Ing. Karel Heteš, auditor,

osvědčení č.

1369

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

Zpráva o auditu

účetní závěrky

Výrok auditora
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky instituce Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v .i.
("Instituce"), sestavené na základě českých účetních předpisů , která se skládá z rozvahy k
31. 12. 2016, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2016, a přílohy této účetní závěrky ,
která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlujÍC-í informace.
Údaje o instituci Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i . jsou uvedeny v pl'íloze 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. 2016 a nákladů a výnosů a výsledku jejího
hospodaření za rok končící 31. 12. 2016 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 (JSA) případně doplněné a
upravené souvisejícími aplikačními doložkami . Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy
je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky . V souladu se
zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme
na Instituci nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů .
Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný
základ pro vyjádření našeho výroku.

Ostatní informace uvedené ve

výroční zprávě

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

při provádění

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 najejím základě přijmou.
Při provádění

auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povitmostí 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
způso bené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody, falšování, úmyslná
opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol představenstvem.
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• Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Instituce relevantním pro audit v takovém
rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti,
nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost vnitřního kontrolního systému.
• Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a
informace, které v této souvislosti statutární orgán Instituce uvedl v příloze účetní závěrky .
• Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to,
zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem , který vede k
věrnému zobrazení.
Naší povinností je informovat statutární orgán mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování
auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných
významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

Datum vydání zprávy
V Praze dne 31. 3. 2017

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

Oprávnění č .

auditorů

1369

Přílohy:

Účetní závěrka k 31. 12. 2016

1. Rozvaha
2. Výkaz zisku a ztráty
3. Příloha v účetní závěrce
Výroční zpráva k 31. 12.2016
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Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.,, Vlašská 9, PRAHA 1, 118 40

Rozvaha
IČO

(v Kč ,

68378 114

Číslo

Položka
Č ís l o

Zpracováno v souladu s
vyhláškou č. 504/2002 Sb.
ve znění pozd ějších předp i sů

Sestaveno 00/2017
s přesností na dvě desetinná místa)

řádku

N ázev
A. Dlouhodobý majetek celkem

001

l.Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
4.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

ll.Dlouhodobý hmotný majetek celkem

Stav
k 01.01.2017

knull
4 16Ó 332.60

002

209116.01

006

209 116.07

010

13 476 402.50

! .Pozemky

Oll

331 134.00

3.Stavby

0 13

4 115 807.60

ajejich soubory

014

4457599.10

7.Drobný dlouhodobý hmotný maj etek

017

457186 1. 80

4.Hmotné movité

vě c i

I V. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

028

-9 525 185.9!

4.0právky k DDNM

032

-209 116.07

6.0právky ke stavbám

034

-755 846.00

035

-3 988 362.10

? .Oprávky k sam. movitým

v ě cem

a

souborům

hm . mov.

věci

I O.Oprávky k DDHM

038

-4 571 861.80

B.Knítkodobý majetek celkem

040

13 162 305.89

1l.Pohledávky celkem

051

I 329 203.75

!.Odběrate l é

052

12 821.84

4.Poskytnuté provozní zál ohy

055

435 333 .91

zam ě stnanci

057

36851.00

058

805 336.00

6.Poh ledávky za

? .Poh ledávky za institucemi SZ a VZP
17Jiné pohl edávky
lll.Krátkodobýfinanční majetek

I . Peněžní

prostředky

v

celkem

pok l adně

2. Ceniny
3.Pen ěžní

prostředky

na

účtech

IV. Jiná aktiva celkem
l.Náklady

příštích

období

Tisk : 3 1.0 1_20 i 7 14 :23:08 Gro ssmannová Jaro slava

1/2

068

38 861.00

071

ll 552 645.92

072

45 693 .99

073

s 600.00

074

ll 50 l 351.93

079

280456.22

080

280 456.22
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Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.,, Vlašská 9, PRAHA I, 118 40

Rozvaha
TČO
68378114

Kč ,

(v

s

pře s no s tí

na celá

čísla)

Č ís l o

Položka
Č ís l o

Stav

řádku

082

k Ol 0 1 20 16
15 261 731

k31 12.201 G
I 7 322 638

A.Vlastní zdi'Oje celkem

083

10074294

13 173 615

celkem

084

9 457 858

ll 315 576

I .Vlastní jm ě ní

085

4 33 1 90 1

4 183 030

2.Fondy

08 6

5 125 95 7

7 132 546

088

616 435

I 858 039

Název
AKTIVA CELKEi\1
!.Jmění

ll. V,1ísledek

hospodaření celkem

I .U č et výs ledku

2.Výs ledek

h os p o daře ní

ho s po d aře ní

089

ve schval ov acím

ří ze ní

I 858 039

090

6 16 435

B.Cizí zdroje celkem

092

5 187 437

4 149 024

Tll. Krátkodobé závazky celkem

103

4 872 498

3 965 62

l .Dodavatel é

104

460 181

245 6 19

5 .Zam ěs tnan c i

108

2 132 11 2

I 708 217

6.0 statní závazky

vů č i za m ěs tn a n ců m

?.Závazky k institu cím SZ a VZ P
9. 0 statní

p ř ím é d an ě

ll .Ostatni

d an ě

a poplatky

12.Závazky ze vztahu k S R
I ?J iné závazky
JV.Jil/{í pasíva celkem

l .V)•dajc

pří š tích

obd obí

PASTVA C E LKEM

RťJ~v pro soudobé dějiny
Akademie věd Óeské republiky, v.v.i.

Vla$ská 9/355, 118 40 Praha 1
IC: 6<3378114

Odpovědná

PhDr.

osob a (statutá rní zástupce) :
Tl1ma. PhD.

