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Výroční zpráva Centra pro studium demokracie a kultury, o.p.s. 

za rok 2015 

 

 

Organizační údaje: 

Název: Centrum pro studium demokracie a kultury, o. p. s. 

IČO: 48514314 

DIČ: CZ48514314 

Číslo účtu: 102402514/0600 

Adresa: Venhudova 17, 614 00 Brno 

Ředitel (statutární zástupce): Ing. Zdeněk Granát 

Tel., fax: +420 545 213 862 

Web: http://www.cdk.cz 

E-mail: cdk@cdk.cz 

 

 

Charakter CDK 

Centrum pro studium demokracie a kultury, o.p.s. (dále jen CDK) je obecně prospěšná společnost 

zaměřená na vzdělávací, analytickou a kulturní činnost. V letech 1993–2013 působila ve formě 

občanského sdružení, od roku 2013 je obecně prospěšnou společností. Vznik CDK a jeho činnost 

kontinuálně navazují na některé starší iniciativy, jež souvisejí s rozvojem nezávislých aktivit a 

vydáváním samizdatových časopisů před listopadem 1989. 

Posláním CDK je přispívat k rozvoji demokracie a politické kultury v České republice. Zvláštní důraz je 

kladen na výzkum otázek spojených s  fungováním České republiky v rámci evropských struktur a na 

studium aktuálních procesů vývoje Evropské unie. Společnost se zaměřuje na prosazování a posilování 

komunikace mezi politickou a kulturní sférou a na rozvíjení a podporu tradičních hodnot západní 

civilizace.  

Za účelem naplnění svého poslání poskytuje CDK veřejnosti tyto obecně prospěšné služby: základní a 

aplikovaný výzkum v oblasti demokracie, kultury a náboženství; analýza a predikce struktur a procesů 

společnosti a jejích součástí ve vztahu k  provedenému výzkumu; publikování a šíření studií a analýz, 

odborných i popularizačních na základě výše uvedeného výzkumu; pořádání přednášek, seminářů, 

konferencí, letních škol; vydavatelská a nakladatelská činnost v oblasti humanitních a společenských 

věd, umění, kultury a náboženství. 

 

http://www.cdk.cz/
mailto:cdk@cdk.cz
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Organizační struktura 

Zaměření CDK se odráží i v jeho vnitřním organizačním uspořádání. CDK se člení na dva relativně 

nezávislé, přesto však úzce kooperující instituty: Institut pro politiku a kulturu (IPK) a Institut 

křesťanských studií (IKS). Jejich výrazem byla v roce 2015 vedle bohaté knižní produkce především 

existence dvou nezávislých časopisů: Kontexty a Církevní dějiny. Obsáhlou publikační a vydavatelskou 

činnost obou institutů podporuje a zajišťuje vlastní nakladatelství a typografické studio.  

Obecně prospěšnou společnost CDK založili Petr Fiala, Zdeněk Granát, Jiří Hanuš a František Mikš, 

kteří mají postavení zakladatelů společnosti. Zakládací listina byla zapsána pod spisovou značkou O 684 

u Krajského soudu v Brně dne 31. 12. 2013. CDK je řízeno tříčlennou správní radou a kontrolováno 

dozorčí radou, statutárním orgánem je ředitel. 

Od 31. 12. 2013 pracují orgány CDK v následujícím personálním složení: 

 

Správní rada CDK 

prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D.   předseda 

prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. člen 

František Mikš    člen 

 

Dozorčí rada CDK 

doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.  předseda 

doc. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D. člen 

PhDr. Aleš Filip, Ph.D.   člen 

 

Ředitel CDK 

Ing. Zdeněk Granát 

 

Co se personálií celého CDK týče, pracovala společnost v roce 2015 v následujícím složení: 

 

Institut pro politiku a kulturu 

František Mikš    ředitel 

doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.  odborný pracovník 

Mgr. Kateřina Hloušková, Ph.D. projektová manažerka  

Mgr. Ondřej Krutílek    analytik a redaktor 
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Institut křesťanských studií 

prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D.   ředitel 

Mgr. Jan Vybíral    odborný pracovník  

 

Nakladatelství a typografické studio 

Ing. Zdeněk Granát 

Mgr. Lenka Váchová  

 

