. Dozorčí rada dále určila Ing. Karla Heteše jako auditora pro účetní
uzávěrku roku 2017 a vzala na vědomí předběžnou informaci o hospodaření v roce 2017 a o
výhledu pro rok 2018. Dozorčí rada v průběhu jednání ověřila hlasování per rollam 1/2017,
kterým projednala a Schválila dodatek ke zřizovací listině a vymezení práv k objektu
v Hybernské (viz výše).



||. Informace o změnách zřizovací listiny
V Souvislosti s nabytím majetku byl 14. listopadu 2017 dodatkem č. 2 ke zřizovací listině do
Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., vložen Spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/ 3
k pozemku parc. č. 513 v k. ü. Nové Město, obec Praha, jehož součástí je budova č. p. 1000,
na adrese Hybernská 1000/8, Praha 1.

Dále byla 14. listopadu 2017 vydána Příloha č. 1 Zřizovací listiny Ústavu pro soudobé dějiny
AV ČR, v. v. i., o vymezení právních vztahů k objektu Hybernská, kterou „se Stanoví seznam
závazků, jež přecházejí na Ústav pro Soudobé dějiny AV CŘ, v. v. i., IČ 68378114, se sídlem
v Praze 1, Vlašská 355/9, PSČ 118 40 (dále jen ÚSD) v Souvislosti s majetkem vkládaným do
ÚSD v článku V odstavce °Zřizovací listiny Ze dne 28. června 2006, ve znění dodatku č. 1 ze
dne 8. října 2010 a dodatku č. 2 ze dne 14. listopadu 2017“.

Změny zřizovací listiny projednala rada pracoviště hlasováním per rollam (2.-7. 11. 2017);
všech 13 členů se vyslovilo pro; a dozorčí rada hlasováním per rollam (2.-7. 11. 2017); všech
5 členů dozorčí rady vyjádřilo souhlas se vkladem majetku i vymezením právních vztahů
k objektu Hybernská, kde spoluvlastníky celé nemovité věci budou Orientální ústav AV ČR, v.
v. i., Psychologický ústav AV ČR, v. v. i., a Ústav pro Soudobë dějiny AV ČR, v. v. i.,



III. Hodnocení hlavni činnosti
Ústav pro soudobé dějiny provádí primární pramenný výzkum soudobých
českých/československých dějin v období 1938-1989, dějin polistopadové demokratické
transformace 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
zpřístupňovánim v kritických edicích, s vydáváním oborového časopisu Soudobe' dějiny jako
platformy oboru (od roku 2013 také Czech Journal of Contemporary History, 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 Komise vlády ČSFR pro analýzu událostí let 1967-1970; 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 2010.

V roce 2017 Se ústav nadále podílel na aktivitách výzkumných programů AV ČR Strategie21 v
Evropa a Stát: mezi barbarstvím a civilizací (výzkumné téma Společnost a stát, nebo
Společnost versus stát?), Paměť v digitálním věku, formy a funkce komunikace (výzkumné
téma Věda v české Společnosti: paradigmata, instituce, komparace), Globální konflikty a
lokální Souvislosti (Historické kořeny konfliktů a jejich důsledky v transnacionálních
Souvislostech).
V roce 2017 pracovníci a pracovnice ÚSD řešili dvanáct grantových projektů GA ČR; zároveň
bylo do této soutěže podáno šest projektů (dva úspěšné: standardní grant Příslušníci
německé branné moci v řadách čs. armády za druhe' Světové války jako příklad marginalizace
v procesu tvorby historické paměti; a juniorský projekt Vodní socialismus: Voda, životní
prostředí a socialistické panství v Československu). '
V Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní
identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II) probíhalo řešení projektu Virtuální asistent pro
zpřístupnění historických audiovizuálních dat. Dále byly v rámci tohoto programu úspěšně
obhájeny dva nové projekty, v nichž ŮSD figuruje jako spoluřešitel: 1) 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) ; 2) Právní,



historické a společenskovědrıí aspekty nových a tradičních menšin v České republice
(Společně s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy a Slezskou univerzitou v Opavě).
Ústav pro Soudobě dějiny AV ČR, v. v. i., aktivně participoval na přípravách a realizaci 11.
sjezdu českých historiků v Olomoucí, prof. Jiří Kocian byl členem organizačního výboru.
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) významně akce, které ÚSD 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) Hlavní vědecké výsledky
KOLEKTıvNi MONOGRAFIE O LONDÝNSKÝCH ExıLOvÝcH vLADAcH

Smetana, Vít - Geaney, Kathleen B. (edd.)
Exile in London. The Experience of Czechoslovakia and the Other Occupied Nations,
1939-1945. Praha: Karolinum, 2017, 308 S., ISBN 978-80-246-3701-3

„.„.,.„„,.,„ Kniha přináší příspěvky renomovaných historiků Z devíti
É" 3-“- zemí; soustředí se na život v exilu, jak jej prožívaly

""4" k' vlády Československa a dalších zemí, pro něž se britská
metropole stala na několik let novým domovem. Na
Základě výsledků intenzivního archivniho výzkumu tato
publikace nově interpretuje společné znaky i rozdíly v
původu a struktuře jednotlivých exilových vlád.
Nastiňuje, v jaké míře byly Schopny ovlivňovat klíčová
diplomatická jednání velmoci či nabídnout pro
spojenecké válečné úsilí efektivní vojenskou pomoc,
jakou válečnou propagandu rozvíjely a jak Se v zahraničí
připravovaly na budoucí řešení otázky národnostních
menšin či naléhavých sociálních a hospodářských
problémů po Osvobození Svých zemí.

MONOGRAFIE o NARODNOSTNÍM SLOŽENÍ ČS. vOJENsKÝcH JEDNOTEK v ZAHRANIČÍ

Maršálek, Zdenko
"Česká" nebo "československá" armáda? Národnostní složení československých vojenských
jednotek vzahraniči v letech 1939-1945. Praha: Academia, 2017, 525 s., ISBN 978-80-
200-2608-8

_ .- f Publikace vůbec poprvé detailně mapuje národnostní
' ü ' z--n-fl-flflfl Ě složení československých vojenských jednotek

:i :Ízzìżàgřjgw „nm 11 v zahraničí za druhé světové války. Autor pracuje
' ÉÍŠÉŠ-É-I-ŠÉÉĹÉÉÉ-gggęggflflfl numerickými metodami, které umožňují důkladné

' faktografické zpracování celé řady různých aspektů,
včetně souvislosti národnostních kategorií s některými
kategoriemi Sociologickými (věk, regionalita původu,
povolání, konfese, Zdravotní stav apod.).
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MONOGRAFIE vĚNovANÄ ČS. DISENTU oo PoČÁTKu Tzv. NORMALIZACE Až K oBDoBÍ LIBERÄLNÍTRANSFORMACE

Suk, Jiří - Kopeček, Michal - Andělová, Kristina - Vilímek, Tomáš - Herman, Tomáš -
Zahradníček, Tomáš
Šest kapitol o disentu. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2017, 305 s., Sešity
Ústavu pro soudobé dějiny, sv. 51, ISBN 978-80-7285-208-6

' f. 3ı. Šest kıpltol
' ‹~ o disan'tu

É H151 I 201? I úlzn'.. pfnnnúøbúflıgfnıv Avtfl

Monografie je věnována československému disentu
v časech komunistického režimu, demokratické revoluce
a liberální transformace. Její tematický a obsahový
rámec ohraničují mezniky „obnovení pořádku“ po srpnu
1968, vzniku Charty 77, pádu komunistického režimu
v listopadu 1989 a manifestací občanského neklidu
v letech 1999-2000. Jejím cílem je představit disent
jako politický, kulturní a duchovní faktor působící až do
našich dnů. Vedle obecnějších, teoreticky zakotvených
úvah nabízejí autoři také vhledy mikrohistorického a
personalistického charakteru

MONOGRAFIE K PROBLEMATICE CESTOVÁNÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

Mücke, Pavel
Št'astnou cestu...?! Proměny politik cestování a cestovního ruchu v Československu za
časů studené války (19454989). Pelhřimov: Nová tiskárna Pelhřimov, 2017, 399 S., ISBN
978-80-7415-149-1

Hnu'ı"'-: r'ııı'flıtl _

Paoıuıêmr Pumııt cıšsmváııi
s cestovním HunHu v üıssoswvťflsılu

:A casu sıuııENÉ vÁurr Hus-19391

z" W' ı-š- 7 'F' P... H .l ı

lfl---"'hi M“ as '

Kniha Se na Základě analýzy a intepretace široké škály
pramenů i sekundární literatury snaží poskytnout
rámcový náhled do problematiky cestování a cestovního
ruchu v Československu na pozadí studené války (zhruba
mezi lety 1945 až 1989). První část práce postihuje
Základní rámce politického dění ve vztahu k dějinám
mobilit. Ve druhé části textu je představena jedna z
možných Verzi periodizace politických dějin cestování a
cestovního ruchu a následně jsou v devíti chronologicky
vymezených celcích a na vybraných dobových „kauzách“
představeny nejvýznačnější proměny či naopak
konstanty politik cestování a cestovního ruchu
sledovaného období.
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KOLEKTıvNi MONOGRAFIE K NĚKTERÝM ASPEKTŮM ŠPANĚLSKÉ OBČANSKÉ vÄLKY

Maršálek, Zdenko - Voráček, Emil a kol.
lnterbrígadisté, Československo a španělská občanská válka. Neznámá kapitoly Z historie
československé účasti v občanské válce ve Španělsku 1936- 1939. Praha, Historický ústav
Av čR - Ústav pro Soudobá dějiny Av čR, 2017, 330 5., ISBN 978-80-7286-312-9; ISBN 978-
80-7285-206-2

,mrhrigudistá'[Eskusmnsku Publıkace vydana ve Spolupracı S Hıstorıckym ustavem

lr' .'Ir-'Lı'flıľ'lì '1. I

nšnnnêıflhúnhinnshúnúıhn AV ČR Se Zaměřuje na méně známé či opomíjené
aspekty španělské občanské války a mezinárodních
brigád, Zejména na životní Osudy československých
dobrovolníků. Kolektivní monografiı' doplňují faksimile
původem Z ruských archivů, Zachycující Souhrnné
Statistiky interbrigadistů, zpracované v roce 1940 pro
orgány kominterny.