O ldři c h

Podp is

odpovčdné

oso by :

"""~

T1~k

Zpracováno v souladu s
vyhl áškou č . 504/2002 S b.
ve z n ě ní p ozd ěj š í c h před pi s ú

Sestaveno k 31.12.2016

27 02 2017 I 2 S9 21 G rossnHlllllO\ a

J ;uw~lava

109

13 532

17 099

Il O

I 809 830

I 647 470

11 2

382 34 6

273 880

114

925

75

115

42 977

120

30 596

73 26 7

12 7

314 939

183 391

128

314 939

183 397

130

15261731

17 322 638

O soba odp ov čdná za ses tavení :
Jaros lava Grossmannová

Podpi s oso by

odp ovčdné

za sestavení :

C'
~
Okam žik sestavení : 27 2 20 17

/

..

IO19002182 IU _FJ; ll ROP O (R07\ 'AII \ \ ' Vl (od 20 lb
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Výkaz zisku a ztráty
TČO

68378 114

Č inn os t

Čís l o

Po ložka
Č ís l o

Zpracováno v soul adu s
vyhláškou č . 504/2002 Sb.
ve z n ě n í po z d ěj šíc h předp i s ů

Od 01.01.2016 do 31.12.2016
(v Kč , s p řes no s tí na celá čís l a)

řádku

Název
A. Náklady

T. SpotFebované nákupy a na kupované služby

H os p o dářs ká

Hlavni

Ce lkem

002

6 959 640

6 959 640

003

I 299 08 1

I 299 08 1

3.0pravy a udržováni

005

80 5 18

80 5 18

4. Náklady na cestovné

006

I 225 6 14

I 225 6 14

l . Spotřeba

materiálu , energ ie a ost. nes kl. dodávek

5. Náklady na repreze ntac i

007

49 645

49 645

6. Ostatní služby

008

4 304 782

4 304 782

Tll. Osobu[ nák!at~V

013

35 522 14 7

35 522 147

014

26 208 65 1

26 208 65 1

0 15

7 864 654

7 864 654

0 17

I 448 842

I 448 842

a poplatky

019

6 505

6 505

15. Dan ě a poplatky

020

6 505

6 505

021

181 7 262

I 817 262
168 0 79

I O. Mzdové náklady
ll Zákonné soc iální

poji š těni

13. Zákonné soc iá lní náklady

TV.

Daně

1--: Ostatni náklady
16. Smluvní pokuty , úroky z prodlení, ost. pokuty a pená le

022

168 079

19. Kurzové z tráty

025

7 48 1

7 481

22. Jiné os tatn í náklady

028

1 64 1 702

I 64 1 702

029

148 871

148 871

030

148 87 1

148 87 1

039

44 454 425

44 454 425

Vl. Odpisy, prodan.v majetek, tvorba a použiti rezerv a OP

23 . Odpisy dlouhodobého maj etku
Náklad y celkem
B. Výnosy

/. Provozni dotace
1. Provoz ní dotace

041

45 606 642

45 606 642

042

45 606 642

45 606 642

Tll. Tržba za vlastni V.l'kony a za zbožl

047

185 669

185 669

I V. Ostallli

048

520 154

520154

VJÍIIOSJ'

7. Výnosové úroky

05 1

17

17

8. Kurzové zisky

052

I 8 19

I 8 19

Z účtováni

053

240 491

240 49 1

054

277 828

277 828

Výnosy celkem

061

46 312 465

46 312 465

C. Jl.vsledek hospodaFeni před z daněn lm

062

1858 03 9

I 858 039

063

I 858 039

I 858 039

9.

fondú

1O. Jiné ostatn í vý nosy

D.

J~)!sledek

hospoda Fen i po

z daněni

nazítko:

Ústav pro soudobé dějiny

Odpovědná

PhDr.

osoba (statutámí zás tupce) :
Tú ma, PhD.

O ld řic h

Osoba odp ově dná za sestavení :
Jaros lava Grossmannová

Akademie véd Ceské republiky, v.v. i.

Vla~ská 9/355, 118 40 Praha 1
IČ: 68378114

Podpis

odpovědné

Kontrolní kód :

Tr sk '27 02 2017 13 Ol l6 Grossmatmo\·tt la rw;Java

osoby :

PodpiC2dpovědné za sestavení :

Ok•mž;~"
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Příloha

v

účetní závěrce

ke dni 31.12.2016

Účetní jednotka:
se sídlem:
právní forma:
IČO:

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

Zřizovatel:

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

Hlavní

činnost:

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

Hospodářská činnost: ÚSD nevykazuje
Další činnost:
ÚSD nevykazuje

Statutární orgán:
Rada instituce:

ředitel:

předseda:
místopředseda :
členové:

tajemník:

Dozorčí

rada:

předseda :
místopředseda:
členové :

PhDr. Oldřich Tůma, PhD.
prof. PaedDr. Miroslav Vaněk , PhD.
PhDr. Stanislav Kokoška, PhD.
Mgr. Jaroslav Cuhra, PhD.; Prof. PhDr. Jiří Kocian,
CSc.; PhDr. Michal Kopeček, PhD.; PhDr. Antonín
Kostlán, CSc.; PhDr. Vít Smetana, PhD. ; PhDr. Oldřich
Túma, 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.
PhDr. Mlicke Pavel PhD.

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

Účetní období:

1. leden - 31 . prosinec 2016

1. Použité obecné

účetní

zásady,

účetní

metody a jejich

změny

a odchylky

Účetní závěrka je sestavena v souladu se zákonem č . 56311991 Sb., o účetnictví a s vyhláškou
č.504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, pro účetní
jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. Při vedení účetnictví jsou
používány účetní metody podle §32-§42 vyhlášky.
V účtovém rozvrhu si účetní jednotka stanoví uspořádání a obsah syntetických účtů v rámci
účtových skupin směrné účtové osnovy, která je závazně stanovena zřizovatelem .
Účetní záznamy jsou zpracovány informačně ekonomickým systémem iFIS společnosti BBM,
s.r.o. Písek, zpracování mzdového účetnictví zajišťuje mzdový systém 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 ocet'í.ován 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 prostředkú) , proto Ústav
odepisuje bez tvorby Fondu reprodukce majetku jako výsledkově indiferentní operaci
(náklady = výnosy).
Dlouhodobý nehmotný majetek vytvořený vlastní činností nebo bezplatně získaný Ústav
k datu účetní závěrky nevykazuje.

