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1. 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. a 22. 2. 2012 ve složení: 

předseda: Prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, PhD. (ÚSD) 

místopředseda: PhDr. Stanislav Kokoška, PhD. (ÚSD) 

členové: Mgr. Jaroslav Cuhra, PhD. (ÚSD); Prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc. (ÚSD); 

PhDr. Michal Kopeček, PhD. (ÚSD); PhDr. Antonín Kostlán, CSc. (ÚSD); PhDr. Vít 

Smetana, PhD. (ÚSD); PhDr. Oldřich Tůma, PhD. (ÚSD); PhDr. Jan Gebhart, DrSc. 

(HIÚ); Prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr. (JČU); Prof. PhDr. Miloš Havelka, CSc. 

(FHS UK); Doc. PhDr. Petr Svobodný, PhD. (A UK); Prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. 

(MÚA) 

Dozorčí rada jmenována 8. 11. 2011, 3. 4. 2012, 14. 1. a 6. 10. 2014 ve složení: 

předsedkyně: JUDr. Lenka Vostrá, PhD. (ÚSP) 

místopředseda: Mgr. David Weber (ÚSD) 

členové: PhDr. Daniel Doležal, PhD. (ředitel SOA Praha); PhDr. Ivana Laiblová 

Kadlecová (KNAV), doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (FSV UK) 

b) Změny ve složení orgánů: 

žádné 

c) Informace o činnosti orgánů: 

Ředitel pracoviště: 

V průběhu roku byly připraveny a podány grantové projekty ke GA ČR a 

programové projekty – HERA, Horizon 2020, NAKI ad. Vedení ústavu věnovalo 

velké úsilí zabezpečení Hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV 

ČR za léta 2010–2014 a také participovalo na pilotním ověřování metodiky 

hodnocení výzkumných infrastruktur v rámci projektu „Efektivní systém 

hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací“. Pozornost byla věnována 

rozjezdu projektů Strategie AV21, na niž se ústav podílí. Ústav se rovněž aktivně 

podílel na projektech připomínající jubilejní rok Akademie věd. Proběhla 

atestační řízení čtrnácti vědeckých pracovníků. Nadále probíhala jednání 

ředitele ústavu ohledně optimalizace rozvoje činnosti Kabinetu dějin věd 

v rámci AV ČR. V souladu se stanoviskem Rady pracoviště probíhala rovněž 

jednání ředitele ústavu, která by zajistila uspokojivé vyřešení dlouholetých 

problémů s umístěním ústavu. 
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Rada pracoviště: 

Dne 24. března se konalo 35. zasedání Rady pracoviště, které se zabývalo 

návrhy grantových projektů do soutěže GA ČR, schválilo návrh rozpočtu čerpání 

režie ÚSD a návrh čerpání sociálního fondu ÚSD. Rada také vzala na vědomí 

informaci ředitele O. Tůmy o jednání ohledně delimitace Kabinetu dějin vědy 

ÚSD do Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i. Dne 9. června byla v průběhu 

36. zasedání schválena Výroční zpráva ÚSD za rok 2014, dále pak byl projednán 

a schválen návrh změn mzdového řádu ÚSD. Rada rovněž schválila pilotní návrh 

Strategického dokumentu rozvoje ÚSD. Na svém 37. zasedání dne 27. září 

členové Rady schválili návrh na prodloužení společné akreditace doktorského 

programu Moderní dějiny s FSV UK a vzali na vědomí informaci o průběhu 

Hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2010–2014. 

Rada též schválila nová pravidla čerpání Sociálního fondu ÚSD. Na svém 38. 

jednání konaném dne 23. října se členové Rady setkali s členy hodnotící komise 

pro Hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2010–

2014 a zodpověděli dotazy jejích členů. Rada v průběhu roku uskutečnila jedno 

hlasování per rollam, v němž podpořila dva návrhy pro Program podpory 

perspektivních lidských zdrojů – Mzdová podpora postdoktorandů na 

pracovištích AV ČR. 

Dozorčí rada:  

V roce 2015 proběhla dvě zasedání dozorčí rady – ve dnech 4. června 2015 a 10. 

prosince 2015. Mimo vlastní zasedání bylo v březnu 2015 uskutečněno 

hlasování per rollam týkající se Smlouvy o nájmu nebytových prostor 

s Archeologickým ústavem AV ČR, Brno, v. v. i. Vzhledem k tomu, že prostory 

bylo potřeba pronajmout v období mezi zasedáními, rozhodla dozorčí rada o 

smlouvě formou hlasování per rollam. Všech pět členů dozorčí rady vyjádřilo 

předchozí souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi 

Archeologickým ústavem AV ČR Brno a ÚSD v objektu Čechyňská. Šestnáctého 

zasedání (4. 6. 2015) se účastnili všichni členové dozorčí rady, tajemnice a jako 

host ředitel ÚSD. Dozorčí rada na tomto zasedání projednala znění „Výroční 

zprávy o činnosti a hospodaření za rok 2014“ a „Zprávy nezávislého auditora 

k účetní uzávěrce k 31. 12. 2014“. Oba dokumenty dozorčí rada vzala na vědomí. 

Dozorčí rada také schválila Zprávu o činnosti dozorčí rady ÚSD AV ČR, v. v. i., za 

rok 2014. Dále dozorčí rada ověřila a schválila své rozhodnutí o nájmu 

nebytových prostor objektu Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., 

k němuž byl vydán předchozí souhlas na základě hlasování per rollam. Součástí 

jednání byla i průběžná informace o hospodářské situaci a hospodaření ústavu 

v roce 2015. V závěru jednání dozorčí rada hodnotila manažerské schopnosti 

ředitele. Sedmnáctého zasedání (15. 12. 2015) se účastnili všichni členové 
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dozorčí rady, tajemnice a jako host ředitel ÚSD. Dozorčí rada na tomto zasedání 

určila Ing. Karla Heteše jako auditora pro účetní uzávěrku roku 2015. Dozorčí 

rada dále vzala na vědomí předběžnou informaci o hospodaření v roce 2015 a o 

výhledu pro rok 2016. Dozorčí rada byla seznámena s průběhem hodnocení 

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

2. Informace o změnách zřizovací listiny 

žádné 

3. Hodnocení hlavní činnosti 

Základní cíl práce ÚSD spočívá v primárním pramenném výzkumu soudobých českých 

a československých dějin v období dvou totalitních režimů (1938-1989), po zhroucení 

komunismu (po roce 1989) a dějin vědy. Ústav se zaměřuje na analýzu, rekonstrukci 

a interpretaci soudobých dějin a dějin vědy s cílem podat jejich komparativní přehled 

formou synteticky pojatých rozsáhlejších historických prací. Těžiště práce ústavu 

spočívá i ve vyhledávání a výzkumu zpřístupňovaných archivních dokumentů, osobních 

pozůstalostí a dalších zdrojů, v budování soudobé dokumentace a etablování orálně 

historického výzkumu. Zároveň ústav nadále plní pro obor soudobých českých 

a československých dějin a dějin vědy nezastupitelné úlohy: vydávání kritických edic 

vybraných okruhů pramenů a časopisu Soudobé dějiny (a od roku 2013 také anglickou 

mutaci Czech Journal of Contemporary History) jako platformy oboru, budování oboru 

soudobých dějin na vysokých školách. ÚSD je sídlem Českého národního komitétu 

historiků, Českého národního komitétu orální historie a Komitétu pro dějiny vědy 

a techniky.  