Administrativní oddělení 

Bc. Michaela Johnová    ekonomická referentka (do září 2015) 

Ing. Ivana Sedláková, Ph.D.  ekonomická referentka (od září 2015) 

Mgr. Eliška Crháková   vedoucí internetového knihkupectví 

 

Vědecká redakční rada 

prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D. (předseda), Filozofická fakulta Masarykovy univerzity 

doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity  

prof. PhDr. Petr Horák, CSc., Filozofická fakulta Masarykovy univerzity  

prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M., Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity 

doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D., Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy  

doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D., Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity  

prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc., Filozofická fakulty Masarykovy univerzity  

doc. PhDr. Ivana Noble, Ph.D., Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy  

doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D., Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity 

 

Spolupracující instituce a organizace 

Partneři Institutu pro politiku a kulturu 

Aliance Evropských konzervativců a reformistů 

B&P Research, s.r.o. 

nakladatelství Barrister & Principal 

DEMAS - Asociace pro podporu demokracie a lidských práv  

Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity 

Mezinárodní politologický ústav Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity  

Ministerstvo kultury České republiky  

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky  
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Nadace Open Society Fund Praha  

National Endowment for Democracy  

Občanský institut  

Skupina Evropských konzervativců a reformistů v Evropském parlamentu 

Státní fond kultury České republiky 

Statutární město Brno  

Technologická agentura České republiky 

Úřad vlády České republiky 

Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky  

 

Partneři Institutu křesťanských studií 

Centrum Aletti 

Centrum biblických studií Akademie věd České republiky a Univerzity Karlovy v Praze  

Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty  

Česká křesťanská akademie  

Diecézní muzeum Brno 

Historický ústav Akademie věd České republiky  

Historický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity  

Institut ekumenických studií v Praze  

Ministerstvo kultury České republiky  

Státní fond kultury ČR 

Statutární město Brno  

Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích  

Teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 

 

Přehled rozsahu příjmů (výnosů) v členění podle zdrojů: 

Vlastní zdroje (prodej publikací a služeb):  3.720 tis. Kč 

Přijaté dary:      1.695 tis. Kč 

Přijaté dotace:      5.009 tis. Kč 

Ostatní příjmy (např. kurzové rozdíly):  76 tis. Kč 

 

Rozdíl mezi skutečně přijatými prostředky a prostředky vykázanými ve výnosech je způsoben 

časovým rozlišením. 
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Vývoj a konečný stav fondů OPS:  

Fond organizace vzniklý při přechodu na podvojné účetnictví (je tvořen nerozděleným ziskem 

minulých let): 

stav k 1. 1. 2015:     8.280 tis. Kč 

stav k 31. 12. 2015:     8.280 tis. Kč 

 

Nerozdělený zisk/ztráta minulých let: 

stav k 1. 1. 2015:     -1.099 tis. Kč 

stav k 31. 12. 2015:     -1.122 tis. Kč  

 

Hospodářský výsledek 2014:    -297 tis. Kč (ztráta) 

 

 

Úplný objem výdajů (nákladů) v členění na výdaje (náklady) vynaložené pro plnění obecně 

prospěšných služeb, pro plnění činností doplňkových a na vlastní činnost (správu) obecně 

prospěšné společnosti: 

Hlavní činnost:  -297 tis. Kč 

Doplňková činnost: 0 Kč 

Náklady na správu o.p.s.: 0 Kč 

 

Majetek a závazky k 31. 12. 2015 

Aktiva   v tis. Kč Pasiva v tis. Kč 

Stálá aktiva  - dlouhodobý majetek 

netto 

2.365 Vlastní jmění (nerozdělený zisk 

minulých let) 

7.158 

Zásoby 1.832 HV 2015 - 297 

Krátkodobé pohledávky 557 Krátkodobé závazky (do splatnosti) 466 

Peníze ( pokladna a banka )   2.819 Časové rozlišení  263 

Časové rozlišení  17   

Celkem 7.590 Celkem 7.590 

 

Činnost CDK v roce 2015 

V rámci CDK byly v roce 2015 vydávány dva časopisy, vyšlo šestaadvacet knih, byly pořádány 

přednášky a semináře. Pracovníci CDK se rovněž soustředili na produkci expertních a mediálních 

výstupů. Veškerá činnost odpovídala obecně prospěšným službám definovaným v zakládací listině. 
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Časopisy 

CDK vydávalo v roce 2015 dva časopisy – Kontexty a Církevní dějiny. Vydávání obou časopisů bylo 

v souladu s čl. III, odst. 2, písm. e Zakládací listiny CDK. 