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

1.1.4. Pohledávky
Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Pohledávky se rozdělují na
krátkodobé (doba splatnosti do 12 měsíců včetně) a dlouhodobé (splatnost nad 12 měsícú),
s tím, že krátkodobé jsou splatné do jednoho roku od rozvahového dne.

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

v cizích měnách na českou měnu
Přepočet majetku, pohledávek a závazků v cizí měně na Kč během účetního období je
prováděn kurzem ČNB ke dni vystavení pohledávky, resp. úhrady závazku. Ke konci účetního
období jsou případné pohledávky a závazky přepočteny kurzem k poslednímu dni účetního
období (31.12. běžného roku) vyhlášeným ČNB . Kurzem k 31.12.2016 byl přepočten zůstatek
valut v pokladně- EUR, GBP, USD a CHF.
1.2.

Přepočet údajů

1.3. Rozsah, ve kterém byl výpočet zisku nebo ztráty ovlivněn způsoby oceňování
finančního majetku
V roce 2016 nebyl výsledek hospodaření ovlivněn způsoby oceňování finančního majetku.
1.4. Podstatné změny použitých účetních metod
Podstatné změny způsobl! oceňování , odepisování ani postupů účtování oproti minulému
účetnímu období nenastaly. Použité účetní metody odpovídají požadavkům Zákona o
účetnictví.

2. Významné položky rozvahy nebo výkazu zisku a ztráty, u kterých je uvedení
podstatné pro hodnocení finanční a majetkové situace a výsledku hospodaření účetní
jednotky, pokud tyto informace nevyplývají přímo z rozvahy nebo výkazu zisku a ztráty
2.1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
Nemovitý majetek tvoří budovy, pozemky. Movitý majetek zahrnuje zejména výpočetní
techniku, jak hardware, tak programové vybavení a běžné kancelářské vybavení.
Jednotlivé položky dlouhodobého hmotného majetku

Položky majetku

Pořizovací

Oprávky
cena
Minulé
Běžné
Minulé
období I období
období
období
331 134
331 134
o
o
755 846
4 115 807 4 115 807
680 393
3 988 362 4 088 236
4 457 599 4630891
Běžné

Pozemky
Stavby
Hmotné movité věci
ajejicfl soubory
Drobný DHM
Ostatní DHM
Nedokončený DHM
Celkem

4 571 862

4 627 725

4 571 862

4 627 725

o
o

o
o

o
o

o
o

13 476 402 13 705 557 9 316 070

2.2. Dlouhodobý finanční majetek
ÚSD k datu účetní závěrky nevykazuje.
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9 396 354

Zůstatková
Běžné

období
33 1 134
3 359 961
469 237

o
o
o
4 160 332

Přírůstky
cena
Minulé
Běžné
období I období
331 134
o
3435414
o
542 655
o

o
o
o
4 309 203

Úbytky
Běžné

období

o
o
173 292

o
o
o

55 863

o

229 155

o
o

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

závěrky

zaměstnanci

zálohy
půjčky

ze sociálního fondu
refundace mzdy M Č Praha
pohledávky SZ a VZP
*
*(účetně vedená pohledávka z roku 20I O)

1.329 tis. Kč
I3 tis. Kč
9 tis. Kč
435 tis. Kč
28 tis. Kč
39 tis. Kč
805 tis. Kč

2.5. Opravné položky
ÚSD nevykazuje k datu účetní závěrky opravné položky vyjadřující přechodné snížení
hodnoty aktiv
2.6. Jiná aktiva
ÚSD vykazuje k datu účetní závěrky 280 456,-- Kč jako náklady příštího účetního období.

2.7. Vlastní zdroje

a) Stav jmění
celkem k datu účetní závěrky činí
z toho: vlastní jmění
fondy - sociální fond
- rezervní fond
- fond účelově urč.prostředků
- fond reprodukce majetku
- HVzarok20I6

13 174 tis. Kč
4 I83 tis. Kč
333 tis. Kč
2 526 tis. Kč
I 458 tis. Kč
2 816 tis . Kč
1 858 tis. Kč

Jmění

b) Výsledek hospodaření za účetní období 2016
Výsledek hospodaření za rok 2016 ve výši 1 858 039,-- Kč bude navržen k
prospěch rezervního fondu.

převodu

2.8. Závazky
Dlouhodobé závazky O Kč
Krátkodobé závazky celkem k datu účetní závěrky
z toho dodavatelům
zaměstnancům , výplata mezd
penzijní a životní připojištění , jiné
sociální a zdravotní pojištění z mezd
daně ze mzdy

3.966 tis. Kč
246 tis. Kč
1 725 tis. Kč
73 tis. Kč
I 648 tis. Kč
274 tis. Kč

2.9. Krátkodobé a dlouhodobé bankovní úvěry
ÚSD k datu účetní závěrky nevykazuje.
2.10. Jiná pasiva
~<are / 1-1
ÚSD vykazuje k 31. 12 :;,2 ůJ6:a\TM [je příštích období v částce 183 397,-- Kč.
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2.11. Přehled splatných dluhů pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, veřejného zdravotního pojištění a evidované daňové nedoplatky
ÚSD nemá dluhy. Závazky vyplývající z výplaty mezd za prosinec 2016 byly řádně uhrazeny
dne 2.1.2017.
2.12. Finanční nebo jiné závazky a plnění neuvedené v rozvaze
ÚSD k datu účetní závěrky nevykazuje.
2.13. N áklady
Rozhodující část nákladú tvoří osobní náklady, náklady na provoz užívaných objektů, tisk
vědeckých publikací, ostatní služby a cestovné nezbytné k zajištění výzkumných projektú.