ÚSD jako oborové pracoviště umožňuje odborné veřejnosti studium knihovního fondu 

a přístup k pořízeným nahrávkám Centra orální historie ÚSD. Další dokumenty 

zpřístupňuje na svých internetových stránkách. Knihovní fond soudobých dějin a dějin 

vědy a sbírka soudobé dokumentace se systematicky rozšiřují a katalogizují. 

Bibliografické pracoviště zprovoznilo v rámci Souborného katalogu AV ČR online 

databázi výběrové bibliografie k soudobým dějinám průběžně zpřístupňující záznamy 

monografických publikací a článků z periodik, ročenek a sborníků vydávaných od roku 

2010. Vyšla čtyři čísla časopisu Soudobé dějiny a třetí číslo Czech Journal of 

Contemporary History, jehož cílem je zprostředkovat mezinárodní obci důležité studie, 

eseje, zprávy a recenze a přispívat k akademické diskusi na mezinárodní úrovni. 

V roce 2015 získal Ústav pro soudobé dějiny podporu Grantové agentury ČR pro jeden 

juniorský („Začlenění židovského obyvatelstva do poválečného Československa a 

Polska“) a jeden standardní grantový projekt („Pojetí a prosazování komunistické 

výchovy v Československu 1948–1989“) a nadále se podílel na řešení čtyř projektů 
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financovaných ze zahraničních zdrojů (z toho dva z evropských fondů). Z programu 

NAKI byl podpořen projekt „Virtuální asistent pro zpřístupnění historických 

audiovizuálních dat“. Projekt, který bude řešen ve spolupráci s Matematicko-fyzikální 

fakultou UK a Národním filmovým archivem, je zaměřen na vytváření metod (a 

souvisejících nástrojů, včetně software) pro dokumentaci a prezentaci paměťové kultury 

národa, jak byla, je a bude zachycována na zvukových a audiovizuálních médiích. Byl 

úspěšně zakončen projekt v rámci operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost „Idea univerzity“, na němž se ústav podílel ve spolupráci 

s Univerzitou Pardubice jako řešitelem. Hlavní výstup Kabinetu dějin vědy ÚSD – 

představení tvůrčího života vědců a filosofů kombinací biografických údajů, rozhovoru a 

audiovizuálního dokumentu – byl s úspěchem prezentován veřejnosti. Z projektu NAKI 

„Příběhy míst. Topografie soudobé paměti národa“ byla zprovozněna webová aplikace 

prezentující uskutečněnou dokumentaci pamětních míst na komunistický režim.  

K výročí ukončení druhé světové války se ústav podílel na organizaci a aktivní účasti na 

dvou konferencích: „Českoslovenští interbrigadisté a španělská občanská válka“ 

(23. října, Senát Parlamentu ČR) „1945. Konec války a obnova Československa“ (4.–5. 

listopadu, Ústav pro studium totalitních režimů). Kabinet dějin vědy participoval na 

několika veřejných prezentacích jubilejního roku Akademie věd, mj. na mezinárodní 

konferenci „Mimouniverzitní vědecké instituce v letech 1890–2015“ (27.–29. Května, 

Národní technické muzeum). Oddělení pozdního a postsocialismu uspořádalo v roce 

2015 cyklus workshopů „Environmentální diskurzy a politiky v poválečné střední a 

východní Evropě“. 

 

Hlavní vědecké výsledky 

„O nový československý model socialismu.“ Čtyři interdisciplinární vědecké týmy 

při ČSAV a UK v 60. letech 

Autoři v knize představují některé dílčí výsledky bádání o čtyřech 

mezioborových vědeckých týmech, které v 60. letech významně 

ovlivňovaly státní a politickou moc. Ukazují, že u zrodu Šikova, Richtova, 

Machoninova a Mlynářova týmu stála zejména snaha vytvořit originální 

československé společenskovědní koncepce, jež by pomohly provést 

poměrně výrazné systémové změny. Vzniklé reformní snahy analyzují a 

zasazují do širšího historického kontextu let 1963–1969. 

Hoppe, Jiří – Škodová, Markéta – Suk, Jiří – Caccamo, Francesco: "O nový československý 

model socialismu." Čtyři interdisciplinární vědecké týmy při ČSAV a UK v 60. letech. 

Praha: ÚSD 2015. 141 s. - (Sešity Ústavu pro soudobé dějiny, 49). ISBN 978-80-7285-

194-2 
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Thinking Through Transition. Liberal Democracy, Authoritarian Pasts, and 

Intellectual History in East Central Europe After 1989 

Kniha je prvním pokusem podívat se na nejnovější historickou kapitolu ve 

středovýchodní Evropě z hlediska dějin myšlení. Založena na empirickém 

výzkumu a znalosti lokálních kontextů pojímá vývoj po roce 1989 jako 

dějiny adaptací, transnacionálního propletení i nezamýšlených důsledků. Je 

uspořádána do několika hlavních oblastí politického myšlení, z nichž 

některé jsou definovány genericky (liberalismus, konservatismus, levice), 

jiné jako typické pro post-socialismus (populismus, politika dějin). 

Thinking Through Transition: Liberal Democracy, Authoritarian Pasts, and Intellectual 

History in East Central Europe After 1989. Kopeček, Michal – Wciślik, Piotr (eds.). 

Budapest – New York: CEU Press 2015. 608 p. ISBN 978-963 3860 85 4 

A History of the Czechoslovak Ocean Shipping Company, 1948–1989 

Kniha v přehledové formě přibližuje historii odvětví námořní přepravy 

v Československu a podniku Československá námořní plavba od přelomu 

40. a 50. let 20. století do roku 1989. Je strukturována podle důležitých 

momentů vývoje tohoto odvětví na straně jedné a milníků studené války 

na straně druhé. Její nedílnou součástí je kapitola zaměřená na vzpomínky 

bývalých československých námořníků. V závěru knihy autorka 

představuje jednotlivé lodě československé obchodní flotily. 

Krátká, Lenka: A History of the Czechoslovak Ocean Shipping Company, 1948-1989. How 

a Small, Landlocked Country Ran Maritime Business During the Cold War. Stuttgart: 

Ibidem-Verlag 2015. 271 s. (Soviet and Post-Soviet Politics and Society, 146). ISBN 978-

3-8382-0666-0 

Homines scientiarum. Třicet příběhů české vědy a filosofie. I‒V 

Netradiční představení tvůrčího života vědců a filosofů kombinací biografických údajů, 

obsáhlejšího rozhovoru a audiovizuálního dokumentu podává bohatý obraz českých 

intelektuálních dějin uplynulého století. Přestože přináší také nové poznatky a dosud 

neznámé pohledy, má zároveň obecně přístupnou podobu. Autoři zvolili promyšlený 

výběr oborů a zaměření osobností, od filosofů po zástupce věd o živé i neživé přírodě, 

vědecky aktivních v různých dobách, doma i v zahraničí. 
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Homines scientiarum. Třicet příběhů české vědy a filosofie. Díl I–V. Grygarová, D. – 

Hermann, T. – Kostlán, A. – Petráň, T. (eds.). Praha – Červený Kostelec: ÚSD – 

Nakladatelství Pavel Mervart 2015. 286 s. + 288 s. + 200 s. + 204 s. + 155 s. ISBN 978-80-

7465-167-0; 978-80-7285-188-1 + 5 DVD 

Moudrost starých Čechů. Komentovaná edice s navazující exilovou polemikou  

Kniha s podtitulem Odvěké základy národního odboje, která vyšla roku 

1943 v americkém exilu, zaujímá jedinečné místo v tvorbě Romana 

Jakobsona (1896–1982): literárněhistorický zájem zde přerůstá 

v otevřeně manifestovanou ideologii „československého“ vlastenectví. 