 

Kontexty 

Kulturní dvouměsíčník Kontexty vydává CDK od roku 2009, nicméně navazuje na dvacetiletou 

tradici vydávání vlastního literárního periodika (revue Proglas založenou v roce 1990). Mezi 

pravidelné přispěvatele časopisu (mimo editory) již tradičně patří přední autoři, jako jsou spisovatel 

Pavel Švanda, dramatik Milan Uhde, překladatelka Anna Kareninová, překladatel a spisovatel Josef 

Mlejnek st., kunsthistorik Aleš Filip či literární historička a překladatelka Ivana Ryčlová. 

Cílem redakce je poukazovat na vzájemnou obohacující provázanost kulturní a společenské roviny, 

zabývat se tématy jako literatura a společnost, literatura a politika, literatura a totalita, výtvarné umění 

a společnost, výtvarné umění a politika atd. Velký důraz je kladen i na vzájemnou provázanost 

literatury a dalších uměleckých oborů. Velký prostor je v Kontextech tradičně věnován poezii. 

Čtenáři revue oceňují nejen pečlivý výběr jednotlivých autorských příspěvků či překladů a kvalitní 

okruh stálých i občasných přispěvatelů, ale také snahu doprovázet každé z čísel originálními 

výtvarnými díly a textem o některém z méně známých výtvarných umělců. 

Časopis vycházel v roce 2015 s podporou statutárního města Brna, Ministerstva kultury ČR a 

Státního fondu kultury ČR. Vyšlo šest čísel jeho VII. (XXVI.) ročníku. 

Editoři: Petr Fiala, Jiří Hanuš, Stanislav Balík, František Mikš (šéfredaktor) 

Výkonná redaktorka: Lenka Váchová 

ISSN: 1803-6988 

MK ČR: E 18685 

 

Církevní dějiny 

Církevní dějiny jsou odborným historickým časopisem, který se věnuje církevním dějinám v českých 

zemích i ve světě. Jeho hlavním zájmem jsou dějiny křesťanství v perspektivě současných 

historiografických metod. Ročně vycházejí dvě čísla časopisu, která obsahují kvalitní, zároveň ale 

zajímavé a čtivé články. Redakce se snaží o žánrovou pestrost (studie, kratší články, eseje, 

dokumenty, paměti, recenze aj.), o zprostředkování textů domácích i zahraničních autorů a o 

nezávislost a ekumenický charakter časopisu. V roce 2015 došlo ke změně peridiocity – ze 

čtvrtletníku (jímž byly jeden rok) se opět stal pololetník. Vyšla tedy dvě čísla (17, 18) jeho VIII. 

ročníku. 
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Redakční rada: Stanislav Balík, Pavel Boček, Jaroslav Cuhra, Petr Fiala, František X. Halas, Jiří 

Hanuš (šéfredaktor), Libor Jan, Jiří Malíř, Pavel Marek, Jana Nechutová, Ivana Noble, Tim Noble, 

Jan Słomka, Jan Stříbrný, Jaroslav Šebek, Martin Vaňáč, Radomír Vlček, Jaroslav Vokoun, Jan 

Vybíral (výkonný redaktor), Martin Weis 

ISSN: 1803-0068 

MK ČR: E 18061 

 

K 6. lednu 2015 bylo ukončeno vydávání internetového časopisu CDK Revue Politika. 

 

Knihy 

CDK vydalo v roce 2015 26 knih – 8 překladových a 18 původních děl českých autorů. Do konce roku 

2015 vydalo CDK celkem 502 odborných knih. Vydání knih bylo v souladu s čl. III, odst. 2, písm. e 

Zakládací listiny CDK. 

 

 Arno Anzenbacher: Křesťanská sociální etika 

 Stanislav Balík, Petr Gongala, Kamil Gregor: Dvacet let komunálních voleb v ČR 

 Vojtěch Belling: Stát nebo stav? 