2.13.1. Osobní náklady v tis.

Kč
Zaměstnanci

Rídící
orgán
24 564 1 481
7 359
450

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

o
1 420

o
21

o

o

Kontrolní Jiný
orgán
orgán
40
124
14
42

o
o
o

o
o
o

Celkem
26 209
7 865

o
1 449

o

2.14. Výnosy
Největší část výnosů představuje

dotace od zřizovatele. Institucionální dotace je přidělena na
schválený výzkumnou činnost, na dlouhodobý koncepční rozvoj pracoviště a na zajištění
činnosti A V ČR. Jiné pro středky na výzkum a vývoj obdržel ÚSD na granty Grantové
agentury České republiky, na projekt NAKI MK ČR. Tržby za vlastní výkony tvoří tržby za
předplatné periodik a tržby za prodej knih. Ostatní výnosy tvoří zúčtování fondú, odpisů
z majetku poří ze n ého z veřejných prostředků a jiné ostatní příjmy.

2.15.

Přehled přijatých

dotací podle zdrojů v tis.

Neinvestiční

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

Investiční

dotace
institucionální
z toho: podpora výzkumné
ostatní
Investiční dotace celkem

záměry

29 511
25 315
4 196
12 437
3 659
45 607

o
o
o
o
5

Kč

2.16. Způsob zjištění základu daně z příjmu
Ústav ne má za rok 2016 dai1ovou povinnost. Při zjištění dal'lového 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
reprezentace
49 645 ,-- Kč
členské příspěvky organizacím
8 710,-- Kč
příspěvek do SF - nedal'lový
112 618,-- Kč
ostatní pokuty a penále
168 079,-- Kč
Prostředky

nákladů :

získané dal'lovou úlevou byly v tomto i předcházejících
na podporu vědy a výzkumu.

3. Stav zaměstnanců v uvedeném
kategorie
Výzkumný pracovník
Ost.VS pracovník výzk. útvarú
Odborný pracovník - VŠ
Odborný pracovník- SS
THP pracovník
celkem

účetním

daňových

období použity

období podle kategorií:

průměr. přep.

stav

31,43
6,79
2,02
2 -'
5,61
48,75

4. Spojené osoby
ÚSD 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 zřizovatelem pro členy Dozorčí rady a Rady ÚSD v roce 2016 byly řádně
vyplaceny ve výši 164 tis. Kč.

6. Přehled o přijatých a poskytnutých darech
ÚSD ve vykazovaném účetním období poskytl dar ve výši 2 000,-- Kč . Dar žádný nepřijal.

7. Přehled informací o veřejných sbírkách podle zvláštního předpisu (zákon
Sb. o veřejných sbírkách)
V roce 2016 nebyly organizovány Ústavem žádné veřejné sbírky.

č.117/2001

výsledku hospodaření z předcházejících účetních období
Ředitelem a Radou ÚSD bylo schváleno vypořádání výsledku hospodaření roku 2015 ve
prospěch rezervního fondu ve výši 616 435,34 Kč .
9.

Způsob vypořádání

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

uzávěrky

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 2016, které vypovídají o ekonomické činnosti , jsou
zachyceny v předchozích bodech.

12. Odměna statutárnímu auditorovi
Celková odměna auditorovi za povinný audit

účetní závěrky

byla 30 tis. Kč .

V Praze dne: 27. 2. 2017

Ústav pro soudobé dějiny

Sestavila:
Jaroslava Grossmannová

Akademie véd Ceské republiky, v.v.i.

Vlašská 9/355, 1 18 40 Praha 1
IČ: 63378114

PhDr. , Oldřich Tůma, PhD.
ředitel ÚSD AV ČR, v.v.i.
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Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.

IČ: 68378114

Sídlo: Vlašská 9, Praha 1

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření
za rok 2016

Dozorčí radou pracoviště projednána dne: 6. 3. 2017

Radou pracoviště schválena dne: 27. 3. 2017

V Praze dne 30. 3. 2017

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

členové: Mgr. Jaroslav Cuhra, PhD. (ÚSD AV ČR); Prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc.
(ÚSD AV ČR); PhDr. Michal Kopeček, PhD. (ÚSD AV ČR); PhDr. Antonín Kostlán,
CSc. (ÚSD AV ČR); PhDr. Vít Smetana, PhD. (ÚSD AV ČR); PhDr. Oldřich Tůma,
PhD. (ÚSD AV ČR); PhDr. Jan Gebhart, DrSc. (HIÚ AV ČR); Prof. PhDr. Bohumil
Jiroušek, Dr. (JČU); Prof. PhDr. Miloš Havelka, CSc. (FHS UK); Doc. PhDr. Petr
Svobodný, PhD. (ÚDA UK); Prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. (FF UK)

Dozorčí rada jmenována 8. 11. 2011, 3. 4. 2012, 14. 1. a 6. 10. 2014 ve složení:
předsedkyně: JUDr. Lenka Vostrá, PhD. (ÚSP AV ČR)
místopředseda: Mgr. David Weber (ÚSD AV ČR)

členové: PhDr. Daniel Doležal, PhD. (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 do veřejných soutěží podány projekty ke
Grantové agentuře ČR (osm, čtyři podpořeny), do Programu podpory
postdoktorandů na pracovištích AV ČR (dva, jeden podpořen). K OP VVV byl
podán projekt Globální konflikty 20. století a jejich dopady (Podpora
excelentních výzkumných týmů, žadatel ÚSD AV ČR, nepodpořen) a připraveny
podklady pro společný projekt Centrum pro excelentní výzkum v digitálních
humanitních vědách a umění (žadatel Knihovna AV ČR). Projekt Parliaments in
Transition: prosazení české inovace v evropském výzkumu parlamentarismu
byl podán do programu Inter-Excellence (výzva Inter-Vector, podpořen). Dále
byly připraveny a podány tři úspěšné projekty do programu Horizon 2020:
A Cultural History of the Economic Transformation in Central Europe (Marie
Skłodowska-Curie Action: Individual Fellowship, ÚSD žadatel), History of
European Urbanism in the 20th Century (Marie Skłodowska-Curie Action:
2