Nové komentované vydání spisu doprovázejí hlavní příspěvky exilové 

polemiky, do které tehdy vstoupily významné osobnosti české politiky, 

vědy či kultury. Polemika o Jakobsonově knize nahrazovala dlouho 

chybějící domácí diskusi o tzv. české otázce a smyslu českých dějin. Výkladová studie 

editorů Tomáše Hermanna a Miloše Zelenky nově osvětluje místo Romana Jakobsona 

v české kultuře a vědě na pozadí jeho válečného spisu. Jejich interpretace se obecně týká 

zásadního tématu intelektuálních dějin 20. století – úlohy vědy, pokud badatel zaujímá 

postoj k politickým a ideologickým otázkám a chce se aktivně podílet na jejich řešení. 

Jakobson, Roman: Moudrost starých Čechů. Komentovaná edice s navazující exilovou 

polemikou. Hermann, Tomáš – Zelenka, Miloš (eds.). Praha – Červený Kostelec: ÚSD – 

Nakladatelství Pavel Mervart 2015. 382 s. (Práce z dějin vědy, 26). ISBN 978-80-7285-

185-0 

Mezinárodní vědecká 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 ohledně zapojení do mezinárodní vědecké sítě tak, aby byla 

zajištěna kontinuita mezinárodní spolupráce v delším časovém horizontu. V roce 2015 

pokračovala spolupráce na mezinárodně řešených projektech, včetně projektu Evropské 

výzkumné rady „Regime and Society in Eastern Europe (1956–1989): From Extended 

Reproduction to Social and Political Change“ (hlavní řešitel Sophia university St. Kliment 

Ohridski). Nově se ústav podílí na projektech „A Transnational Approach to Resistance 

in Europe, 1936–48“ (podpořený The Leverhulme Trust) a „Tschechische und deutsche 

Psychiatriepatienten in Böhmen und Mähren – stigmatisierte Menschen zwischen NS-

"Euthanasie" und Vergessen“ (podpořený Stiftung Verantwortung – Erinnerung – 

Zukunft). Pokračovala spolupráce na projektech řešených v rámci aktuálních 

dvoustranných dohod o vědecké spolupráci. Pracovníci ústavu vystoupili celkem s 88 

prezentacemi na různých mezinárodních konferencích. 
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Spolupráce s vysokými školami 

ÚSD dlouhodobě úspěšně spolupracuje s vysokými školami na budování oboru 

soudobých dějin (společná pracoviště s Fakultou sociálních věd UK – Institut 

mezinárodních studií a s Fakultou humanitních studií UK – Orální historie a soudobé 

dějiny; společná akreditace doktorského programu politologie s Filozofickou fakultou 

UK a doktorského programu moderní dějiny s Fakultou sociálních věd UK; smluvní 

spolupráce na realizaci programu doktorského studia oborové rady historie Fakulty 

filozoficko-přírodovědecké Slezské univerzity v Opavě a Filozofické fakulty Univerzity 

J. E. Purkyně v Ústí nad Labem; členství v oborových radách kromě uvedených fakult 

dále např. Fakulty přírodovědecké UK ad.). Na pedagogické činnosti vysokých škol se 

dlouhodobě podílí přes dvacet vědeckých pracovníků ÚSD (v 15 bakalářských, 13 

magisterských a 7 doktorských studijních oborech), včetně pravidelného přednášení na 

tematických letních školách – Letní školy historie, Letní školy soudobých dějin (FF UK), 

Letní školy orální historie (FHS UK) či Spring a Summer University Prague (FSV UK). Ve 

spolupráci s vysokými školami jsou řešeny tři grantové projekty. 

Výběrová bibliografie  

(úplnou bibliografii viz http://www.lib.cas.cz/arl/) 

BEDNAŘÍK, Petr: Pronikání židovské tematiky do československé kinematografie na 

přelomu 50. a 60. let. Československo v letech 1954-1962. Praha: Ústav pro studium 

totalitních režimů, 2015 - (Petráš, J.; Svoboda, L.), s. 151-162. 

ČAPKOVÁ, Kateřina: Diskussionen über die "Judenfrage" in den böhmischen Ländern. 

Die "Judenfrage" in Ostmitteleuropa. Historische Pfade und politisch-soziale 

Konstellationen. Berlin: Metropol, 2015, s. 183-248. 

ČAPKOVÁ, Kateřina: Národně nespolehliví?! Německy hovořící Židé v Polsku a 

v Československu bezprostředně po druhé světové válce. Soudobé dějiny. Roč. 22, 1/2 

(2015), s. 80-101.  

ČAPKOVÁ, Kateřina: Zuflucht für Prominente. Die Tschechoslowakei und ihre 
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Činnost pro praxi 

Pracovníci Centra orální historie v rámci projektu „Historický kontext aplikovaného 

výzkumu v ČR v letech 1968 až 2009 jako východisko pro optimalizaci podpory 

výzkumu z veřejných zdrojů“ (TA ČR) zpracovávali certifikovanou metodiku dobré 

praxe v oblasti projektů VaV na základě využití znalostí a poučení z historického 

kontextu aplikovaného výzkumu v ČR. Pracovníci rovněž vykonávali expertní činnost 
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v různých poradních orgánech, např. v komisi Ministerstva kultury pro zřízení 

památníku Jana Palacha ve Všetatech.  

Popularizace 

Ústav organizuje dva cykly tematických seminářů (badatelský seminář k soudobým 

dějinám a seminář k moderním židovským dějinám) otevřené odborné veřejnosti. 

Pracovníci ústavu ve spolupráci s médii (deníky, kulturní časopisy, rozhlas, televize) se 

významným způsobem podílejí na popularizačních aktivitách moderních a soudobých 

dějin, mj. pravidelnou spoluprací na publicistickém studiovém diskusním pořadu České 

televize Historie.cs (díly Košický vládní program; Košice. Za námi Moskva; Pravdy a lži o 

srpnu 1968; Ludvík Svoboda – generál v obklíčení; Normalizovaná normalizace?). 

Pravidelně jsou také zváni do pořadu Hydepark (díly 70 let od smrti Adolfa Hitlera; 

70 let: Charta Spojených národů) či komentovaných zpravodajských relací. U příležitosti 

konference „Českoslovenští interbrigadisté a španělská občanská válka“ uspořádané 

v Senátu Parlamentu ČR se ústav podílel na realizaci doprovodné výstavy „Svědkové 

vzepětí a tragédie. Plakáty ze španělské občanské války ve sbírkách Národního archivu“. 

V rámci Festivalu Týden vědy a techniky pracoviště uspořádalo pro veřejnost několik 

popularizačních přednášek (např. 1945: Československo v roce jedna). Pracovníci 

ústavu se rovněž podíleli na koncepční přípravě oslav jubilejního roku Akademie věd. 

Ústav spravuje několik tematických webů (Němečtí odpůrci nacismu v Československu; 

Pražské jaro 1968; Demokratická revoluce 1989; Pamětní místa na komunistický režim; 

Zmizelá věda ad.) a facebookový profil. 