MONOGRAFIE K PROBLEMATICE cı-IALUPAŘENÍ v OBDOBÍ Tzv. NORMALIZACE A TRANSFORMACE

Schindler-Wisten, Petra
O chalupách a lidech. Chalupéřství v českých zemích v Období tzv. normalizace a
transformace. Praha: Karolinum, 2017, 210 S., Orální historie a soudobé dějiny, ISBN 978-
80-246-3613-9

Petra Schindmfim Kniha přibližuje vývoj fenoménu trávení volného času v
OcHALuPAcł-ı A Lıoecı-ı Objektech tZV. druhého bydlení, a 110 V afltľODOIOgÍCKO-
Chjfligäëifzfzììfiääfich historické perspektivě; snaží se ozřejmit jeho vliv na

jiri'nsmfm“ každodenní život občanů v Československu před rokem
1989 a proměnu tohoto vlivu v následujících dekádách.
Autorka Zkoumá, jaké vnější podmínky a vnitřní příčiny
stály u Zrodu a rozšíření chalupářství, proč Se Zrovna
Češi titulují „národem chatařů a chalupářů“, když je
kultura druhého bydlení běžná i v jiných částech světa.

. _ _ ítflI HISTORIE A sounomˇ. DtJıHv _; xnounıun
4, _
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STUDIE v KoLEKTıvNi MoNoGRAFIı K PRoBLEMATIcE NAcıSTıcKÝcH LÉKAŘSKÝCH ExPERıMENTů

Šimůnek, Michal v.
PhysiciansJI Accounts of Nazi Medical Experiments in the Context of Early Czechoslovak
War Crimes Investigations, 1945-1948. ln: From Clinic to Concentrotion Comp.
Reossessing Nozi Medical and Racial Research, 1933-1945. London: Routledge, 2017,
(Weindling, P.), S. 316-336, The History of Medicine in Context, ISBN 978-1-4724-8461-1

Studie v kolektivní monografii rekonstruuje příspěvky
:ł ı v r J v0 ˇ v: v v. v_ prvnıch svedectvı lekaru Z Ceskoslovenska, kterı prezılı

“= m. cfinic nacistickou perzekuci, a dále se soustředí na soudní. .. _. to Concentration , , , . , _ . v. n .. . . Camp stıhanı a dokumentacı nacıstıckych zlocınu protı
naznznxnflflnzznzøznınfl lidskosti. Poprvé také zdůrazňuje roli SS lékařů německé

Racinl Research. 19334945 I i v' ł _ v
narodnostı, kterı pochazelı z Cech a Moravy.

šêmL-fiąvaııiıhı
5 ž'ıł'“
Í súmm'“

ATrENTAT 1942 - PočíTAČovĂ HRA (ČINNOST PRO PRAXI)
Šisler, V. - Gemrot, J. - Kolek, L. - Vávra, D. - Kokoška, Stanislav - Černá, Marie - Cuhra,
Jaroslav - Hoppe, Jiří - Činátl, K. - Pinkas, J. - Brom, C.: Attentat 1942

. ł'ľˇ "`-`_.:-..\.x.. - .-__ 1
' .nn-'r Attentat 1942 je počítačová hra,

která vypráví příběhy Z období
nacistické Okupace
Československa Z pohledu lidi,
kteří Okupaci zažili. Hra je
Založena na filmových
rozhovorech, interaktivních
komiksech a autentických
historických záběrech. Vydána v
říjnu 2017 skrz digitální
distribuční platformu Steam.

..
._.

/øf
'.`.'

1
r'

'
:JC

-h'

Hra byla nominována mezi finalisty Independent Games Festival Awards 2018
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b) Vzdělávací činnost

Ústav proisoudobé dějiny AV ČR, v. v. i., dlouhodobě úspěšně Spolupracuje S vysokými
školami; na pedagogické činnosti vysokých škol Se podílí téměř dvě desítky pracovníků a
pracovnic ústavu. | v roce 2017 pokračovala činnost společných pracovišť s Fakultou
sociálních věd Univerzity Karlovy (Institut mezinárodních studií), s Fakultou humanitních
studií Univerzity Karlovy (pracoviště Orální historie a soudobé dějiny) ; dále společná
akreditace doktorského programu politologie s Fílozofickou fakultou Univerzity Karlovy a
doktorského programu moderní dějiny s Fakultou sociálních věd UK. Vedle toho probíhala
smluvní spolupráce na realizaci programu doktorského studia oborové rady historie Fakulty
filozofícko-přírodovědecké Slezské univerzity v Opavě a Filozofické fakulty Univerzity J. E.
Purkyně v Ústí nad Labem. Kromě aktivit „vysokoškolských“ ÚSD participuje na středoškolské
výuce, ať již formou přednášek či Spolupořadatelstvím soutěže České asociace orální historie
o nej lepší studentskou práci.

c) Činnost pro praxi

Výstupem projektu podpořeným Technologickou agenturou ČR (2015-2016) byla mimo jiné
Certifikovaná metodika pro realizaci orálněhistorického výzkumu v prostředí výzkumných
ústavů, vědeckých pracovišť a „intelektuálních elit“. (Miroslav Vaněk, Lenka Krátká, Jana
Wohlmuth Markupová; datum certifikace 14. 8. 2017). Metodika nabízí komplexní obraz
realizace orálněhistorického projektu v prostředí intelektuálních elit, na příkladu
Specializovaných výzkumných, akademických či vysokoškolských ústavů a
odborných/výzkumných pracovišť. Zaměřuje Se také na možné využití orálněhistorických
výzkumů v uvedených oblastech pro poznání minulých i současných společenských jevů;
zároveň upozorňuje na úskalí, která takový výzkum může přinést.

V loňském roce měl ústav Své zástupce (Pavel Mücke, Jiří Kocian) v Oborovém hodnotícím a
verifikačním panelu pro Společenské, humanitní a umělecké vědy při Radě vlády ČR pro
výzkum, vývoj a inovace; ti Se aktivně účastnili hodnocení výsledků vědy za rok 2015 a 2016.
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d) Mezinárodní 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 2017 pokračovala spolupráce na mezinárodně řešených projektech:

A Transnational Approach to Resistance in Europe, 1936-48 (The Leverhulme Trust &
Gerry Holdsworth Special Forces Trust);

- History of European Urbanism in the 20th Century (Horizon 2020).

Vedle toho ÚSD Získal podporu pro další významné mezinárodní projekty:

program Inter-Excellence (výzva Inter-Vector): Parliaments in Transition (úspěch
v této soutěži znamená prosazení české inovace v evropském výzkumu
parlamentarismu);

- Horizon 2020 - JPICH Digital Heritage: European History Reloaded: Curation and
Appropriation of Digital Audiovisual Heritage;

- Horizon 2020, Marie Skłodowska-Curie Action - Individual Fellowship: Articulating the
free market: A cultural history of the economic transformation in Central Europe,
19894999;
Shaping a European Scientific Scene: Alfonsine Astronomy (CNRS, Observatoire de
Paris).
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e) Popularizačni činnost

Ústav pro Soudobě 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 odborně veřejnosti. Pravidelně Se ÚSD podílí na akcích Festivalu Týden vědy a
techniky, jež pořádá AV ČR.

Pracovníci a pracovnice ústavu ve Spolupráci S médii (deníky, kulturní časopisy, rozhlas,
televize) významným způsobem participují na popularizačních aktivitách moderních a
soudobých dějin, mimo jiné pravidelnou spoluprací na publicistickém cyklu České televize
Historie.cs (díly Michail Gorbačov, perestroj ka a Gorbačovova návštěva v ČSSR, Volyřıáci,
Svět Se bál o život - výročí kubánské raketové krize) či na publicistickěm cyklu Českého
rozhlasu plus Jak to bylo doopravdy?, magazín Leonardo (například k výročí okupace českých
zemí v březnu 1939 či k událostem listopadu 1989). Pravidelně jsou pracovníci a pracovnice
ÚSD také zváni do pořadu Hydepark a komentovaných zpravodajských relaci. V listopadu
2017 Miroslav Vaněk a Pavel Mücke k popularizačni činnosti přispěli svými vystoupeními
v rámci prezentace knihy Velvet Revolutions a návazných akci pořádaných T. G. Masaryk
Czech School, Chicago.
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Jedním Z výstupů popularizační činnosti jsou i brožury určené nejširší veřejnosti,ł vydávané
v edici AV CR Věda kolem nás.