 Alain Besançon: Svatá Rus 

 Lukáš Fasora: Stáří k poradě, mládí k boji 

 Petr Fiala: Občané, demokraté a straníci 

 A. James Gregor: Totalitarismus a politické náboženství 

 Jiří Hanuš (ed.): Historická kniha mého srdce 

 Jiří Hanuš a kol.: Rusko a Západ 

 Jiří Hanuš a kol.: „Služebníci neužiteční“ 

 Roman Chytilek: Politický prostor a politická témata 

 Jitka Jonová: Theodor Kohn (1845–1915) 

 Walter Kasper:  Milosrdenství 

 Bedřich Loewenstein: Občanská společnost a její krize 

 Josef Mlejnek: Volyň tam v dáli 

 Josef Mlejnek jr.: Kuře v hrnci a křeček v kole 

 Miroslav Nemčok: Zmiešané volebné systémy v praxi 

 Michal Nový: Vyšší princip? 

 Paweł Rojek: Rusko: prokletí impéria 

 Marek Rybář, Peter Spáč, Petr Voda: Prezidentské voľby na Slovensku v roku 2014 
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 Roger Scruton:  Zápisky z podzemí 

 Marek Šmíd: Apoštolský nuncius v Praze 

 Peter Švík: Počiatky európskej integrácie: koncepty, procesy, aktéri v rokoch 1944–1952 

 Petr Váša: Sni 

 Petr Voda: Jaká je role postkomunismu? 

 Eric Voegelin: Zkušenost a symbol 

 

Projekty 

CDK realizovalo v roce 2015 několik dlouhodobých projektů základního i aplikovaného výzkumu 

(v souladu s čl. III, odst. 2, písm. a, b, d Zakládací listiny CDK): 

 

Quaestiones quodlibetales 

Jedinečná ediční řada, která vytváří prostor pro diskuse o aktuálních a zajímavých tématech z oblasti 

historie, náboženství, filosofie a umění. V roce 2015 vyšel svazek Jiří Hanuš a kol.: Rusko a Západ.  

 

Dějiny a kultura 

Projekt se snaží formou původních i překladových knižních publikací systematicky seznamovat 

odbornou veřejnost se současnými trendy, metodami a výsledky bádání v oboru kulturní historie, a 

to především ve vztahu k religionistice, teologii, sociologii, politologii a kulturní antropologii. 

 

Politika a náboženství 

V rámci tohoto projektu se CDK snaží překročit stávající fragmentalizovaný výzkum politiky a 

náboženství v jednotlivých disciplínách a pokusit se vytvořit platformu pro mezioborové bádání a 

otevřít prostor pro přehlednou prezentaci výsledků výzkumu. 

 

Demokratická transformace Barmy 

CDK se v roce 2015 spolupodílelo na organizaci jednoročního projektu Posílení role ženských a 

etnických občanských organizací v demokratizaci Barmy, jehož spoluřešitelem byla barmská 

vzdělávací organizace Educational Initiatives. 

Zastřešujícím dlouhodobým záměrem CDK a Educational Initiatives je posilovat kapacitu, síťovaní 

a strategickou spolupráci barmských občanských organizací a umožnit jim efektivněji se podílet na 

demokratické transformaci Barmy. Důraz byl v roce 2015 kladen na posílení kapacit barmských 

ženských organizací. Důležitým cílem projektu bylo v klíčovém volebním roce posilovat vzájemné 

porozumění, důvěru a strategickou spolupráci mezi aktivisty z barmské národnostní většiny s 
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aktivisty z jiných etnických menšin a mezi aktivisty z etnických menšin navzájem. CDK a 

Educational Initiatives realizovali v roce 2015 tři hlavní programy: Women Leadership Program; 

Transition to Democracy Program; a EI Translation and Information Program. 

 

TAČR 

Projekt CDK podpořený Technologickou agenturou ČR pro léta 2014-2015 s názvem „Kraje a 

města 2.0 – zefektivnění role regionů a municipalit v rozhodovacím procesu Evropské unie“ měl za 

cíl poskytnout statutárním městům a krajům v ČR zpětnou vazbu vůči jejich aktivitám v 

záležitostech EU. Zkoumaná města a kraje ve většině případů sice přizpůsobily strukturu svých 

úřadů novým požadavkům a výzvám evropské integrace, i nadále však podceňují možnosti, které se 

jim nabízejí. Jedná se především o agregování zájmů na národní úrovni a jejich následné přenášení 

na rovinu EU. V rámci tohoto procesu se nabízí především tvorba stálých zastoupení v Bruselu, 

stejně jako s tím související tvorba vazeb na klíčové instituce EU, především Evropskou komisi. 