4. Hodnocení další a jiné činnosti 

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

5. Informace o opatřeních k odstranění nedostatků v hospodaření 

a zpráva, jak byla splněna opatření k odstranění nedostatků uložená 

v předchozím roce 

V roce 2015 proběhla v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. kontrola grantových 

projektů řešených v roce 2014 provedená pracovnicemi úseku kontroly Kanceláře 

Grantové agentury České republiky. U tří projektů byly zjištěny dílčí nedostatky 
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v čerpání způsobilých nákladů. Byla přijata opatření s cílem zamezit případným dalším 

případům porušení rozpočtové kázně. 

6. Finanční informace o skutečnostech, které jsou významné 

z hlediska posouzení hospodářského postavení instituce a mohou mít 

vliv na její vývoj 

Příslušné finanční informace poskytuje účetní závěrka, tj. rozvaha, výkaz zisku a ztráty a 

příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2015, jež jsou nedílnou součástí této zprávy. Výrok 

auditora byl bez výhrad. 

7. Předpokládaný vývoj činnosti pracoviště 

Ústav bude nadále prohlubovat základní pramenný výzkum soudobých českých 

a československých dějin a dějin vědy a bude usilovat o užší kontakt s mezinárodní 

vědeckou obcí (publikování v zahraničních odborných periodikách, zapojování do 

mezinárodních projektů apod.). Stejně tak bude i nadále systematicky plnit úkoly 

vyplývající z charakteru ústavu jako specializovaného pracoviště pro obor soudobých 

dějin a dějin vědy a rozvíjet jejich servisní badatelskou infrastrukturu (knihovna, 

dokumentační sbírky, bibliografie, oborový časopis, ediční činnost, spolupráce 

s vysokými školami, činnost národních komitétů zastupujících Českou republiku 

v mezinárodních vědeckých strukturách ad.). Dlouhodobým problémem je, že ústav 

nemá ve vlastnictví prostory, v nichž sídlí (většinu prostor v hlavní budově má pronajatu 

od Hlavního města Prahy, prostory detašovaného pracoviště na Puškinově náměstí od 

jiného akademického pracoviště). Ústav do značné míry závisí na průběžném získávání 

účelových prostředků; jednorázový výpadek těchto zdrojů anebo případné další snížení 

institucionální podpory by muselo mít dopad na objem a kvalitu výzkumné činnosti. 

8. Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí 

Ústav třídí odpadu na recyklovatelné materiály (papír, plast, sklo) a používá ekologicky 

šetrné kancelářské produkty (recyklovaný papír, opakovaná plnění tonerů apod.). 

9. Aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů 

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., zaměstnával k 31. 12. 2015 59 zaměstnanců, 

z toho 47 výzkumných pracovníků. Průměrná měsíční mzda činila 39 452,- Kč. 

V průběhu roku 2014 bylo přijato 7 nových zaměstnanců, pracovní poměr byl skončen 

s 5 zaměstnanci (včetně pracovních poměrů z účelových prostředků). 
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10. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím 

V roce 2015 Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. obdržel ve smyslu zákona 

č. 106/1999 Sb. jednu žádost o informace, která byla doručena dne 14. dubna 2015. 

Požadované informace byly doručeny v souladu se zněním zákona. Dále ÚSD AV ČR, v. v. 

i. neobdržel žádné odvolání proti rozhodnutí, žádnou stížnost, neposkytl žádnou 

výhradní licenci ani nebyl účastníkem žádného soudního řízení. 

 

 

 

 

 

PhDr. Oldřich Tůma, PhD., v. r., ředitel pracoviště 

 

 

 

Přílohou výroční zprávy je účetní závěrka a zpráva o jejím auditu 



Ing. Karel Heteš, auditor, osvědčení č. 1369 

ZPRÁV A NEZÁ VISLÉHO AUDITORA 
o auditu účetní závěrky 

pro zřizovatele instituce Ústav pro soudobé dějiny A V ČR, v.v.i. 
Praha 1, Vlašská 355/9, IČ 68378114 

Provedl jsem audit přiložené účetní závěrky instituce Ústav pro soudobé dějiny A V ČR, v.v.i., 
která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2015, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2015 a 
přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a 
další vysvětlující informace. Údaje o instituci Ústav pro soudobé dějiny A V ČR, v.v.i . jsou 
uvedeny v odstavci 1 přílohy této účetní závěrky. 

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku 

Statutární orgán instituce Ústav pro soudobé dějiny A V ČR, v.v.i. je odpovědný za sestavení 
účetní závěrky, která podává 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 nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. 

Odpovědnost auditora 

Mojí odpovědností je vyjádřit na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce . 

Audit jsem provedl v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými 
standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. 
V souladu s těmito předpisy jsem povinen dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést 
audit tak, abych získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné 
nesprávnosti. 

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a 
údajích uvedených v účetní závěrce . Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, 
zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce 
způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní 

kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. 
Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti 
vnitřního kontrolního systému. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních 
metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace 
účetní závěrky. 

Jsem přesvědčen, že důkazní informace, které jsem získal, poskytují dostatečný a vhodný 
základ pro vyjádření mého výroku. 

Ing . Karel Heteš, Pertoldova 3329, 143 00 Praha 4 



Výrok auditora 

Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv instituce Ústav 
pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. k 31. 12. 2015 a nákladů a výnosú a výsledku jejího 
hospodaření za rok končící 31. 12. 2015 v souladu s českými účetními předpisy. 

Ostatní informace 

Za ostatní informace se považují informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku 
a naši zp-rávu auditora. Za ostatní informace odpovídá vedení společnosti. 

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje, ani k nim nevydáváme 
žádný zvláštní výrok. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s ověřením 
účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a zvážení, zda ostatní informace 
uvedené ve výroční zprávě nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou 
či našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky, zda je 
výroční zpráva sestavena v souladu s právními předpisy nebo zda se jinak tyto informace 
nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Pokud na základě provedených prací zjistíme, 
že tomu tak není, jsme povinni zjištěné skutečnosti uvést v naší zprávě. 

V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích nic takového nezjistili 

Datum vydání zprávy 
V Praze dne 8. 6. 2016 

Jméno auditora a číslo oprávnění o zápisu do seznamu auditorů 'f_,-,;el HetG, 

Nezávislý auditor ing. Karel Heteš <Je~' 
Praha 4, Pertoldova 3329 (~" •;? :·::. 
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Přílohy: 

Účetní závěrka k 31. 12. 2015 
1. Rozvaha 
2. Výkaz zisku a ztráty 
3. Příloha k účetní závěrce 

Výroční zpráva k 31. 12. 2015 

Ing. Karel Heteš, Pertoldova 3329, 143 00 Praha 4 

\ . 
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' 

e-mail: hetes@volny.cz, mobil: +420 603 265 394, tel./fax: +420 241 766 453 



Zřizovatel: Akademie věd ČR 

Rozvaha 
(v tis. Kč) 

sestavena dle vyhl. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

k 31.12.2015 
Název účetní jednotky: 

Ústav pro soudobé ději ny AV ČR , v.v.i 
Sídlo: Vlašská 9, Praha 1, 11840 
IČ 68378114 

Název s u čís . Stav 
řád. Stav k 01.01.15 I Stav k 31.12.15 

A Dlouhodobý majetek celkem 4 141 942 4 309 204 
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 1 1 221 045 232 974 

1. Nehmotné výs ledky výzkumu a vývoje 012 2 o o - - -
2. Software 013 3 o o - - - - - - ---

'014 
- -- --

3. Ocen1telná práva 4 o o - - - - I- r-- - - --·- - - - - - 1-- - - -
4 . Drobný dlouhodobý nehmotný maJetek 018 5 221 045 232 974 --- - -- - -· 
5. _Ostat ní dlouhodobý nehmotný majetek 019 6 o o - -
~ 

- - --· --~--

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 7 o o 
-

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 8 o o 
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 02+03 9 14 807 233 13 705 558 

1. Pozemky 031 10 331 134 331 134 
- - - -- ---

2. Umě lecká díla, předměty, sbírky 032 ll o o 
- - - ··- - - -

3. Stavby 021 12 4115808 4 115 808 
-·--- - - - --- -

4 . Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 13 5 252 103 4 630 891 
- f- . 