V návaznosti na projekt „Příběhy míst. Topografie soudobé paměti národa“ (Ministerstvo
kultury ČR) byla připravena informační popularizační brožura v rámci řady Věda kolem nás
Tučková, Michaela: Pamětní misto na komunistický režim. Praha: Středisko Společných
činnosti AV ČR, v. v. i., 2017, 19 S., Věda kolem nás, 60, ISBN 978-80-270-2049-2.

Pamětní místa-na
komunistický rezım

.q-.....

Devátá, Markéta - Kocian, Jiří - Pernes, Jiří
Českoslovenšˇti komunisté a jejich strana (Souhrnný přehled dějin KSČ). Praha: Středisko
Společných činností AV ČR, v. v. i., 2017, 19 S., Věda kolem nás, 68, ISBN 978-80-270-3116-0.
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f) Významná ocenění
Magnesia Litera pro Petra Roubala (Československé Spartakiády; Academia 2016).

BASEES Women's Prize 2017 pro Lenku Krátkou (A History of the Czechoslovak Ocean
Shipping Company, 1948-1989; ibı'dem Verlag 2015).

The Ostbrock Prize pro Alenu Hadravovou (2. vydání kolektivniho díla Biographical
Encyclopedia of Astronomers; Springer 2014).

Medaile České fyzikální společností pro Emilii Těšínskou (Za přínos ke studiu historie fyziky
v českých zemích).

Zvláštní cena Miroslava Ivanova pro Jiřího Pernese (Zprávy z Prahy; Academia 2016).

Fotografie z přímého přenosu udílení výročních knižních cen Magnesia Litera 2017 z Nové Scény Národního
divadla v Praze, 4. 4. 2017
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IV. Hodnocení další a jiné činností
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. nevyvíjí žádnou další či jinou činnost.

V. Informace o opatřeních k Odstranění nedostatků v
hospodaření a zpráva, jak byla splněna opatření k
odstranění nedostatků uložená v předchozím roce

V roce 2017 nebyly Zjištěny nedostatky v hospodaření ÚSD.
Dne 4. prosince 2017 byla Zahájena plánovaná kontrola Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v.
v. i., prováděná v souladu se schváleným plánem kontrolní činnosti Kontrolního odboru KAV
ČR na rok 2017. Tematický byla kontrola zaměřena Zejména na: soulad Zřizovací listiny
s činnostmi pracoviště, institucionální a účelové financování, hospodaření S majetkem,
dodržování Zákoníku práce, Smluvní vztahy, evidenci a revizi knihovních fondů. Kontrola
bude probíhat až do února 2018.

VI. Finanční informace o Skutečnostech, které jsou
významné z hlediska posouzení hospodářského
postavení instituce a mohou mít vliv na její vývoj

Finanční informace obsahuje účetní závěrka, tj. rozvaha, výkaz zisku a Ztráty a příloha
k účetní Závěrce k 31. 12. 2017, které tvoří nedílnou přílohu této výroční zprávy.

Ústav pro Soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., se v roce 2017 stal vlastníkem id. 1/ 3 pozemku,
parc. č. 513 v k. ú. Nové Město, obec Praha, jehož součástí je budova č. p. 1000, na adrese
Hybernská 1000/8, Praha 1 (viz Změny ve Zřizovací listině). O hodnotu tohoto podílu se
navýší vlastní jmění instituce.

Příslušné finanční informace poskytuje účetní závěrka, tj. rozvaha, výkaz Zisku a ztráty a
příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2017, jež jsou nedílnou Součástí této Zprávy. Výrok
auditora byl bez výhrad.
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VII. 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
zasazování zkoumané problematiky do širšího mezinárodního kontextu. Klást bude důraz na
ještě hlubší zapojování se do mezinárodních projektů, na publikací v zahraničních odborných
periodikách atd. V Souvislosti s rozhodnutím Akademického sněmu budou tyto zásady vtěleny
do nově dlouhodobé výzkumné strategie ÚSD, jež bude v roce 2018 projednána v ústavních
orgánech.

Dále bude ÚSD pokračovat v systematickém plnění úkolů vyplývajících z charakteru instituce
jako specializovaného pracoviště pro obor Soudobých dějin a dějin vědy a rozvíjet servisní
badatelskou činnost (knihovna, dokumentační sbírky, ediční činnost, oborový časopis,
spolupráce s vysokými školami).

V roce 2018 bude důležité efektivní hospodaření S finančními prostředky, jelikož v roce 2017
bylo ukončeno šest grantových projektů GA ČR a získány jen dva, což představuje propad
v objemu účelově určených prostředků. Na druhé straně se prohlubuje mezinárodní
spolupráce a participace v projektech, která znamená i nemalý finanční přínos.
V roce 2018 se pracovníci a pracovnice ústavu aktivně zapojí do akcí k 100. výročí založení
republiky, které jsou pořádány ve spolupráci S dalšími ústavy a S AV ČR. Dále připraví
mezinárodní konferencí k výročí roku 1968, akce financovaná na Základě usnesení vlády č.
353 z 10. 5. 2017 (The Prague Spring 50 Years After: Great Crises of Communist Régimes in
Central Europe in a Transnational Perspective) a mezinárodní konferenci k výročí roku 1938.
ÚSD bude také partnerem Ústavu Pamätí národa při pořádání konference k výročí roku 1948.

VIII. Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. třídí odpad na recyklovatelně .materiály (papír,
plast, sklo) a používá ekologicky šetrné kancelářské produkty (recyklovaný papír, opakovaná
plnění tonerů apod.). '
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IX. Aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů
Ústav pro Soudobé dějiny AV ČR, v. v. í., k 31. 12. 2017 zaměstnával 68 zaměstnanců a
zaměstnankyň, Z toho 49 výzkumných pracovníků/pracovníc.

Průměrná mzda činila 40 671 Kč.

V průběhu roku 2017 bylo přijato 10 nových zaměstnanců/zaměstnankyň; pracovní poměr byl
Skončen s 10 pracovníky/pracovnícemí (včetně pracovních poměrů realizovaných z účelově
určených finančních prostředků).

X. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím

V roce 2017 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.

Rámcovou licenční Smlouvou ze dne 13. 11. 2017 Ústav pro Soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.,
poskytl Knihovně AV ČR, v. v. i. oprávnění k výkonu práva užít dílo, které poskytovatel uloží
do institucíonálního repozitáře AV ČR.
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prof. Miroslav Vaněk, ředitelÚstav pro Soudobé .dějiny
ňkadernie věd Ceské repr_1b"!fy. v.v.i.
Vťašske 5.1353. 118 éQ Praha I;
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Přílohou výroční zprávy je účetní závěrka a zpráva o jejím auditu
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Ing. Karel Heteš, auditor, osvědčeni č. 1369 

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 A V ČR, v.v.i. 
("Instituce"), sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 
31. 12. 201 7, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31 . 12. 201 7 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. 2017 a nákladů a výnosů a výsledku jejího 
hospodaření za rok končící 31. 12. 2017 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 iriformace 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) 

Ing. Karel Heteš, Pertoldova 3329, 143 00 Praha 4 
e-mail: hetes@volny.cz, mobil: +420 603 265 394, tel./fax: +420 241 766 453 

Ing. Karel Heteš, auditor, osvědčem'č. 1369

ZPRÁVA NEZÁvISLÉHO AUDITORA

pro Zřizovatele instituce Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.
Praha 1, Vlašská 355/9, IC 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. 2017, výkazu ZiSku a Ztráty Za rok končící 31. 12. 2017 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
UStav pro soudobé dějiny AV CR, v.v.i. k 31. 12. 2017 a nákladů a výnosů a výsledku jejího
hospodaření za rok končící 31. 12. 2017 v Souladu S českými účetními předpisy.

Základpro 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 vyr' Oční 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 nej sou 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. 