Innovative Training Networks, ÚSD spolupracovník projektu) a Europe:
Diversity as a Vision (Societal Challenge 6: Europe in Changing World, ÚSD
spolupracovník projektu). Probíhala i příprava velkého mezinárodního projektu
s účastí ÚSD Bioethics Behind Walls: Human Experiments in Communist Europe
k podání u Wellcome Trust Fund. U příležitosti čtyřicetiletého výročí Charty 77
připravil ÚSD na sklonku roku v rámci Strategie21 třicetidílný seriál pro Lidové
noviny. Průběžně probíhala také jednání ředitele ústavu s dotčenými orgány AV
ČR ohledně plánovaného stěhování ústavu do budovy v Hybernské ulici, jímž by
se uspokojivě vyřešily dlouholeté problémy s umístěním ústavu.

Rada pracoviště:

Dne 18. ledna 2016 se konalo 39. zasedání Rady pracoviště, v jehož průběhu
byly schváleny výsledky hodnocení výzkumné a odborné činnosti ústavu
v rámci celkového hodnocení pracovišť AV ČR za léta 2010–2014. Dále byla
schválena Pravidla čerpání rozpočtu režie a sociálního fondu pracoviště na rok
2016 a Status emeritního pracovníka ÚSD. Dne 16. března 2016 se uskutečnilo
40. zasedání Rady, na němž byly projednány a doporučeny návrhy grantových
projektů do veřejné soutěže GA ČR a jedna žádost o postdoktorandské
stipendium AV ČR. Dne 1. června 2016 byla v průběhu 41. zasedání Rady
pracoviště schválena Výroční zpráva ÚSD za rok 2015 a pozměňovací návrh
Pravidel pro udělování osobního ohodnocení výzkumných pracovníků
pracoviště. Na 42. zasedání dne 15. listopadu 2016 Rada projednala a schválila
úpravu Volebního řádu do Rady pracoviště, schválila složení atestační komise a
vzala na vědomí informace o výhledovém stěhování ústavu do
rekonstruovaného objektu AV ČR v Hybernské ulici. V průběhu roku se
uskutečnila čtyři jednání Rady per rollam.

Dozorčí rada:

Dozorčí rada Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., (dále jen dozorčí rada)
pokračovala během roku 2016 ve své činnosti v nezměněném složení. Dr.
Doležal se 19. zasedání dozorčí rady v prosinci 2016 účastnil jako host, jelikož
jeho první funkční období člena dozorčí rady ÚSD skončilo 9. 11. 2016. V roce
2016 proběhla dvě zasedání dozorčí rady – ve dnech 30. května 2016 a
5. prosince 2016. Mimo vlastní zasedání bylo v březnu (termín vyjádření
nejpozději do 1. dubna 2016) uskutečněno hlasování per rollam týkající se
dislokace Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., do objektu Hybernská
1000/8. Jednalo se o hlasování návazné na usnesení Akademické rady o
dislokaci, které AR přijala v období mezi zasedáními dozorčí rady ÚSD. Všech
pět členů dozorčí rady vyjádřilo zájem nabídku přijmout a přemístit sídlo a
činnost ústavu do objektu Hybernská. Druhé hlasování per rollam v červenci
2016 se týkalo návrhu rozpočtu ÚSD pro rok 2016. Hlasování se uskutečnilo
3

v návaznosti na požadavek dozorčí rady z květnového jednání, kde dozorčí rada
obdržela přehled pouze o institucionálních příjmech. Kompletní rozpočet
(včetně účelových prostředků) vzala dozorčí rada na vědomí prostřednictvím
hlasování per rollam bez připomínek. 18. zasedání (30. 5. 2016) se účastnili
čtyři členové dozorčí rady (dr. Doležal omluven), tajemnice a jako host ředitel
ÚSD. Dozorčí rada na tomto zasedání projednala znění Výroční zprávy o činnosti
a hospodaření pracoviště za rok 2016 a Zprávy nezávislého auditora k účetní
uzávěrce k 31. 12. 2016. Oba dokumenty dozorčí rada vzala na vědomí. Dozorčí
rada také schválila Zprávu o činnosti dozorčí rady ÚSD AV ČR, v. v. i., za rok
2015. Dále dozorčí rada ověřila a schválila své souhlasné rozhodnutí o dislokaci
ÚSD do objektu v Hybernské, přijaté hlasováním per rollam 1/2016. Součástí
jednání byla i informace o rozpočtu ÚSD pro rok 2016. V závěru jednání dozorčí
rada hodnotila manažerské schopnosti ředitele. 19. zasedání (5. 12. 2016) se
účastnili čtyři členové dozorčí rady, tajemnice a jako hosté ředitel ÚSD a dr.
Doležal. Dozorčí rada na tomto zasedání určila Ing. Karla Heteše jako auditora
pro účetní uzávěrku roku 2016. Dozorčí rada v průběhu jednání ověřila
hlasování per rollam 2/2016, kterým vzala na vědomí rozpočet ÚSD pro rok
2016. Dozorčí rada dále vzala na vědomí předběžnou informaci o hospodaření
v roce 2016 a o výhledu pro rok 2017. V závěru jednání ředitel ÚSD seznámil
dozorčí radu s hlavními badatelskými výstupy a oceněními pracoviště v roce
2016.