Pěst i te l sk{ celky trva lých porostu -- - -
- - -- - - - --

5. 025 14 o o 
1----

6. Základní stádo a tažná zv ířa ta 026 15 o o 
7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 16 5 108 188 4 627 725 

- - 1-
8. Ostatn í dlouhodobý hmotný majetek 029 17 o o 
9. Nedokončený dlou hodobý hmotný maj etek 042 18 o o 
10. Poskytnuté zá lohy na d louhodobý hmotný maj etek 052 19 o o 

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 6 20 o o 
1-

Podíly v ovládaných a řízených osobách 061 21 o o 1. 
- - - - -

2. Podíly v osobách pod podstatným vl ivem 062 22 o o 
- - - - -- - -

3. Dluhové cenné papíry 063 23 o o 
- - -

.Pujčky organizačním složkám 
--- - - -- -

4. 066 24 o o 
- - -

Ostat ní dlouhodobé puj čky 
- - - - -

5. 067 25 o o - - 1- - - - - - ---
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 26 o o 
7. Poř izovaný dlou hodobý fi nanční majetek 043 27 o o 

IV Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 07 - O_fl 28 -10 886 336 -9 629 328 
1. Oprávky k nehmotným výsledkŮm výzkumu a vý~ 072 29 o o 

- - --- -
2. Oprávky k softwaru 073 30 o o ,_ -

Oprávky k ocenite lným právum 
- - ---· - ·--

3. 074 31 o o - ---
4 . Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetk 078 32 -221 045 -232 974 -- - -
5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetkL 079 33 o o - - - -
6. Oprávky ke stavbám 081 34 -592 776 -680 393 

- -
7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movi 082 35 -4 964 327 -4 088 236 

- -
8. Oprávky k pěstite lským ce lkum trvalých porostu 085 36 o o 

- - -
9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům 086 37 o o 

- - -- - -- "C'"C - -- -- -
10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému maj etku 088 38 -5 108 188 -4 627 725 

·- - -

ll . Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 089 39 o o 

I/, 

~
'"--; 

.. ú'' 

-~ 
;Jj 
._ 

........ 
, '-r 
.. v ... .., 



B. Krátkodobý majetek celkem 40 8 260 664 10 147 191 
I. Zásoby celkem 11-13 41 o o 

1. Materiá l na skladě 112 42 o o 
2. Materiál na cestě 111,1!C 43 o o 

- - - ---
3. Nedokončená výroba 121 44 o o 

~-~ - - - - - - - - -
4. Polotovary v last ní výroby 122 45 o o 

1-- ~- - - - - -- -- -
5. Výrobky 123 46 o o 

r----
Zvířata 6. 124 47 o o 

1- -- - -- --
7. Zboží na skladě a v prodejnách 132 48 o o 

-- ·~ ~~-

131, l3C 
- - r----

8. Zboží na cestě 49 o o r-- - - ~ 
9. Poskytnuté zálohy na zásoby 50 o o 

II. Pohledávky celkem 31-39 51 770 871 554 226 
1. Odběratelé 311 52 37 477 o 

r----
2. Směnky k inkasu 312 53 o o 

~--

3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 54 o o - - r--
4. Poskytnuté provozní zá lohy 314 55 720 172 517 392 

1-
Ostatní pohledávky 316 56 o 5. o 

1- -
6. Pohledávky z a zaměstna nc i 335 57 13 222 12 000 

- -- ~--

7. Pohledávky z institucemi sociá lního zabezpečení a VZP 336 58 o o 
-

8 . Daň z příjmu 341 59 o o 
~- -

9. Ostat ní přímé da n ě 342 60 o o 
~~- -

10. Daň z přidané hodnoty 343 61 o o 
~- -

ll . Ostatní daně a poplatky 345 62 o o 
12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočten 346 63 o o 

~- -
13 . Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánu ( x 64 o o 

1- - - - - - - - ~~ -
14. Poh ledávky za účastníky sdružení 358 65 o o 

~ - - - ~ - - ---
15. Poh ledávky z pevných term ínových operací 373 66 o o - - - -
16 . Pohledávky z vydaných dluhopisu 375 67 o o - - - ~ - - - -
17. Jiné pohledávky 378 68 o 24 834 
18 . Dohadné účty aktivní 388 69 o o - -
19. Opravná položka k poh ledávkám 391 70 o o 

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 21- 26 71 7 275 160 9 385 217 
1. Poklad na 211 72 121 805 116 521 
2. Ceniny 212 73 25 360 22 000 - - -

Účty v bankách 3. 221 74 7 127 995 9 246 696 - - - r--
Majetkové cenné papíry k obchodování 4 . 251 75 o o 

1- - - -
253 s. Dluhové cenné papíry k obchodování 76 o o 

~- - -
6. Ostat ní cenné papíry 256 78 o o - - - 1- - - - - - - - --
7. Poř izovaný krátkodobý fin ančn í majetek 259 79 o o 
8. Peníze na cestě 262 80 o o 

IV. Jiná aktiva celkem 38 81 214 633 207 748 - -
1. Náklady příšt ích období 381 82 214 633 207 748 - -
2. Příjmy příštích období 385 83 o o - - - ~ 

3. Kurzové rozdíly aktivní 386 84 o o 
A+B Aktiva celkem 85 12 402 606 14 456 395 



A Vlastní zdroje celkem 86 9 041 703 10 074 294 
I. Jmění celkem 90-92 87 9 041 703 9 457 859 --- -

1. Vlastní jmění 901 88 4 154 339 4 331 901 
2. Fondy 91 89 4 887 364 5 125 958 - --- -

- Sociální fond 912 10 713 74 163 - - -
- Rezervní fond 914 1 234 963 1 282 462 
- Fond účelově určených prostředku 915 826 142 953 787 - - - -
- Fond reprodukce maj etku 916 2 815 546 2 815 546 

3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazku 920 90 o o 
II. Výsledek hospodaření celkem 93-96 91 o 616 435 - - - -

1. Účet výs ledku hospodaření 963 92 o 616 435 - -
2. Výsledek hospodaření ve schva lovacím řízení 931 93 o o 
3. Nerozdělený zisk neuhrazená ztráta minulých let 932 94 o o 

B. Cizí zdroje celkem 95 3 360 903 4 382 102 
I. Rezervy celkem 94 96 o o ..................... .... .. ...... ..................................... .... ........................ .......... 