Ing. Karel Heteš, Pertoldova 3329, 143 00 Praha 4 
e-mail : hetes@volny.cz, mobil: +420 603 265 394, tel./fax: +420 241 766 453 

nesprávné. Také posuzuj eme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních)
ohledech vypracovány v souladu S příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se
rozumi, 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
0 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
I ostatni 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 účetníjednotb/ Za účetnízávěrku

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 účetrıí 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 uvedenýrrıi 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:
° ldentifikovat 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, ncpravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol přcdstavenstvem.

lng. Karel Heteš, Pertoldova 3329, 143 00 Praha 4
e-maiI: :ete-á '73 :cín-_ --.7; mobil: +420 603 265 394, tel/fax: +420 241 766 453



• 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 25. 5. 2018 

Jméno auditora a číslo oprávnění o zápisu do seznamu auditorů 
Nezávislý auditor ing. Karel Heteš 

Praha 4, Pertoldova 3329 

Oprávnění č. 1369 

Přílohy: 

Účetní závěrka k 31. 12. 2017 
1. Rozvaha 
2. Výkaz zisku a ztráty 
3. Příloha v účetní závěrce 

Výroční zpráva k 31. 12. 2017 

Ing. Karel Heteš, Pertoldova 3329, 143 00 Praha 4 
e-mail: hetes@volny.cz, mobil: +420 603 265 394, tel./fax: +420 241 766 453 

' 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
věmému 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 25. 5. 2018

Jméno auditora a číslo oprávnění o zápisu do Seznamu auditorů
Nezávislý auditor ing. Karel Heteš

Praha 4, Pertoldova 3329

Oprávnění č. 1369
i _ ÄUQW

Přílohy:
Učetní závěrka k 31. 12. 2017

1. Rozvaha
2. Výkaz zisku a ztráty
3. Příloha V účetní závěrce

Výroční zpráva k 31. 12. 2017

Ing. Karel Heteš, Pertoldova 3329, 143 00 Praha 4
e-mail: DQĹQ-géˇš; ` _flıinin; _ _.`:_, mobil: +420 603 265 394, tel/fax: +420 241 766 453
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Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Ylašs k:í 9, 11 8-10 PRAl-lA I, Č'eskil republika 

ROZVAHA VVT (od 2016) 
I ČO Sestaveno k 31.12.20!7 

68378 114 (v l<.č , s p1'esností na celá čís la ) 

Zpracovúno v souladu s 
vyhláškou č 50-l/2001 Sb 
ve znění po7děj š ích pi"edpi su 

Pulo zka Č ís lo Stav 

Č í s l o Název řádku kOl 012017 k 3 1 I ~ . 20 17 

A A. Dlouhodobý m ajcl el< cell;cm UOI -1160 333 117313671 

A.l !.Dlouhodobý nehmotn ý majctcl; celkem 002 209 116 209 116 

A .1 4 4 D robn)' dlou hodobý nchmotn)· majetek 006 209 11 6 ~09 116 

A. ll li.Diouhodob)· hmotn)' majetek celkem 010 13476402 1267663 17 

A . ll . I I .Pozemky Oll 331 134 38 760 134 

A l U J .Stavby 0 13 4 11 5 808 78 987 475 

A 114 4 H motné movité věc i a jej ich soubory 0 14 4 457 599 4 522 ~25 

A.ll .7 7 DrobnÝ dlouhodobý hmotný majetek 0 17 45 71 862 4 496 483 
-

A.IV IV.Opn\vky I< dlouhodobému majctlw celkem 028 -9 525 186 -9 661 763 

A . IVA 4 .0právky k DDN M 032 -209 11 6 -209 11 6 

A IV.6 6 .0právky ke swvbá m 034 -755 846 -900 549 

A 1V.7 ? .Oprávky k sam movitým věcem a souborllm hm mov. vť-ci 035 -3 988 362 -4055614 

A.1Y . IO I O.Oprávky k DDHM 038 -4571862 --!496 483 

B B.Knítkodob)' majete1; ccll<cm 040 13162306 13 98-144 I 

B.ll ll . Pohledávky celkem - 051 1_3_29 20-l 1 33775 1 

B.l11 ! . Odběrate l é 052 12 822 26 625 

B.ll .4 4 Poskytnuté provozní n ilohv 055 -! 35 334 42 1 656 

B. ll .6 6.Poh ledávky za zam i's tnanci 057 36 85 1 3 1 360 

8. 117 7 Pohledáv ky za in stitucemi SZ a VZP 058 SOS 336 805 336 

B.11.1 7 17.Jiné pohled{tv~y 068 JS S6 1 52 774 
- - f---~~ 

B.lll lli.Kni t lwdobý finan ční majetek cell<em 071 ll 552 646 12 428 595 

B.lll I I Peněžní prostředky v po k l adně 072 45 694 59 395 

B. lll . ~ 2 Cen iny 073 5 600 

8. 11 1.3 3 Peněžní pros tředky na účtech 07-l ll 501 352 12 369 200 
-

B. IV IV.Jímí aktiva ccll<cm 079 280 456 218 096 

B 1V . I I .Náklady př í š tích období oso 280 456 186 64 1 

B 1\1.2 2 Př íJmy př í š tích období 081 3 1 454 
-

AKTIVA CELKEM 082 17 322 638 131 298 I 12 

12 \0]0flfJ~l~L! RI H·-.\ 'ROP0(\{0/\ \H -\ \'\'\I ,•d~UI() ) l Bl·3\l il it.. lil.:; 

Ústav pro Soudobe' dějiny AV CR, V.V.i._„ Vlflšslšá 9, 118 40 PRAHA t, Česká republika

ičo
68378114

ROZVAHA VVI (66 2016)
Sestaveno 16.31.1220“

(V Kč. S přesností na celá Čísla)
Zpıˇzıcováv'mo V Sotiladu S
\_\fhlátškı)tı Č 504/2002 Sb`
Ve mění po7dčjších předpisů

Položka

Číslo Název
C1510
řádku

Stav

k01.01.2017 k31122017
l\.1)louhodobý majetek eelkem 001

A] 1.D1011hodob_\'T nehmotný majetek celkem
4160333

209116V
117 313 671.

209116
A14 4Drohný dlouhodobý nehmotný majetek
A.11 11.Dloulıodobý hmotný majetek celkem

209116
13 476 402

209116
126 766317

A111 1 .Pozemky` 331134 38 760 134
A113 35121b 4115808 78 987 475
A114 Llotne movitć Věci ajejich Soubory 4 457 599 4 522 225
A117 7Drobn§r dlouhodobý hmotný majetek
A. [V 1V.Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

4571862
I9525186

4496483
4›661763

A.1V.4 4.0pral'),Y k DDNM -209116 -209 l 16
A.1V.6 6 _ Opi'avlcy ke. Stavbám -755 846 -900 549
A1V.7 7 Oprávky k sam motitým Vecem a Souborům hm. mov. veci -3 988 362 -4 055614
All/.10 10. Opraż'lvk)`v k DDHM -4 571 862 41496483

lřłlxˇrátkodobýr majetek celkem 13162 306 13 984 441
B.11 11.Pohledávky celkem [329204 1337751
B.11,l 1.0dbëmtelé 12 822 26 625
1311.4 4 Poskytnuté provozní Zálohy 421 656
1311.6 6.Pohleda\`ky za Zaměstnanci 31 360
1311.7 7 PoltledaˇťlqI 7a institucemi SZ a VZP 058 805 336
13.11.17 17..line pohledávky 068 52 774
B.111 HLKrátkodobý finanční majetek celkem 071 12 428 595
B1111 1.Pcnčžní prostředky v pokladně 072 59 395
B1112 2.Cenin)` 073
13.1113 3Peněžni prostředlq.i na účtech 074
B.1V 1V.Jiná aktiva celkem 079

2 369 200
218096

B1V1 lNáklady příštích období 080 186 641
B.1V.2 '2.Příjmy příštích období 081

AKTIVA CELKENÍ 082 17 322 638
31454

131 298112

„'vˇ AH 1 RTl l BBM` iFlS



lJstav pi"O soudobé dějin y A V ČR, v.v. i. , \'lašská 9, 118 40 PRAHA 1. Č"csld rcpuhlilw 

ROZVAHA VVI (od 2016) 
I ČO Sestaveno k 31.12.2017 

68378 11 4 (v K č , s přes n ost í na ce lá čísla) 

Položka 

Č ís lo Ná zev 

A A. Vlas tní zdroje celkem 

A.l T..Jmční celkem 

A.ll I V las tn i Jmťni 

A .l2 2.Fondy 

A.ll II.V)·slcdek hospodal·cní celkem 

A.11 I I . Účel výsledku hos podaření 

A ll2 2.Výs ledek hos podaření ve schva lovac ím říze ni 

B B.Cizí zdroje celkem 

!Ull III.Knítkodobé zúvazl>y celkem 

B. llll I .Dodavatelé 

8 .111 .5 5 . Zaměstnanci 

8. 111.6 6 .0statní závazky vl1 č i zaměstnancům 

B. rf!7 7.Závazky k institucím SZ a VZP 

8 .lll .9 9.0 statni ph mé daně 

8. 111. 11 II .Ostatn i da n ě a poplatkv 

8 .111 .12 12 .Závazh · z.: vzia hu k SR 

8 .1111 7 17.Jiné z;\valky 

B.TV IV.Jiná pasíva celkem 

B. IV. I I VýdaJ e p ří š tích období 

PASIVA CEU~EM 

nazítlw : 

Ústav pro soudobé dějiny 
Akademie véd české republiky. v.v.i . 

Vlašská 9/355, 11 8 40 Praha 1 

tč: 0&378114 

1" 1:iik 19 OJ 21)1 :>; I "i ::: 2 -12 G r.::b;;numln\a l <ll{l..,IJ\,t 

Odpovědnú osoba (slalutámí zústupce): 
prof Dr V: něk Miros lav Ph D. 

Podpis ud~ě,in~ 
Kont rol ní kód : 

Čí s lo 
řádku 

083 

OS.t 

085 

086 

088 

089 

090 

092 

103 

104 

108 

109 

I l O 

112 

114 

115 

120 

127 

128 

130 

Zpracován o v so uladu s 
vyh láškou č 504/2002 Sb 
ve zn ění pozdčj š i c h předpi s (! 