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 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 rozvoji orálně
historického výzkumu. Zároveň ústav nadále plní pro obor soudobých dějin a dějin vědy
nezastupitelné úlohy: vydávání kritických edic vybraných okruhů pramenů a časopisu
Soudobé dějiny jako platformy oboru (od roku 2013 také Czech Journal of Contemporary
History, anglické mutace, jejímž cílem je zprostředkovat mezinárodní obci důležité
studie, eseje, zprávy a recenze a přispívat k akademické diskusi na mezinárodní úrovni)
a participace na rozvoji oboru soudobých dějin na vysokých školách.
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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 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. ÚSD je
sídlem Českého národního komitétu historiků, Českého národního komitétu orální
historie a Komitétu pro dějiny vědy a techniky.
Ústav se nadále podílel na aktivitách výzkumných programů AV ČR Strategie21 – Evropa
a stát: mezi barbarstvím a civilizací, Paměť v digitálním věku, Formy a funkce
komunikace (výzkumné téma Věda v české společnosti: paradigmata, instituce,
komparace), Globální konflikty a lokální souvislosti (výzkumná aktivita Menšiny
v poválečné střední Evropě: emigrace, reemigrace, repatriace, restituce).

V roce 2016 ústav řešil deset grantových projektů Grantové agentury ČR a získal
podporu pro čtyři nové projekty („Česká společnost a sovětská armáda 1968–1991“;
„Studentská generace roku 1989 v časosběrné perspektivě. Životopisná interviews po
dvaceti letech“; „Věda a výzkum v protektorátu Čechy a Morava 1939–1945: Koncepce a
dopady nacistické vědní politiky“ a „Sphaera mundi. Recepce středověkého traktátu o
sféře Iohanna Sacroboska v českých zemích“).

Ústav v roce 2016 pořádal či spolupořádal 16 konferencí a workshopů s mezinárodní
účastí, mezi jinými též pod záštitou Mezinárodní asociace pro evropské soudobé dějiny a
ve spolupráci s Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa
konferenci o dějinách středovýchodní Evropy v první polovině 20. století
z transnacionální perspektivy (Lipsko, leden 2016) či mezinárodní mezioborovou
konferenci „Václav Havel – disident, dramatik a politik“ uspořádanou společně
s Ústavem pro českou literaturu AV ČR. Pracovníci Kabinetu dějin vědy se organizačně i
programově podíleli na Sedmé evropské konferenci Evropské společnosti pro dějiny
vědy (Praha, září 2016). Vyšla čtyři čísla časopisu Soudobé dějiny a čtvrté číslo Czech
Journal of Contemporary History.

Výsledky vědecké práce pracovníků Ústavu pro soudobé dějiny byly v roce 2016
oceněny několika udělovanými cenami, mj. Prémií Otto Wichterleho pro vynikající
mladé pracovníky Akademie věd ČR (Vítězslav Sommer), Cenou předsedy Grantové
agentury za mimořádně úspěšné řešení grantového projektu (Sphaera octava: historický
vývoj představ o sféře stálic, Alena Hadravová společně s Petrem Hadravou) či Cenou
České asociace slavistů za mimořádné vědecké dílo v oboru (komentovaná edice spisu
Romana Jakobsona Moudrost starých Čechů, Tomáš Hermann společně s Milošem
Zelenkou).
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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 2016
pokračovala spolupráce na mezinárodně řešených projektech „A Transnational
Approach to Resistance in Europe, 1936–48“ (podpořeném The Leverhulme Trust &
Gerry Holdsworth Special Forces Trust) a „Tschechische und deutsche
Psychiatriepatienten in Böhmen und Mähren – Stigmatisierte Menschen zwischen NS„Euthanasie“, 1940–1945 und Vergessen, 1945–1950“ (podpořeném Stiftung
Verantwortung – Erinnerung – Zukunft). Nově se ústav podílí na řešení projektu
„History of European Urbanism in the 20th Century“ programu Horizon 2020 –
Innovative Training Networks. Pokračovala spolupráce na projektech řešených v rámci
aktuálních dvoustranných dohod o vědecké spolupráci.
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 pracovníků ÚSD, 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.
Hlavní vědecké výsledky

Monografie o postavení Československa mezi velmocemi v letech 1938–1948
Kniha se soustředí na dramatické momenty československých a
středoevropských dějin, chronologicky vymezených Mnichovem 1938
a únorem 1948. Vybrané epizody z období mezinárodního napětí jsou
zasazeny do širšího kontextu politiky velmocí vůči regionu a
Československu samému. Zároveň však vyvracejí řadu vžitých mýtů a
stereotypů o proradných velmocích a Československu jakožto
bezmocném pěšci na velmocenské šachovnici.
6

SMETANA, Vít. Ani vojna, ani mír. Velmoci, Československo a střední Evropa v sedmi
dramatech na prahu druhé světové a studené války. Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2016. 663 s. ISBN 978-80-7422-358-7

Kolektivní monografie a dokumentace o psychiatrických pacientech z českých
zemí jako obětí nacistické eutanázie

Kniha přináší analýzu programu nacistické „eutanazie“ prováděné na
území Sudet a protektorátu Čechy a Morava v období 1938–1945 a
dokumentuje osudy německých a českých psychiatrických pacientů,
kteří v letech 1940–1941 zemřeli v plynových komorách.
BÖHM, Boris – ŠIMŮNEK, Michal (eds.). Verlegt – Verstorben – Verschwiegen:
tschechische und deutsche Psychiatriepatienten in Böhmen als vergessene Opfer der NS–
“Euthanasie“. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2016. 324 s. ISBN 978-80-7465-213-4
Kolektivní monografie o stalinském plánu přetvoření přírody

V roce 1948 byla v SSSR uvedena do praxe řada ambiciózní opatření
s cílem realizovat grandiózní Stalinovu vizi totální „přeměny
přírody“, jež se rychle rozšířila také do nových komunistických států
východní Evropy. Faktograficky bohatá kniha sleduje historii tohoto
projektu a hlavní rysy jeho realizace ve třech komunistických státech
– v Polsku, Maďarsku a Československu.