1. Rezervy 94 1 97 o o 
II. Dlouhodobé závazky celkem 38, 95 98 2_ _ o 

1. Dlouhodobé bankovní úvěry 951 99 o o 
2. Vydané dluhopisy 953 100 o o 
3. Závazky z pronájmu 954 101 o o -
4. Př ijaté dlou hodobé zálohy 952 102 o o -- --
s. Dlouhodobé směnky k úhradě X 103 o o r---- - - -
6. Dohadné účty pasivní 387 104 o o --I--
7. Ostatní dlouhodobé závazky 958 105 o o 

III. Krátkodobé závazky celkem 28,32 106 3 360 903 4 067 163 
1. Dodavatelé 321 107 56 322 460 181 - --- -
2. Směnky k úhradě 322 108 o o 
3. Př ija té zálohy 324 109 o o 
4. Ostatní závazky 325 110 o o - -- - - - --- ---
s. Zaměstnanc i 331 111 2 015 995 2 132 112 -- - -

Ostatní závazky vuči zaměstnancům 6. 333 112 14 993 13 532 
1- - - -

7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a VZP 336 113 917 936 1 004 494 
-

Daň z příjmu 8. 341 114 o o - r- - - - ---------
9. Ostatní přímé da ně 342 115 342 545 382 346 

---
10. Daň z přidané hodnoty 343 116 o o 
ll. Ostatní daně a pop latky 345 117 425 925 - - -
12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu 347 118 1 531 42 977 --
13 . Závazky ze vztahu k rozpočtu ÚSC X 119 o o - --- -
14. Závazky z upsaných nesp lacených cenných papíru a podílu 367 120 o o ---
15. Závazky k účastníkŮm sdružení 368 121 o o 
16. Závazky z pevných termínových operací a opcí 373 122 o o - -- - - - - ------- -
17. Jiné závazky . 379 123 ll 156 30 596 - -- - - ----- -- -
18. Krátkodobé bankovní ú vě ry 281 124 o o - - -- - -
19. Eskontní úvěry 282 125 o o 

-· 
20. Vyda né krátkodobé dluhopisy 283 126 o o 
21. Vlastní dluhopisy 284 127 o o - --· - - -
22 . Dohadné účty pasivní 389 128 o o ---
23 . Ostat ní krátkodobé finanční výpomoci 289 129 o o 

IV. Jiná pasiva celkem 38 130 o 314 939 
1. Výdaj e příštích období 383 131 o 314 939 ---
2. Výnosy příštích období 384 132 o o - - - - --- ---
3. Kurzové rozdíly pasivní 387 133 o o 

A+B Pasiva celkem 134 12 402 606 14 456 396 

Předmět č i n n osti : Datum sestavení: 20.4.2016 

Odesláno dne: 

P~~ Tů~ • 
.. ............ . ~ .. ...... ... ~-~ 

podp is a jméno otisk razítka 
odpovědné osoby 



Zřizovatel: Akademie věd ČR 

Výkaz zisku a ztráty 
(v tis . Kč) 

sestavený dle vyhl. 504/2002 Sb., ve zněn í pozdějších před pisů 

k 31.12.2015 
Název účetn í jednotky: 

ústav pro soudobé děj i ny AV ČR , v.v.i 
Sidlo: Vlašská 9, Praha 1, 11840 
IČ : 68378114 

Název čís. Č in nost 

ukazatele SÚ řád . hlavní hospodářská 

1 2 

A. Náklady 1 46 269 504 o 
I. Spotřebované nákupy celkem 50 2 1 558 918 o 

·- -- -- --- - - - ·-- 1----- - - --- ~ 

1. Spotřeba materiálu SO l 3 972 856 o 
~~- - ~--·- - --- - - . - . 

2. Spotřeba energie 502 4 337 330 o 
r--- - - --- - -

3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 503 s 248 732 o 
4. Prodané zboží 504 6 o o 

II. Služby celkem 51 7 5 669 961 o 
- - - ··-·- - - -

s. Opravy a udržování Sll 8 96 778 o 
- - - - . - --·--- - - ·-- - - - 1--·- - · - - - ------ -

6. Cestovné 512 9 1 382 118 o 
- - r-- - -- - - - - - -·- - - --- ~·-~-----

7. Náklady na reprezentaci 513 10 50 779 o 
- - ·- - - . ----- -

8 . Ostatní služby 518, 51 ll 4 140 286 o 
III. Osobní náklady celkem 52 12 37 018 719 o 

~-

9 . Mzdové náklady 521 13 27 552 670 o 
- - - r-- - -- ---- - -- -- ----·--- -

10. Zákonné sociální pojištění 524 14 8 256 362 o 
- - · - -- - - - - - - - - - ---

ll. Ostatní sociální pojištění 525 15 o o 
- - - -- -- --- - - ---- - -- - -

12. Zákonné sociáln í náklady 527 16 1 209 687 o 
- - - - - - - -- -- - -- -- - ---

13. Ostatní sociá lní náklady 528 17 o o 
IV. Daně a poplatky celkem 53 18 6 205 o 

- - - - - - -·-- -- - - - -
14. Daň s il n i č ní 531 19 2 425 o 

- - - - --- ··-- - - - --- - - ---- -
15 . Daň z nemovitostí 532 20 o o 

- · - - - - - -- - - - -------- -
16. Ostatní daně a pop latky 538 21 3 780 o 

v. Ostatní náklady celkem 54 22 1848 740 o 
- - ·-J- - --- -- - - - - -- - - -- - - -··-

17. Sml uvní pokuty a úroky z prodlení 541 23 o o 
- ·-- -- ---- - -- - - - ----·-- - - -- - - ---

18. Ostatní pokuty a penále 542 24 4 406 o 
- - - - - - - - - - · - - ·-

19. Odpis nedobytné pohledávky 543 25 o o -- -- --- - -
20. Úroky 544 26 o o 

- - - -- - - - -·----- 1-----·-- - - - 1-·--- -
21. Kurzové ztráty 545 27 s 922 o 

- - - -- - ------- - - ------- - -
22. Dary 546 28 o o 

~ - · ---- - · 
23. Man ka a škody 548 29 o o 

- - ·-- ----- ------ - - - - - r-- ------- - - -- -----··-
24. Jiné ostatní náklady 549 30 1 838 412 o 

VI . Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opr.položek celkem 55 31 166 961 o 
- - ·-- - -

25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 551 32 166 961 o 
- - - - - - - --- -

26. Zustatková cena prodaného DNM a DHM 552 33 o o - - - - - - ----- -
27. Prodané cenné papíry a podíl y 553 34 o o 

- - f--- - - - - - --
28. Proda ný materiál 554 35 o o 

- - 1-- -- ·-- - - -
29. Tvorba reze rv 556 36 o o 

- - - -
30. Tvorba opravných položek 559 37 o o 

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 58 38 o o 
31. Poskytnuté příspěvky zučtované mezi o rganizačními složka mi X 39 o o 
32. Poskytnuté č l enské příspěvky 581 40 o o 

VIII . Daň z příjmil celkem 59 41 o o 
- · -

- - [33-:-
- --- - - . - -
Dodatečné odvody daně z příjmu 595 42 o o 



Název 

ukazatele 

B. Výnosy 

I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 

1. Tržby za vlastní výrobky 
;~ -

2. Tržba z prodeje služeb 
- - - -

3. Tržba za prodané zboží 

ll. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem 
-- - - -- --- - -

4. Změna stavu zásob nedokončené výroby - - r----- -- -
5. Změna stavu zásob polotovaru 

6. Změna stavu zásob výrobku 

7. Změna stavu zvířat 

III. Aktivace celkem 
- - - - -

8. Aktivace materiá lu a zboží 

9. Aktivace vnitroorganizačních služeb 

10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku ---- - -
l l. Aktivace dlouhodobého hmotného maj et ku 

IV. Ostatní výnosy celkem 
- - - - - - -

12. Sm luvní pokuty a úroky z prod lení 
-

13. Ostatní pokuty a penále 
~-~- -

14. Platby za odepsané pohledávky 
- - - - --

15. Úroky 
- -

16. Kurzové zisky 
- - -

17. Zúčtování fondu 
-- - - - - - -

18. Jiné ostatní výnosy 

v. Tržby z prodeje majetku, zúčt.rezerv a oprav. položek celkem 
- -

- - -

- -

---

;~ 

--

r-----

- -

- -

- -

- -

c. 