Stav 

k0 1.0 U017 k 3 1 

13 173 615 
-

ll 3 15 576 

4 183 030 

7 132 546 

I 858 039 

I 858 039 

4 149 024 
- -

3 965 627 

245 6 19 

I 708 21 7 

17 099 

I 647 470 

273 880 

75 

73 267 

183 397 

I 83 397 

17 322 638 

Osoba odpovčdmí za sestavení: 
Jaros lava Grossmannová 

Podpis osoby odpovědné za sestavení: 
( ' ) - ' 

""-~ . // /___.. -A- 7 
_...- 2 / ~ 

_,9' 
Ol>amžil> scsťlivc. ní : 19.4 .20 I S 

I :> 20 17 

126 552 405 

126 520 951 

11 7 336 368 

9 184 583 

31 454 

31 454 

4 745 706 
-

4 625 80 1 

360 539 

I 98 1 466 

8 3 12 

I 767 069 

347 950 

1_00 

37~ 

159 99 1 

11 9 905 

11 9 905 

131 298 112 

1(1]%{12182 1{1 Hd _' ROPO (I{O/\'-\H\\VI{od:::IHh J :C BR\1 d· l" I ll" 

IČO
68378114

ROZVAHA VVI (od 2016)
Sestaveno k 31.12.2017

(v Kč. s přesností na cela Čísla)

Ústav pro Soudobé dějiny AV CR, vvi., vıflšshá 9, 118 40 PRAHA 1. Česká rflpnhıšhfl

Zpracováno v souladu s
vyhláškou Č 504/2002 Sh.
vc Znění p07dčjsích předpisů

Položka Císlo
Č íslo Nazev

Stav
řádku 1101012017 k3112.2017

A AĂ/Tlastní zdroje celkem 083 13173615
AJ 1.Jmění celkem 08-1 11315576

126 552 405
126 520 951

A11 1 Vlastní jmění 085 4 183 030 117 336 368
A12 2Fondy 086 7132546
A.ll ILVýsledek hospodaření celkem 088 1 858 039

9184 583
síìšì

A111 1 Účet výsledku hospodaření 089 31454
A112 2Výsledek hospodaření ve schvalovaoíın řízení 090 1 858 039
B B.Cizı' zdroje celkem 092 4 .149 024
3.111 111.1(1'átkodobé závazky celkem 103 ššıššısìý

4 745 706
4 625 8111

13.1111 1 .Dodavatelé 104 245 619 3110 539V
13.1115 5 VZaměstnanci 108 1708217 _ 981 466
B1116 6.0statní Závazky vůči Zaměstnancüm 109 17 099 8312
B1117 7.7.avazk3T k ínstıtucím SZ a VZP 110 1 647 470 _4 767 069
B1119 Ĺ905121611 přímé daně 273 880 347 950

13111.11 1 1 .Ostatní daně a poplatky 75 1 V00
13111.12 12.2ávazky ze vztahu k SR 37-1
13111.17 17.11ne zavaćky 73 267
B. IV IV..Iíná pasíva celkem 183 397

159 991
119 905

R1V1 1 Výdaje příštích obdobi 183 397
PASIVA CELKE M

119 905

17 322 638 131298112

Razítko :

Ústav pro Soudobá dějiny
Akademie věd České republiky, vvi.
Vlašská 9/355, 118 40 Praha 1
IČ: 68378114

Odpovědná osoba (Statutární zástupce) :
pı`ot`. Dr Vanek Miroslav PhD.

Podpis odpo fëdnć osoby :

Kontrolní kod :

Osoba odpovědná za Sestavení :
Jaroslava Grossmannova

Podpis osoby odpovědné za sestavení :

'-h. i.
'V › ł

_,/"1-
Okamžik sestavení : 19112018

2 J (ROZVAHA V151 1 EBM. 1



l l st?. v pro soudobé dějiny A V ČR, v. v .i., \' lašsl<li 9, l iS 40 PRA 11 .\ 1, {cs!<á rcpuh!ika 

I ČO 

Výkaz zisku a ztráty 
Od 01.01.20!7 do 31.12.20!7 
(v Kč . s přes ností na ce lá čísla) 68378 11 4 

Po ložka Číslo 

Čís lo Názcv řádku Hla vni 
A lA. Náklrulv 

-

A.l I. Spot řebova n é ná kupy a nak upova né s lužby 002 R 356 079 

A I I 1 . Spotřeba 111ateriá!u . energ ie a os t nes kl dodávek 003 I 338 086 

A .U 3.0pravy a udrzoq\n í 005 592 2 18 

A. 14 4. Náklady na cestovné 006 I 5 17 946 

A r 5 5. Nákladv na reprezentac i 007 47 665 

A r 6 6 . Ostatní služby 008 4 860 165 

A. [ll 11 1. Oso bn í ná lda d y 013 38 396 435 

A .lli. IO I O. Mzdové náklad)' 0 14 27 562 8-18 

A 111.1 r r r Zil konné sociální poJ i š těni 0 15 8 464 520 

A ll! 13 13 Zá konné soc iál ni nák lad,· Ol 7 2 369 067 
--~~ 

A.IV IV. Daně a po(Jla tky 0 19 5 530 

A. l \'. 15 15. Dan č a popla tky 020 5 530 

A. \ ' V. Osta tn í núld a cly 02 1 2 666 474 

A .V. I6 16. Smluvní pokut\·. úrokv z prodl ení_ ost.pokurv a penále 022 r 10 948 

A .V .19 19 Kurzové 7trúty 025 8 992 

A V 22 22 . J iné ostatní náklady 028 2 5-16 534 

A.VT Vl. Odp isy, prodaný maje tcl<, tvorba a po užiti rezerv a 029 2 11 955 
OP 

A V l 23 ')' 
_ J Oclpisv dlouhodobého maJetk u 030 2 1 r 955 

Náldaůy cel kem 039 49 636 .J72 

Čmnos t 

ll ospodářská 

Zpracovano ' sou ladu s 
vy hláškou č 504/2002 Sll . 
ve zněn í pozděj š í c h předp i s ú 

Ce lk em 

8 356 079 

I 338 086 

592 2 18 

I 5 17 946 

47 665 

4 860 165 

38 396 435 

27 562 84X 

8 46-l 520 

2 369 067 
-------,-

5 530 

5 530 

2 666 474 

I lO 94S 

s 992 

2 546 534 

2 11 955 

21 1 955 

49 636 472 

11 -J I'J 0-1 ~1•1 S 1..:; -:;.:;; ~(• (in.J:'S!llJlliiP\3 J,\1 ~l.t' I 2 lOt tn~t5i21\llh.lROPn-lt\Y~IH>O\}...\\\Ihld1 )1 BB\l1Fl~l! l.:; 

Ustav pro Soudobá dějiny AV CR, v.v.i., Vızzšshá 9, 118 40 PRAHA 1, Česká n-pnhıiıfln

Výkaz Zisku a Ztráty
Od 01.01.2017 (lo 31.12.2017
(v Kč. 5 přesností na Celá Čísla)

Zpracováno v Souladu S
Whláškou Č. 5042002 Sb.
ve Znění pozdějších předpisů

IČO
68378114

Položka Císlo
Císlo Název řádku

Činnost

Hlavní Hospodařska Celkem
A

A. I

A. .Mík/mb*
I. Spotřebovanć nákupy a nakupované služby 002 8 356 1.179H 8 356 079

A11 1.Spot1ˇ“eba materiálu. energie a ost` neskl. dodávek 003 l 338 086 „_
ı 338 086

A13 301111111)/ a udržování 005 592218 592218
A14 4. Náklady na eestovne 006 1517 9-16 1517946
A15 5. Náklady na repı ezentaeí 007 47 665 47 665
A1 6
AJII

6. Ostatní Služby

III. Osobní nákladyr

11108

013
4 860 165

38 396 435
4 860 165

38 396 435
All! 10 10. Mzdové naklady 014 27 562 848 27 562 848
A1111] 11. Zákonné Sociální pojištění 015 8 464 520 8 46-1 52.0
A,llí.l3
.fl\.1\~“”

13. Zákonné Sociální naklady
ITDVaně a poplatky

017,_L
0É7

2 369 0157

5 530

2 369 067
ý_5 5311

A.1V.15
AN

15. Daně a poplatky

V. Ostatní náklady 021
020 5 530

2 666 474
5 530

2 666 474
AV. 16 16. Smluvní pokuty úrok?1 Z prodlení. ostpokutyF a penále 022 110 948 110 948
mw 19, Kurzové Ztráty tm 8 992 8 992
AVQÉ
A.VÍ

22. Jine ostatní naklady
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezen1 a
OP

1112 8

029
2 546 534

211 955
2 546 534

211 955
A V123 23. Odpísy dlouhodobého majetku

Náklady celkem
030

l 039
211955

49 636 472
211955

49 636 472



Č í s l o 

H 

TU 

B. l I 

1:!.111 

B.IV 

B.IV.7 

B.IV 8 

B !V.9 

Ústav pro so udobé dějiny A V ČR, v.v.i., \ ' l:lšs!d 9, 11 8 -to PR.\IL\ !, Č'cs!;:í republika 