Výstupem projektu je kromě výzkumné zprávy metodický postup a příručka pro města a kraje na 

institucionální uzpůsobení struktury svých úřadů, aby se mohly maximálně zapojovat do výzev 

soudobého evropského vládnutí. 

 

Expertní výstupy 

CDK produkovalo i v roce 2015 (v souladu s čl. III, odst. 2, písm. c Zakládací listiny CDK) expertní 

výstupy. 

 

Analýzy legislativy EU a monitoring evropské politiky 

Od roku 2004 pracuje v rámci Institutu pro politiku a kulturu CDK oddělení pro analýzu evropské 

legislativy a politiky. Toto oddělení vypracovávalo v roce 2015 pravidelný měsíční monitoring 

evropské legislativy pro Úřad vlády ČR a poslance Evropského parlamentu. Pro web Euroskop 

(provozovaný Úřadem vlády ČR) vznikla také řada tematických analýz a byly aktualizovány sekce 

věnované politikám EU. Zástupce oddělení se za CDK účastnil jednání Koordinační rady 

Národního konventu. 

 

Mediální výstupy 

Kromě řady textů v časopisech vydávaných CDK (Kontexty, Církevní dějiny) publikovali v roce 2015 

pracovníci CDK v řadě dalších médií: Mladá fronta Dnes, Lidové noviny, Hospodářské noviny, Reflex, Týden, 

Echo, Katolický týdeník, Jihomoravský deník Rovnost, webový portál Euroskop. Pracovníci CDK rovněž 

vystupovali jako experti v řadě pořadů České televize či Českého rozhlasu. 
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Příloha k účetní závěrce 

 

1. Název a sídlo účetní jednotky: 

Centrum pro studium demokracie a kultury, o.p.s. 

Venhudova 1622/17, 614 00 Brno 

IČO: 48514314 

O 684 vedená u Krajského soudu v Brně 

www stránky: www.cdk.cz 

  

2. Právní forma účetní jednotky: 

obecně prospěšná společnost  

 

3. Vymezení účelu, pro který byla účetní jednotka zřízena: 

Druh obecně prospěšných služeb: 

základní a aplikovaný výzkum v oblasti demokracie, kultury a náboženství 

publikování a šíření studií a analýz, odborných i popularizačních na základě výše uvedeného 

výzkumu 

vydavatelská a nakladatelská činnost v oblasti humanitních a společenských věd, umění, 

kultury a náboženství 

pořádání přednášek, seminářů a konferencí, pořádání letních škol 

 

4. Ostatní činnosti účetní jednotky: 

Doplňková činnost: 
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

reklama ve vlastních publikacích a periodikách 

služby pro ostatní instituce 

 

5. Složení orgánů 

 

Statutární orgán: ředitel Zdeněk Granát  

 

Správní rada: Jiří Hanuš (předseda)  

   Petr Fiala 

   František Mikš  

 

Dozorčí rada: Stanislav Balík  

   Aleš Filip  

   Lubomír Kopeček    

 

Zakladatelé: Zdeněk Granát  

   Petr Fiala 

   Jiří Hanuš  

   František Mikš  

 

7. Účetní období, za které je sestavena účetní závěrka a rozvahový den: 

Účetním obdobím účetní jednotky je kalendářní rok 2015. 

Rozvahovým dnem je 31. 12. 2015. 

Datum sestavení: 2. června 2016 
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8. Použité účetní metody: 

Účetní jednotka účtuje dle vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, 

u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného 

účetnictví a dle Českých účetních standardů. 

Účetní jednotka v roce 2008 přešla z jednoduchého účetnictví na účetnictví.  

Účetní jednotka používá při přepočtu cizích měn denní kurzy vyhlášené Českou národní 

bankou (ČNB). 