D. 

- --
19. Tržby z prodeje DNM a OHM 

- - - -
20. 

"---- -
Tržby z prodeje cen ných papíru a pod ílu 

21. Třžby z prodeje materiálu 
- -

22. Výnosy z krátkodobého fi n ančního majetku 
--

23 . Zúčtování rezerv - -
24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 

- -
25 . Zúčtování opravných položek 

Vl. Přijaté příspěvky celkem 

26. Přijaté příspěvky zúčtova n é mezi organizačními složkam i 

27. Přijaté příspěvky (dary) 

28. Přijaté č l enské p říspěvky 

Vll . Provozní dotace celkem 
1-

29 . Provozní dotace 

Výsledek hospodaření před zdaněním 

34. Daň z příjmu 

Výsledek hospodaření po zdanění 

Předmět č innosti : 

podpis a jméno 
sestavil 

SÚ čís. Č i n n ost 

řád . hlavni hospodářská 

1 2 

1 46 885 940 o 
60 2 154 176 o 
601 3 154 176 o 

- ---
602 4 o o 
604 5 o o 
61 6 o o 
- - -
611 7 o o 
-
612 8 o o 

--
613 9 o o 
614 10 o o 
62 11 o o 
621 12 o o 

--
622 13 o o 
623 14 o o 

----
624 15 o o 
64 16 1 145 651 o r- - - f----- - --- - - -----
641 17 o o 

--- -
642 18 o o 

- - - ---
643 19 o o 
- --
644 20 16 o 
645 21 3 o 
648 22 939 745 o - - - - --- -
649 23 205 887 o 
65 24 o o 

- ---
651 25 o o 
653 26 o o 
654 27 o o 

- -----
655 28 o o 

- - ----- --
656 29 o o 
657 30 o o 
659 31 o o 
68 32 o o 

X 33 o o 
681 34 o o 
682 35 o o 
69 36 45 586 113 o 

- -
691 37 45 586 113 o 

38 616 436 o 
591 39 o o 

40 616 436 o 

Datum sestavení: 20.4.2016 

Odesláno dne: 

P~lJt....~dři~a, PhD 
~ .... :o.~~·~·i~~·. f otisk razítka 

odpovědné osoby 

.. \ I 



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

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2015 

Tato příloha je zpracována podle hlavy IV ., druhé části Vyhlášky Ministerstva financí 
č.504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 563/91 Sb. , o účetnictví , ve 
znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není 
podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví. 

Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní 
knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. 
Hodnotové údaje jsou vykázány v tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. V příloze jsou 
uvedeny pouze významné údaje pro posouzení finanční , majetkové a dúchodové situace 
účetní jednotky z hlediska externích uživatelů 

1. Obecné údaje o účetní jednotce 

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

1.1.2. IČO 
68378114 

1.1.3. Sídlo 
Vlašská 9 
118 40 Praha 1 

1.2. Vznik a údaj o zápisu do rejstříku v. v. i. 
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. byl zřízen jako příspěvková organizace usnesením 
XXVII. zasedání Akademického sněmu A V ČR. Od 1. 1. 2007 se na základě zákona č. 
341 /2005 Sb. změnila právní forma na veřejnou výzkumnou instituci. Účetní jednotka byla 
zapsána do rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeného Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy dne 1. 1. 2007. 

1.3. Hlavní předmět činnosti 
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 stážistú, výměny vědeckých poznatkú a přípravy 
spo lečných 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. 

1.4.1. Ředitel 
v ~r~l I-Jet 
Reditel pracoviště : PhDr. Oldřich Túma, 'PhD.' - '?.j 

jmenován s účinností od 15. 6. 2 007 r~~?.v.nf'p~ rzen do funkce 7. 6.2 o 12 do 15.6. 2 o 17 



1.4.2. Rada pracoviště Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. 
předseda: prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, PhD. 
místopředseda: PhDr. Stanislav Kokoška 
členové: Jaroslav Cuhra, PhD. ; Prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc.; PhDr. Michal Kopeček, PhD. ; 
PhDr. Antonín Kostlán, CSc.; PhDr. Vít Smetana, PhD. ; PhDr. Oldřich Tůma, PhD. ; PhDr. 
Jan Gebhart, CSc.; Doc. PhDr. Bohumil Jiroušek, PhD.; prof. PhDr. Miloš Havelka, CSc. ; 
Doc. PhDr. Petr Svobodný, PhD. ; Prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. 

1.4.3. Dozorčí rada Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. 
předseda: JUDr. Lenka V ostrá, PhD 
místopředseda : Mgr. David Weber 
členové: PhDr. Daniel Doležal, PhD. ; PhDr. Ivana Laiblová-Kadlecová; Doc. PhDr. Jiří 

Vykoukal, CSc. 

1.5. Zřizovatel 
Akademie věd České republiky 
Národní 1009/3 
117 20 Praha 1 

2. Použité účetní metody, způsoby oceňování a odpisování 

2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek 

a) Nakoupený dlouhodobý nehmotný majetek 
Je oceňován v pořizovací ceně . 

b) Dlouhodobý nehmotný majetek vytvořený vlastní činností 
ÚSD k datu účetní závěrky nevykazuje. 

c) Bezplatně získaný dlouhodobý nehmotný majetek 
ÚSD k datu účetní závěrky nevykazuje. 

d) Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku 
Dlouhodobý nehmotný majetek se účetně odepisuje po dobu stanovenou v interní směrnici. 

2.2. Dlouhodobý hmotný majetek 

a) Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek 
Je oceňován v pořizovací ceně zahrnující cenu pořízení a výdaje s pořízením související. 

b) Dlouhodobý hmotný majetek vytvořený vlastní činností 
ÚSD k datu účetní závěrky nevykazuje. 

c) Bezplatně získaný dlouhodobý hmotný majetek 
ÚSD k datu účetní závěrky nevykazuje. 



d) Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 
Dlouhodobý hmotný majetek se účetně odepisuje rovnoměrně . Doba odpisování je doba 
stanovena v interní směrnici. 

2.3. Dlouhodobé cenné papíry a podíly 
ÚSD k datu účetní závěrky nevykazuje. 

2.4. Zásoby 
ÚSD k datu účetní závěrky nevykazuje. 

2.5. Pohledávky 
Pohledávky jsou oceňovány jmenovitými hodnotami. 

2.6. Krátkodobý finanční majetek 
Je oceňován jmenovitými hodnotami. K datu účetní závěrky tvoří finanční majetek ceniny, 
zůstatek v pokladně , na účtech KB - běžný účet, účet rezervního fondu, fondu reprodukce 
majetku, sociálního fondu a zůstatky účtů ČSOB. 