! ČO 
68378 114 

Po ložka 

Název 

R. J~\Í /1 0.\)1 

I. Pro\·ozni dotace 

1 Provozní dotace 

III. Tržba za vlastni v~·ku n y a za zboží 

lY. Os tatní výnosy 

7. Vý nosové úrok v 

S. Kur7ové zisky 

9. Zúčtm·ání lonci C1 

Výkaz zisku a ztráty 
Od 01.01.20! 7 do 31.! 2.2017 
(v l<. č , s pí·esností na ce lá č ís l a) 

<-' íslo 
řá dku lll avní 

041 47 .n8 840 

042 47 '1~ 8 S.JO 

047 210 4'.13 

048 2 028 593 

05 1 12 

052 ~o o 
053 I 463 043 

( innost 

Hospodářs ká 

Zpraco1·cino v souladu s 
1yhláškou č 50-ln002 Sb 
ve z n ěn í pozdějš í c h pi'edpi sL'i 

Cel kem 

47 428 840 

47 428 840 

2 10 493 

2 028 :WJ 

12 

200 

1 463 043 

B.IV. IO I O . .f tn é ostatní v\· nosy 054 565 339 565 339 
·----

Ví·nosy celhm 06 1 

c C. V~·s l cd ck hnspodal·cni před zdaněním 062 

o O. Vj•slcdek hospodařeni po zdančni 063 

Razítko : Odpovědná osoba (statulfírní z:í;tupcc) : 
p 1 oť D[ Vaněk M1roslav f> h Ll 

Ústav pro soudobé dějiny tl. .rL 
AkacJem1e véd Ceské republiky, v.v.1 Vf [/ ..........__ 
Vls.šská 9/355, 118 40 Praha 1 Podpis odpovědné osoby : 

IČ: 6&373114 

Kont.-olní kód : 

- - ---- - - - - --49667 927 49 667 927 

Jl 454 

31 454 

Osoba odpo,·čctná za ses t:nT ní : 
JaroslaYa Grossmannn1·ú 

Podpis osohy odpovčdné z?. ses taveni : c- -<~~----~-~~ 
._.._~ z "/" . ) 

Okamžik sestaveni: 19 .J 20 18 

3 1 454 

31 454 

llfl91 !1]1'<.2 RJ f kl ROPO.l (\ Y"'ll·[)()\"h \\'\I !l•d 2 ) I BH\1 ll-I" ll I" 

Ústav pro Soudobé dějiny AV CR, vvi., vıflšżšhá 9. 118 4D PRAHA 1. Ceská republika

Výkaz Zisku a Ztráty
IČO

68378114
Od 01.01.2017 do 31.12.2017
(v Kč, S přesností na celá Čísla)

Zpracováno v Souladu s
vyhláškou Č 504/2002 Sb
ve mění pozdějších předpisů

Položka Číslo
Císlo

Cinnost

Název řádku Hlavní Hospodářská Celkem

B
BJ

B. Výn Osy
I. Provozní dotace 041 47 428 8-40 47 428 840

BH 1 Provo7nı' dotace 0-12 4? 4128 840 47 428 S40

BJII
Bıv 0

III. Tržba Za vlastní výkony a Za Zboží 210 493
IV. Ostatní výnosy

210-193
2 028 593 2 028 sšá

HIV] 7. Výnosové L'ırolx'jv' 12
BIVB 8, Kur7ově 7isk§ˇ 052

BIVŠ) 9. Zúčtovzìní fondů 053

BTV. 10 10. Jine' ostatní výnosy

Výnosy Celkem
C C. Výsledek hospodaření před Zdaněním
D D. Výsledek hospodaření po Zdanění

Razítko :

Ústav pro Soudobá dějiny , '
Akademše věd České republiky, vvi.
Vlašská 9/355l 118 40 Praha 1
IČ:

Odpovědná osoba (Statutární Zástupce) :
protÍ Dr Vaněk Miroslav PhD,

Podpis odpovědné osoby :

683781 14

Kontrolní kód:

Osoba odpovědná za sestavení :
Jaroslava Urossmflnnovii

Podpis osoby odpovědnčı Za sestavení :
x.

lÍJ'
:A ri .

/
hní- A

X

. ,V

Okaıııžík'sestavení: 19.4.2018



Příloha v účetní závěrce ke dni 31.12.2017 

Účetní jednotka: 
se sídlem: 
právní forma: 
IČO: 

Zřizovatel: 

Hlavní činnost: 

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

Akademie věd České republiky - organizační složka státu 
IČO 60165171 se sídlem v Praze 1, Národní 1009/3, PSČ 117 20 

Předmětem hlavní činnosti ÚSD je vědecký výzkum v oblasti soudobých dějin . Svou činností 
ÚSO přispívá ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti a k využití výsledků vědeckého 
výzkumu v prax i. Získává, zpracovává a rozš iřuje 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 
uskutečúuje doktorské studijní programy a vychovává vědecké pracovníky. V rámci předmětu 
své činnosti rozvíjí mezinárodní spolupráci, včetně organizování spo l ečného výzkumu se 
zahraničními partnery, přijímání a vysílání stážistli, výměny vědeckých poznatkli 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: ředitel: PhDr. Oldřich Tlima, PhD. (do 14. června 2017) 
Prof. PaedDr. et Mgr. Miroslav Vaněk, PhD. 
(od 15. června 20 17) 

Rada instituce: předseda: Mgr. Markéta Devátá, PhD. 
místopředseda: PhDr. Adéla Gjuričová, PhD. 
členové: Mgr. Jarosl av Culu·a, PhD. (ÚSO); PhDr. Michal 

Kopeček, PhD. (ÚSO); PhDr. Antonín Kostlán, CSc. 
(ÚSO); PhDr. Jiří Suk, PhD., OSe. (ÚSD); PhDr. Oldřich 
Tíhna, PhD. (ÚSO); Prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, 
PhD. (ÚSO); 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 A V ČR); Prof. PhDr. Ivan Šedivý, 
CSc. (FF UK) 

tajemník: Mgr. et Mgr. Zdenko Maršálek, PhD. 

Laiblová-

tajemník: 

Příloha V účetní závěrce ke dni 31.12.2017

Učetní jednotka:
se Sídlem:
právní forma:
IČO:

Zřizovatel:

Hlavní činnost:

Ústav pro Soudobé dějiny, AV ČR, V.V.i.,
Vlašská 9, 1 18 40 Praha 1
Veřejná Výzkumná instituce
68378114

Akademie Věd České republiky - Organizační Složka Státu
ICO 60165171 se sídlem V Praze 1, Národní 1009/3, PSC 117 20

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 Včdeckých 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:

předseda:

PhDr. Oldřich Tůma, PhD. (do 14. června 2017)
Prof. PaedDr. et Mgr. Miroslav Vaněk, PhD.
(od 15. června 2017)
Mgr. Markéta Devátá, PhD.

místopředseda: PhDr. Adéla Gjuričová, PhD.
členové:

tajemník:

předseda:

Mgr. Jaroslav Cuhra, PhD. (ÚSD); PhDr. Michal
Kopeček, PhD. (ĹÚSD); PhDr. Antonín Kostlán, CSc.
(jÚsD); PhDr. Jin sni<,P11D.,Dse. (ÚSD), PhDr. oidneh
Tůma, PhD. (ÚSD), Prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk,
PhD. (ÚSD);J Pı-ef. PhDr. Behnnnı Jiroušek, Dr. (PP
JČU), Pref. PhDr. Milena Lenderevá, cse. (PP UPcE),
Pref. PhDr. Pen svobodný, PhD. (UDA UIQ; PhDr. Pen
šánıel, PhD. (ÚČL AV ČR); Pref. PhDr. Ivan šedivý.
Cse. (PP UK)
Mgr. et Mgr. Zdenko Maršálek, PhD.

JUDr. Lenka Vostrá
místopředseda: Mgr. David Weber
členové:

tajemník:

PhDr. Daniel Doležal, PhD., PhDr. Ivana Laiblová-
Kadlecová; Doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.
Mgr. Krátká-Lenka, PhD.



Účetní období: 1. leden - 31 . prosinec 2017 

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 spo lečnosti BBM, 
s.r.o. Písek, zpracování mzdového účetnictví zajišťuje mzdový systém Elanor Global 
společnosti Elanor spol. s r.o .. 
Centrální zálohování dat je zajištěno zřizovatelem na základě servisní smlouvy uzavřené se 
Střediskem společných čitmostí A V 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 čim1ostí nebo bezplatně získaný Ústav 
k datu účetní závěrky nevykazuje. 

1.1.2. Dlouhodobý finanční majetek 
Podíly a cenné papíry ÚSO k datu účetní závěrky nevykazuje. 

1.1.3. Zásoby 
ÚSD k datu účetní závěrky nevykazuje. 

1.1.4. Pohledávky 
Pohledávky se ocet'í.ují 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 j sou splatné do jednoho roku od rozvahového dne. 

Účetní Období: l. leden 31. prosinec '2.017

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 Závazné stanovena zřizovatelem.
Účetní záznamy jsou Zpracovány informaěně ekonomickým systémem iFIS Společnosti BBM,
s.r.o. Písek, Zpracování mzdového účetnictví zajišťuje mzdový systém Elanor Global
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 jc pořízený Z dotace (veřejných prostředků), proto Ústav
odepisuje bez tvorby Fondu reprodukce majetku jako výsledkové indiferentní operaci
(náklady `ˇ`~= 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 USD k datu účetní Závěrky nevykazuje.