OLŠÁKOVÁ, Doubravka (ed.). In the Name of the Great Work: Stalin’s Plan for the
Transformation of Nature and its Impact in Eastern Europe. New York: Berghahn, 2016.
322 s. ISBN 978-1-78533-252-4

Studie a edice diplomatických zpráv z Prahy 1953

Rozsáhlá studie zabývající se vývojem v Československu uvádí edici
dokumentů (v českém překladu) s hlášeními o situaci, která v roce
1953 po smrti J. V. Stalina a vůdce československých komunistů
Klementa Gottwalda do svých metropolí zasílali diplomaté z britské,
sovětské a rakouské ambasády v Praze – tedy autentický pohled
přímých svědků událostí.
PERNES, Jiří. Zprávy z Prahy 1953. Praha: Academia, 2016. 409 s. ISBN 978-80-2002568-5

7

Monografie o konfliktu mezi komunistickým utopismem a ekonomickou
racionalitou v předsrpnovém Československu
Kniha se zabývá podmínkami, dynamikou a hlavními tématy
revizionistického diskurzu v československé politické ekonomii v 60.
letech dvacátého století. V jejím centru stojí myšlení československých
ekonomů šedesátých let, přičemž zvláštní pozornost je věnována Otu
Šikovi, jeho přerodu ze stalinského dogmatika v přesvědčeného
reformistu a posléze jednoho z význačných protagonistů pražského
jara 1968.

SUK, Jiří. Veřejné záchodky ze zlata: konflikt mezi komunistickým utopismem a
ekonomickou racionalitou v předsrpnovém Československu. Praha: Prostor, 2016. 325 s.
ISBN 978-80-7260-341-1

Monografie věnovaná problematice založení a rozvoje československé námořní
plavby v letech 1948–1989
Kniha, v jejímž centru stojí dějiny podniku Československá námořní
plavba, zpracovává téma z mnoha stran. Vedle analýzy hospodářských
výsledků a dopadu politických událostí na zkoumané prostředí (např.
událostem roku 1968 na námořních lodích se věnuje i každodennosti
nevšedního života námořníků. Zabývá se tedy i problematikou lodní
hierarchie cestování, emigrace, pašování zboží či u této profese
nesnadného skloubení pracovního a rodinného života.

KRÁTKÁ, Lenka: Domovský přístav Praha: československá námořní plavba v letech 1948
až 1989. Praha: Karolinum 2016. 330 s. ISBN 978-80-246-3464-7

Monografie o poválečných dějinách Mostu v kontextu myšlenkových i sociálních
proměn v Československu i v Evropě 2. poloviny 20. století
Kniha plasticky vypráví o životě ve starém Mostě v dekádách po druhé
světové válce a zprostředkovává diskuse a vyjednávání, které
předcházely rozhodnutí o jeho zbourání, i ty, v nichž se rozhodovalo o
charakteru nového města. Autor ukazuje, že jim můžeme porozumět,
zapojíme-li je do kontextu produktivismu a technokratismu sdíleného
v poválečných dekádách většinou Evropy, či někdejší přesvědčivosti
vize racionálně plánovaných měst.

SPURNÝ, Matěj. Most do budoucnosti. Laboratoř socialistické modernity na severu Čech.
Praha: Karolinum, 2016. 287 s. ISBN 978-80-246-3332-9
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Monografie o československých spartakiádách 1955–1985
Kniha
se
zabývá
fenoménem
hromadného
cvičení
na československých spartakiádách v letech 1955 až 1985. Studuje
jejich návaznost – personální, organizační, ale i ideovou – na tradici
sokolských sletů. Věnuje se také proměně politické symboliky
hromadného cvičení od 50. let až po konec normalizace. Dále se
zabývá organizací spartakiád a reakcí širší veřejnosti na ně, zejména
prožívání spartakiád jako smysluplného rituálu samotnými cvičenci.

ROUBAL, Petr. Československé spartakiády. Praha: Academia, 2016. 405 s. ISBN 978-80200-2537-1
Monografie o volbách v Československu za normalizace

Kniha se věnuje fenoménu voleb v komunistickém Československu
v letech 1971 až 1989. Analyzuje jejich funkce a vysvětluje, proč
každých pět let statisíce stranických funkcionářů, agitátorů a
pracovníků bezpečnostního aparátu vynakládaly mimořádné úsilí
k zabezpečení hladkého průběhu těchto „voleb bez výběru“. Kniha
rovněž přibližuje rozmanité formy protestu, ke kterým v souvislosti
s volbami v Československu docházelo.

VILÍMEK, Tomáš. „Všichni komunisté do uren!“: volby v Československu v letech 1971–
1989 jako společenský, politický a státněbezpečnostní fenomén. Praha: Ústav pro soudobé
dějiny AV ČR, 2016. 354 s. ISBN 978-80-7285-198-0
Monografie o české společnosti v období normalizace a transformace

Pětiletý grantový projekt Centra orální historie se úspěšně podařilo
uzavřít monografickým zpracováním tématu, které postihuje
proměny klíčových hodnot české společnosti dvě desetiletí před
rokem 1989 a dvě desetiletí poté (např. svoboda, práce, rodina,
vzdělání, volný čas atd.). Tento výzkum byl uskutečněn na základě
analýzy a interpretace 300 orálně-historických rozhovorů, dobových
výzkumů veřejného mínění ad.

VANĚK, Miroslav – MÜCKE, Pavel. Velvet revolutions. An oral history of Czech society. New
York: Oxford University Press, 2016. 251 pp. ISBN 978-0-19-934272-3
Biografie britské biochemičky Marjory Stephenson

Kniha podává život a práci britské biochemičky Marjory Stephenson
(1885–1948). jež hrála důležitou roli ve vývoji biochemie a
molekulární biologie. Monografie popisuje její vědecké úspěchy na
pozadí sociálně-politického prostředí doby a pojednává též o důležité
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roli Stephenson jako jednoho z prvních ženských manažerů a
organizátorů vědy a její vlivné pozice ve vědecké komunitě.