2.7. Závazky a přijaté úvěry 
Závazky jsou oceněny jmenovitou hodnotou. 

2.8. Přepočet aktiv a pasiv v cizí měně na Kč během účetního období 
Je prováděn kurzem ČNB ke dni vystavení pohledávky resp. úhrady závazku nebo 
k rozvahovému dni. 

2.9. Podstatné změny způsobů oceňování oproti předchozímu účetnímu období 
Podstatné změny ve způsobu oceňování v účetním období nenastaly. 

2.10. Podstatné změny způsobů odpisování oproti předchozímu účetnímu období 
S novou právní úpravou je nastaven způsob odepisování dle bodu 4.3 účetní odpisy příručky 
Ekonomika a účetnictví v.v. i., vydané Střediskem společných činnosti AV ČR v.v.i. 

2.11. Podstatné změny postupů účtování oproti předchozímu účetnímu období 
Podstatné změny v účetním období nenastaly. 

2.12. Podstatné změny způsobů oceňování oproti požadavkům § 24-27 zákona o 
účetnictví 

Způsoby oceňování odpovídají požadavkům Zákona o účetnictví. 

2.13. Podstatné změny způsobů odpisování oproti požadavkům § 28 Zákona o účetnictví 
Způsoby odpisování odpovídají požadavkům Zákona o účetnictví. 

2.14. Podstatné změny postupů účtování oproti požadavkům § 4 Zákona o účetnictví 
Postupy účtování odpovídají požadavkům Zákona o účetnictví. 

3. Doplňující informace k rozvaze 



3.1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 
Jedná se zejména o výpočetní techniku, a to jak hardware, tak programové vybavení, dále o 
běžnou kancelářskou techniku a vybavení kancelářských prostor, pozemky a stavby. 

3.2.1. Dlouhodobý finanční majetek 
ÚSD k datu účetní závěrky nevykazuje. 

3.2.2. Krátkodobý finanční majetek 

Celkový krátkodobý finanční majetek k datu účetní závěrky činil 
z toho: zůstatek v pokladně 

ceniny (stravenky) 
zůstatek na běžném účtu KB 
zůstatek fondu reprodukce (FRM) 
zůstatek fondu rezervního 
zůstatek sociálního fondu 
zůstatek účtu internetového obchodu 
zůstatek účtu ČSOB 
zůstatek účty ČNB 

3.3. Pohledávky 

a) Přehled pohledávek 
Dlouhodobé pohledávky O Kč 

Krátkodobé pohledávky celkem k datu účetní závěrky 
z toho: zaměstnanci 

zálohy 
půjčky ze sociálního fondu 
refundace mzdy MČ Praha 4 

b) Pohledávky kryté podle zástavního práva 
ÚSD k datu účetní závěrky nevykazuje. 

3.4. Opravné položky 
ÚSD nevykazuje k datu účetní závěrky přechodné snížení hodnoty aktiv 

3.5. Jmění 

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

fondy - sociální fond 
- rezervní fond 
- fond účelově určených prostředků 
- fond reprodukce majetku 

HV za rok 2015 

b) Schválení a rozdělení výsledku hos~~d:afe~j za účetní období 2014 
Výsledek hospodaření za rok 2014 b.:x:vvyl<ázán..~.j

1
~,·výši O Kč. 

/') o 
I
. ~ .. :> 

~ c.~ 

i-·.,_ 
~. q . 

\ r-· . ' 

9 385 tis. Kč 
117 tis. Kč 
22 tis. Kč 

5 061 tis. Kč 
2 815 tis. Kč 
1 298 tis . Kč 

29 tis. Kč 
24 tis. Kč 
10 tis . Kč 
9 tis. Kč 

554 tis. Kč 
2 tis . Kč 

517 tis . Kč 
10 tis. Kč 

25 tis. Kč 

10 074 tis. Kč 
4 332 tis. Kč 

75 tis . Kč 
1 282 tis. Kč 

954 tis. Kč 
2 815 tis. Kč 

616 tis . Kč 



3.6. Závazky 

a) Přehled závazků 
Dlouhodobé závazky O Kč 

Krátkodobé závazky 
z toho dodavatelům 

zaměstnancům, výplata mezd 
penzijní a životní při pojištění, jiné 
sociální a zdravotní pojištění z mezd 
daně ze mzdy 
vratka do SR 

b) Závazky kryté podle zástavního práva 
ÚSD k datu účetní závěrky nevykazuje. 

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

3.8. Daň z příjmů 
ÚSD nemá v roce 2015 daňovou povinnost 

4. Finanční leasing 
ÚSD k datu účetní závěrky nevykazuje. 

4 067 tis. Kč 
460 tis. Kč 

2 146 tis . Kč 
32 tis. Kč 

1 004 tis. Kč 
382 tis. Kč 

43 tis. Kč 

5. Nepeněžité závazky a jiná plnění neuvedené v účetnictví 
ÚSD k datu účetní závěrky nevykazuje. 

6. Doplňující informace 1{ výkazu zisku a ztráty 

6.1. Výnosy 

Jsou tvořeny hlavním dílem dotací od zřizovatele. Institucionální dotace je přidělována na 
schválený výzkumný záměr pracoviště . Mimorozpočtové dotace na grantové projekty 
Grantové agentury ČR, ostatních resortů a finanční prostředky na zahraniční projekty jsou 
zasílány přímo na účet ÚSD. ÚSD vydává v rámci své hlavní činnosti publikace periodické a 
neperiodické. Tržby z prodeje publikací jsou také zahrnuty do výnosů. Výnosy tvoří také 
fakturace za některé služby. Ostatní výnosy tvoří zúčtování fondů a odpisů tvořených 

z majetku zakoupeného z dotace. 

Průměrný počet zaměstnanců: 

Osobní náklady činily celkem: 
z toho: hrubé mzdy pracovníků 

náhrady při DNP 
sociální a zdrav. pojištění 

55 
37 019 tis. Kč 
27 547 tis. Kč 



odvod do sociálního fondu 
příspěvky na stravování 
příspěvky penz. připojištění 

příspěvky život. pojištění 
lékařské prohlídky 

7. Propojené a spřízněné osoby 

466 tis . Kč 
471 tis. Kč 
241 tis. Kč 

20 tis . Kč 
12 tis . Kč 

7.1. Půjčky, záruky a ostatní plnění poskytnutá členům orgánů ÚSD (včetně plnění 
poskytnutých bývalým členům) 
ÚSD k datu účetní závěrky nevykazuje. 

7.2. Pohledávky vůči propojeným osobám 
ÚSD k datu účetní závěrky nevykazuje. 

7.3. Závazky vůči propojeným osobám 
ÚSD k datu účetní závěrky nevykazuje. 

8. Významné položky, které jsou ve výkazech kompenzovány s jinými položkami 
ÚSD ke dni účetní závěrky nevykazuje. 

9. Události mezi rozvahovým dnem a datem sestavení závěrky 
Po rozvahovém dni nedošlo k podstatným událostem. 

10. Přijaté dary 
ÚSD ke dni účetní závěrky nevykazuje . 

ll. Poskytnuté dary 
ÚSD neposkytl žádné dary jiným subjektům. 

V Praze 20.4.2015 

Vyprac 
Jaroslav 

8-(L~ 
PhDr. Oldřich Tůma, PhD ~ 

ředitel 

Á'1714~ 
Mgr. David Weber 
vedoucí ekonomického oddělení 
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