1.1.3. Zásoby
USD 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 jS'QÚLıVedeny v Kč.



1.1.6. Závazky 
Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách 

1.2. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu 
Přepočet majetku, pohledávek a závazkll 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 (3 1.12. běžného roku) vyhlášeným ČNB. Kurzem k 31.12.2017 byl přepočten zůstatek 
valut v pokladně- EUR, GBP, USD a CHF. 

1.3. Rozsah, ve kterém byl výpočet zisku nebo ztráty ovlivněn způsoby oceňování 
finančního majetku 
V roce 20 17 nebyl výsledek hospodaření ovlivněn způsoby oceňování finančního majetku. 

1.4. Podstatné změny použitých účetních metod 
Podstatné změny způsobl! ocei'1ování, odepisování ani postupú účtování oproti minulém u 
účetnímu období nenastaly. Použité účetní metody odpovídají požadavkúm Zákona o 
účetnictví. 

2. Významné položky r·ozva hy 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 
Hy bernská I 000/8 na základě znaleckého posudku v hodnotě 7 4 871 667,-- 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 Oprávky Zůstatková cena Přírůstky Úbytky 
Běžné Minulé Běžné I Minulé 

I 
Běžné Minu lé Běžné Běžné 

I období období období I období období období období období 
Pozeml<y 38 760 134 33 1 134 o o 38760134 33 1 134 38 429 000 o 
Stavbv 78 987 474 4 115 807 900 549 755 846 78 086 925 3 359 96 1 78 987 474 o 
Hmotné movité 4 522 225 4 457 599 4 055 6 14 3 988 362 466 61 1 469 237 64 626 o 
věci a jejich 
souborv 
Drobnv DHM 4 496 483 4 571 862 4 496 483 4 571 862 o o o 75 379 
Ostatní DH!ví o o o o o o o o 
Nedokončený o o o o o o o o 
DHM 
Cell<em 126 766 316 1 3<'.4,7~_2105_ -~'4=í,2 646 9316070 117313670 4 160 332 64 626 75 379 )joV< Aub;r~~ 

t ~_JlA_:) 
(;' <.:. ~'t. tl 

.(!'r. ·~ "' , ~.ť llEf'\.\"'Jt .) 

.~ .... 
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1.1.6. Závazky
Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách

1.2. Přepočet údajů V cizích nıčnách na českou měnu
Přepočet majetku, pohledávek a závazků v cizí měně na Kč během účetního období je
prováděn kurzem CNB ke dni vystavení pohledávky, resp. úhrady závazku. Ke konci účetního
období jsou případné pohledávky a závazkyˇpřepočteny kurzem k poslednímu dni účetního
období (31.12. běžného roku) vyhlášeným CNB. Kurzem k 31.12.2017 byl přepočten zůstatek
valut v pokladně - EUR, GBP, USD a CHF.

1.3. Rozsah, ve kterém byl výpočet zisku nebo ztráty ovlivněn Způsoby oceňování
finančního majetku
V roce 2017 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
t'ıčetnímu 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. 1 1. 2017 byla vložena zřizovatelem do
katastru nemovitosti Hlavního města Prahy, katastrální území Nové Město. 1/3 budovy
Hybernská 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

jPoložky majetku | Pořizovací cena Zůstatková cena Přírůstky 7 Úbytký
Běžné
období

Minulé
období

Běžné
období

Opľàmf
Minulé
období

ll Běžné
období

Minulé
období

Běžné
období

Běžné
období

Pozemky 38 760 134 331134 0 0 38 760134 331134 38 429 000 0
Sta vby 78 987 474 4115807 900 549 755 846 78 086 925 3 359 961 78 987 474

věci a jejich
soubory

Hmotná movité 4 522` 225 4457 599 4055614 3 988 362 466 611 469 237 64 626

Drobný DHM 4 496 483 4 571862 4 496 483 4 571862.
Ostatní DHM 0 0 0 0 CD O Q

Nedokončený
DHM

0 0 0 0

Celkem 126 766 316 ı 3.47iìììtfż.3733452 646 9 316 070 117 313 670 4160 332 64 626 75 379 j



2.2. Dlouhodobý finanční majetek 
ÚS O k datu účetní závěrky nevykazuj e. 

2.3. Zásoby 
ÚSO k datu účetní závěrky nevykazuje . 

2.4. Pohledávky 
Dlouhodobé pohledávky O Kč 

Krátkodobé pohledávky celkem k datu účetní závěrky 
z toho: odběratelé 

zaměstnanci 

zálohy 
půjčky ze sociálního fondu 
refundace mzdy MČ Praha 
jiné pohledávky 
pohledávky SZ a VZP * 

* (účetně vedená pohledávka z roku 201 O) 

2.5. Opravné položky 

1.338 tis. Kč 
27 tis. Kč 
2 tis. Kč 

422 tis. Kč 
30 tis. Kč 
50 tis. Kč 

2 tis. Kč 
805 tis. Kč 

ÚSD nevykazuje k datu účetní závěrky opravné položky vyjadřující přechodné snížení 
hodnoty aktiv 

2.6. Jiná aktiva 
ÚSD vykazuje k datu účetní závěrky částku 218 096,-- Kč, z toho 186 641 ,-- Kč jako náklady 
příštího účetního období a 31 455,-- Kč jako příjmy příštího účetního období. 

2. 7. Vlastní zdroje 

a) Stav jmění 
Jmění celkem k datu účetní závěrky činí 
z toho: vlastní jmění 

fondy - sociální fond 
- rezervní fond 
- fond účelově urč.prostředkú 
- fond reprodukce majetku 
- HY za rok 2 O 1 7 

b) Výsledek hospodaření za účetní období 2017 

126.552 tis. Kč 
117 336 tis. Kč 

511 tis . Kč 
4 384 tis . Kč 
2 032 tis . Kč 
2 258 tis. Kč 

3 1 tis. Kč 

Výsledek hospodaření za rok 2017 ve výši 31 454,-- Kč bude navržen k převodu ve prospěch 
rezervního fondu. 

2.8. Závazky 
Dlouhodobé závazky O Kč 

Krátkodobé závazky celkem k datu účetní závěrky 
z toho dodavatelúm 

4 

4.626 tis. Kč 
361 tis . Kč 

1 990 tis. Kč 
160 tis. Kč 

1 767 tis. Kč 

2.2. Dlouhodobý finanční majetek
ł

USD k datu účetní Závěrky nevykazujc.

2.3. Zásoby
USD k datu účetní závěrky nevykazujc.

2.4. Pohledávky
Dlouhodobě pohledávky 0 Kč

Krátkodobé pohledávky celkem k datu účetní závěrky 1.338 tis. Kč
Z toho: odběratelé 27 tis. Kč

Zaměstnanci 2 tis. Kč
Zálohy 422 tis. Kč
půjčky Ze sociálního fondu 30 tis. Kč
refundace mzdy MČ Praha 50 tis. Kč
jiné pohledávky 2 tis. Kč
pohledávky SZ a VZP ř 805 tis. Kč

*(účetně vedená pohledávka Z roku 2010)

2.5. Opravné položky
USD nevykazuje k datu účetní Závěrky opravné položky vyjadřující přechodně snížení
hodnoty aktiv

2.6. Jiná aktiva
USD vykazuje k datu účetní Závěrky částku 218 096.-- Kč, Z toho 186 641 .-- Kč jako náklady
příštího účetního Období a 31 455„H Kč jako příjmy příštího účetního Období.

2.7. Vlastní Zdroje

a) Stav jmění
.Tmění celkem k datu účetní Závěrky činí 126.552 tis. Kč
Z toho: vlastní jmční 117 336 tis. Kč

fondy - sociální fond 511 tis. Kč
- rezervní fond 4 384 tis. Kč
- fond účelově urč.prostředků 2 032 tis. Kč
fl fond reprodukce majetku 2 258 tis. Kč
- HV Za rok 2017 31 tis. Kč

b) Výsledek hospodaření Za účetní období 2017
Výsledek hospodaření Za rok 2017 Ve výši 31 454,-- Kč bude navržen k převodu ve prospěch
rezervního fondu.

2.8. Závazky
Dlouhodobě závazky 0 Kč

Krátkodobé Závazky celkem k datu účetní Závěrky 4.626 tis. Kč
Z toho dodavatelům 361 tis. Kč

Zaměstnancům, výplatamezd 1 990 tis. Kč
penzijní a živørni papöiìš'rfčaihìignè 160 ús. Kč
Sociální a Zdravotnífˇ'pojištěníÁzíni'ezd l 767 tis. Kč



daně ze mzdy 

2.9. Krátkodobé a dlouhodobé bankovní úvěry 
ÚSD k datu účetní závěrky nevykazuje. 

2.10. Jiná pasiva 

348 ti s. Kč 

ÚSD vykazuje k 31. 12. 2017 výdaje příštích období v částce 119 905,-- Kč. 