ŠTRBÁŇOVÁ, Soňa. Holding Hands with Bacteria: the Life and Work of Marjory
Stephenson. Berlin: Springer, 2016. 145 pp. ISBN 978-3-662-49734-0

Odborná edice raně novověké diskuse o kosmologickém uspořádání

Kniha přináší první český překlad děl Hvězdný posel (Galileo Galilei)
a Rozprava s Hvězdným poslem (Johannes Kepler), jež patří mezi
nejdůležitější astronomické práce. Spolu s úvodem a komentářem
osvětluje podstatu Galileových objevů i jejich dobové souvislosti.

HADRAVOVÁ, Alena – HADRAVA, Petr: Galileo Galilei, Hvězdný posel a Johannes Kepler,
Rozprava s Hvězdným poslem. Příbram: Pistorius a Olšanská 2016. 207 s. ISBN 978-8087855-38-6
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Činnost pro praxi

Ústav v rámci projektu „Příběhy míst. Topografie soudobé paměti národa“ (Ministerstvo
kultury) realizoval několik aplikovaných výstupů v oblasti výzkumu a vývoje národní a
kulturní identity: software, resp. multimediální aplikaci prezentující projektovou
dokumentaci pamětních míst na komunistický režim, specializovanou mapu shrnující
analýzu projektové dokumentace ve smyslu jejích tematických, geografických a
chronologických charakteristik a certifikovanou metodiku k dokumentaci, analýze a
interpretaci pamětních míst jako součásti vzpomínkové kultury.
Popularizace

Ústav organizuje dva cykly tematických seminářů (badatelský seminář k soudobým
dějinám a seminář k moderním židovským dějinám) otevřené odborné veřejnosti.
Pravidelně se podílí na akcích Festivalu Týden vědy a techniky, které pořádá AV ČR.
Pracovníci Kabinetu dějin vědy připravili ve spolupráci s Národním technickým
muzeem, Center for Medicine after the Holocaust, Houston a International Holocaust
Remembrance Alliance výstavu „70 let poté. Nacistické lékařské válečné zločiny –
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prvotní vyšetřování a dokumentace“ a podíleli se odbornou spoluprací na popularizaci
díla profesora experimentální fyziky Ernsta Macha, včetně odhalení jeho pamětní desky
v Praze (18. 2. 2016, k 100. výročí úmrtí).

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 cyklu České televize Historie.cs (díly
Zlato a stříbro v českých dějinách; Jednooký vrah: K. H. Frank; Rok 1956 – počátek
zlomu?; Za komunistů bylo líp; Jan Šverma – padouch nebo hrdina?) či publicistickém
cyklu Českého rozhlasu plus Jak to bylo doopravdy? (díly Přispěla opoziční smlouva ke
stabilitě státu?; Zorganizovaly 17. listopad 1989 tajné služby?; Falšovali komunisté
volby?; Týkaly se rehabilitační soudy v 60. letech všech odsouzených?; Bylo rozdělení
Československa historickým neštěstím?; Rozhodla o odsunu Němců z Československa po
válce Postupimská konference?; Zařídil zvolení Havla prezidentem tehdejší
komunistický premiér Čalfa?; Jak fungovala železná opona, která oddělovala
komunistické Československo od zemí svobodného světa?; Dalo se předejít Únoru
1948?). Pravidelně jsou pracovníci také zváni do pořadu Hydepark či komentovaných
zpravodajských relací (několikrát např. k výročí černobylské havárie v roce 1986 a jejím
ohlasům ve společnosti).

Na sklonku roku byly spuštěny nové webové stránky ústavu, na nichž je prezentováno
šest tematických webů (Pražské jaro 1968; Demokratická revoluce 1989; Němečtí
odpůrci nacismu v Československu; Komunistická strana Československa a bolševismus;
Československo 38–89; Pamětní místa na komunistický režim). Popularizaci ústavních
akcí zprostředkovává také facebookový profil.

4. Hodnocení další a jiné činnosti
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. nevyvíjí žádnou další či jinou činnost.
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5. Informace o opatřeních k odstranění nedostatků v hospodaření
a zpráva, jak byla splněna opatření k odstranění nedostatků uložená
v předchozím roce
V roce 2016 proběhla v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR daňová kontrola provedená
pracovnicemi odboru kontroly zvláštních činností Finančního úřadu pro hlavní město
Praha, jež navazovala na kontrolu uskutečněnou v roce 2015 pracovnicemi úseku
kontroly Kanceláře Grantové agentury České republiky provádějícími kontrolu
grantových projektů řešených v roce 2014. Kontrola FÚ ověřovala, zda zjištěné porušení
rozpočtové kázně při čerpání prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu ČR GA ČR
v roce 2014 nemělo dopad na daňovou povinnost; zjistila nedostatky v čerpání
přidělených prostředků u pěti projektů. Na základě závěrů kontroly byla přijata opatření
k zamezení případných dalších případů 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. 2016, 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.
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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. 2016 58 zaměstnanců,
z toho 45 výzkumných pracovníků. Průměrná měsíční mzda činila 39.216,- Kč.
V průběhu roku 2016 bylo přijato 11 nových zaměstnanců, pracovní poměr byl skončen
s 8 zaměstnanci (včetně pracovních poměrů z účelových prostředků).

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

V roce 2016 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, ani nebyl účastníkem žádného soudního řízení. Smlouvou ze dne 11. 4. 2016
poskytl nakladatelství Academia výhradní licenci k rozmnožování a rozšiřování knižně,
v českém jazyce a na území České republiky literárního díla Stalinský plán přetvoření
přírody autorů Doubravky Olšákové a Jiřího Janáče.
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