2.11. Přehled splatných dluhů pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti, veřejného zdravotního pojištění a evidované daňové nedoplatky 
(JSD nemá dluhy. Závazky vyplývající z výplaty mezd za prosinec 2017 byly řádně uhrazeny 
dne 2.1.20 18. 

2.12. Finanční nebo jiné závazky a plnění neuvedené v rozvaze 
ÚSD k datu účetní závěrky nevykazuje. 

2.13. Náklady 
Rozhodující část nákladl! tvoří osobní náklady, náklady na provoz užívan)rch objektl!, tisk 
vědeckých publikací, ostatní služby a cestovné nezbytné k zajištění výzkumných projektů. 

2.13.1. Osobní náklady v tis. Kč 

Osobní náklady Zaměstnanci Rídící Kontrolní Jiný Celkem 
orgán orgán orgán 

Mzdové náklady 26 052 1 361 38 112 27 563 
Zákonné sociální pojištění 7 951 463 13 38 8 465 
Ostatní sociální pojištění o o o o o 
Zákonné sociální náklady 2 332 37 o o 2 369 
Ostatní sociální náklady o o o o o 

2.14. Výnosy 
Největší část výnosli představuje dotace od zřizovatele . Institucionální dotace je přidělena na 
schválený výzkumnou činnost, na dlouhodobý koncepční rozvoj pracoviště a na zajištění 

činnosti A V ČR. Jiné prostředky na výzkum a vývoj obdržel ÚSD na granty Grantové 
agentury České republiky, na projekt NAKI MK ČR a od MŠMT na projekt Parliaments in 
Transition. Tržby za vlastní výkony tvoří tržby za předplatné periodik a tržby za prodej knih. 
Ostatní výnosy tvoří zúčtování fondú, odpisl'1 z majetku pořízeného z ve!-ejných prostr-edkli a 
jiné ostatní příjmy. 

2.15. Přehled přijatých dotací podle zdrojů v tis. Kč 

Neinvestiční dotace 
institucionální 31 354 
z toho: podpora výzkumné záměry 27 184 

podpora na č innost 4 170 
GAČR 
ostatní 
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daně ze mzdy 348 tis. Kč

2.9. Krátkodobé a dlouhodobé bankovní úvěry
USD k datu účetní Závěrky nevykazujc.

2.10. Jiná pasiva
USD vykazuje k 31. 12. 2017 Výdaje příštích období v částce 119 905,-- Kč.

2.11. Přehled splatných dluhů pojistného na Sociálním Zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, veřejného zdravotního pojištění a evidované daňové nedoplatky
USD nemá dluhy. Závazky vyplývající Z výplaty mezd za prosinec 2017 byly řádně uhrazeny
dne 2.1.2018.

2.12. Finanční nebo jiné závazky a plnění neuvedené v rozvaze
USD 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

Osobní náklady Zaměstnanci Rídící
orgán

Kontrolní
orgán

Jiný
orgán

Celkem

Mzdové náklady 1361 1 27 563
Zákonné sociální pojištění 463 r-

A
U

J 1
3 8 465

Ostatní sociální pojištění O
Zákonné sociální náklady 37 2 369
Ostatní sociální náklady O

O
O

L
J
J
O

O

O
O

O
O

O
IQ

O

2.14. Výnosy
Největší část výnosů představuje dotace od zřizovatele. Institucionální dotace je přiděíena na
schválený výzkumnou činnost, na dìouhodobý koncepční rozvoj pracoviště a na Zajištění
činnosti AV ČR. Jiné prostředky na výzkum a vývoj obdržel USD na granty Grantové
agentury České repubìiky, na projekt NAKI MK ČR a od MŠMT na projekt Parliaments in
Transition. 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 ostatni příjmy.

2.15. Přehled přijatých dotací podle zdrojů v tis. Kč

Neinvestiční dotace__
institucionální __
z toho: podpora výzkumné záměry

podporana činnost 4 170
GAČR _ 13 614
ostatní .Ĺ . ft 2 461
Neinvestiční dotace celkem_ _ __ __ L`4.7 429

31 354T
27184



Investiční dotace 
institucionální 65 
z toho: podpora výzkumné záměry o 
ostatní 65 
Investiční dotace celkem 65 

2.16. Způsob zjištění základu daně z příjmu 
Ústav nemá za rok 2017 da!'íovou povinnost. Při zjištění daúového základu je postupováno 
v souladu s § 20 odst. 7 zákona č . 586/1992 Sb. , zákon o dani z příjmu v platném znění 
( darl.ová úleva). 

Pro výpočet základu daně z příjmu byly zohledněny tyto položky nákladťt: 
reprezentace 4 7 665 ,-- Kč 
členské příspěvky organizacím 9 030,-- Kč 
ostatní pokuty a penále 110 948,-- Kč 

Prostředky získané da!l.ovo u úlevou byly v tomto i předcházejících da!'íových období použity 
na podporu vědy a výzkumu. 

3. Stav zaměstnanců v uvedeném účetním období podle kategorií: 

kategorie průměr. přep. stav 
Výzkumný pracovník 34,96 
Ost.VŠ pracovník výzk. útvarů 5,26 
Odborný pracovník- VŠ 2 --

' 
Odborný pracovník- SŠ 2 --

' 
THP pracovník 5,67 
celkem 49,89 

4. Spojené osoby 
ÚSO nevykazuje k datu účetní závěrky žádné zálohy, závdavky ani úvěry poskytnutým 
členům řídících , kontrolních nebo jiných orgánú určených zákonem o veřejných výzkumných 
institucích. 

5. Odměny členů řídících, kontrolních nebo jiných orgánů 
jsou stanoveny zřizovate lem pro členy Dozorčí rady a Rady ÚSO v roce 2017 byly řádně 
vyplaceny ve výši 150 tis. Kč. 

Investiční dotace
institucionální 65
Z toho: podpora Výzkumné Záměry 0
ostatní 65
Investiční dotace celkem 65

2.16. Způsob Zjištění Základu daně Z příjmu
Ústav nemá Za rok 2017 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 47 665,-- Kč
členské příspěvky organizacím 9 030,-- Kč
ostatní pokuty a penále ll0 948,-- Kč

Prostředky Získané daňovou úlevou byly v tomto i předcházejících daňových období použity
na podporu vědy a výzkumu.

3. Stav zaměstnanců v uvedeném účetním období podle kategorií:

kategorie průměr. přep. stav
Výzkumný pracovník 34,96
ostvs pracovník výzk. útvarů 5,26
Odborný pracovník - VŠ 2,--
Odborný pracovník - SŠ 2,--
THP pracovník 5,67
celkem 49,89

4. Spojené osoby
ÚSD nevykazuje k datu účetní Závěrky Žádné zálohy, Závdavky ani úvěry poskytnutým
členům řídicích, kontrolních nebo jiných orgánů určených Zákonem o veřejných výzkumných
institucích.

5. Odměny členů řídících, kontrolních nebo jiných orgánů
jsou stanoveny Zřizovatelem pro členy Dozorčí rady a Rady USD v roce 2017 byly řádně
vyplaceny ve výši 150 tis. Kč.

6. Přehled o přijatých a poskytnutých darech
USD ve vykazovaném účetním období dar neposkytl a ani Žádný dar nepřij al.



7. Přehled informací o veřejných sbírkách podle zvláštního předpisu (zákon č.ll7/2001 
Sb. o veřejných sbírkách) 
V roce 2017 nebyly organizovány Ústavem žádné veřejné sbírky. 

8. Jiné účetní jednotky, ve kterých má účetní jednotka podíl 
ÚSD nemá podíl v žádné účetní jednotce v jakékoli formě. 

9. Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období 
Ředitelem a Radou ÚSD bylo schváleno vypořádání výsledku hospodaření roku 2016 ve 
prospěch rezervního fondu ve výši 1 858 039,32 Kč. 

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 2017, které vypovídají o ekonomické činnosti, jsou 
zachyceny v předchozích bodech. 

12. Odměna statutárnímu auditorovi 
Celková odměna auditorovi za povinný audit účetní závěrky byla 36 tis. Kč. 

V Praze dne: 19. 4. 2017 

Sestavila: 

Prof. PaedDr. et Mgr. Miroslav Vaněk, hD. 
ředitel ÚSD AV ČR, v.v.i. 
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7. Přehled informací o veřejných Sbírkách podle zvláštního předpisu (Zákon č.117/2001
Sb. o veřejných Sbírkách) r
V roce 2017 nebyly Organizovány Ustavem Žádné veřejné Sbírky.

8. Jiné účetní jednotky, Ve kterých má účetní jednotka podíl
USD nemá podíl v žádné účetní jednotce v jakékoli formě.

2. Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období
Reditelem a Radou USD bylo Schváleno vypořádání výsledku hospodaření roku 2016 ve
prospěch rezervního fondu ve výši l 858 039,32 Kč.

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

11. 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 2017, které vypovídají o ekonomické Činnosti, jsou
zachyceny v předchozích bodech.

12. Odměna Statutárnímu auditorovi
Celková Odměna auditorovi za povinný audit` účetní závěrky byla 36 tiS. Kč.

V Praze dne: 19. 4. 2017

Sestavila:
Jaroslava Grossma

Prof. PaedDr. et Mgr. Miroslav Vaněk, hD.
ředitel USD AV ČR, v.v.i.