Rozvahový den - 31. 12. 2015 účetní jednotka použila kurz: 27,0725 Kč /EUR,  

Pohledávky se přepočítají aktuálním kurzem ČNB ke dni vzniku. Během roku jsou kurzové 

rozdíly zúčtovány do nákladů a výnosů. Zůstatky pohledávek a závazků k 31. 12. 2015 se 

přepočtou kurzem ČNB 31. 12. 2015 pro danou měnu a zaúčtují na 386 nebo 387. 

Majetek je oceňován v pořizovacích cenách. Vedlejší pořizovací náklady – správní poplatky. 

U hmotného majetku s cenou pořizovací vyšší než 40.000,- Kč, (resp. nehmotný 60 000,- Kč) 

je zaúčtování na 022 a na 021 (resp. 013 a 019) a poté se odepisuje. Odpisy se provádí jednou 

ročně. Odpisové sazby – auta 5 let, nemovitost 30 let. 

Dlouhodobý drobný majetek, evidujeme od částky 3 000 do 40 000,- Kč, účtujeme jej přímo 

do spotřeby jako materiál na účet 505, dále je evidován. Hodnota za rok 2015 je 25 tis. Kč.  

Zásoby se oceňují v pořizovací ceně, včetně vedlejších pořizovacích nákladů. Vedlejší 

pořizovací náklady jsou hlavně poštovné, clo.  

Nedokončená výroba je oceněna na úrovni úplných vlastních nákladů. Přijaté dary a dotace 

snižují hodnotu skladu.  

Účetní jednotka účtuje způsobem B.  

Pohledávky jsou oceněny v nominální ceně, nakoupené pohledávky nejsou.  

Závazky jsou oceněny v nominální ceně, nakoupené závazky nejsou.  

V souladu s předpisy pro neziskové účetní jednotka nevytváří žádné opravné položky, 

ani rezervy. 

Účetní jednotka nemá závazky či pohledávky neuvedené v rozvaze.  

 

9. Způsob a místo úschovy účetních záznamů, způsob zpracování účetních záznamů: 
Archivace v kancelářských pořadačích a na přenosných médiích (CD). Místo uložení účetních 

záznamů je sídlo účetní jednotky v Brně. 

 

10. Informace o významných událostech, které nastaly mezi rozvahovým dnem a 

okamžikem sestavení účetní závěrky: Mezi oběma dny nenastali žádné události s dopadem 

na účetní závěrku. Účetní jednotka je nadále schopna pokračovat ve své činnosti.  

 

11. Účasti v obchodních společnostech:  

žádné nevlastní  

 

12. Informace o akciích:  

Účetní jednotka nevlastní žádné akcie, podíly, podílové listy, dluhopisy. 

 

13. Dlužné částky vzniklé v daném účetním období se zbytkovou dobou splatnosti vyšší 

než 5 let:  

žádné  

 

14. Dluhy kryté plnohodnotnou zárukou danou účetní jednotky:  

žádné 
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15. Celková výše závazků v rozvaze: 

Účetní jednotka nemá žádné závazky nad 180 dní po splatnosti.  

  

Přehled závazků vůči státu: 

- sociální pojištění    45 937,- Kč splatnost 1/2016 

- zdravotní pojištění   19 689,- Kč splatnost 1/2016 

- daň z přidané hodnoty 188 487,- Kč splatnost 1/2016 

- daň ze závislé činnosti 7 326,- Kč splatnost 1/2016  

Závazky byly uhrazeny v lednu 2016. 

  

16. Výsledek hospodaření v členění podle jednotlivých druhů činnosti: 

Výsledek hospodaření celkový -297 tis. Kč  

z hlavní činnosti na základě stanov -297 tis. Kč   

z doplňkové činnosti   0 Kč  

náklady na správu o.p.s. 0 Kč  

  

17. Informace o zaměstnancích: 

Účetní jednotka průměrně v roce zaměstnávala průměrně 12 zaměstnanců a uzavírala dohody 

o provedení práce. Z toho 2 zaměstnanci jsou členy Rady CDK. Na hrubých mzdách za rok 

2015 bylo vyplaceno 2 172 tis. Kč, autorské honoráře 170 tis. Kč.  

 

18. Odměny a funkční požitky členům orgánů, další majetková plnění: 

Členové nedostávají žádné odměny ani funkční požitky. Účetní jednotka neposkytla členům 

žádné zálohy ani úvěry. Taktéž účetní jednotka nepřijala během účetního období žádný 

závazek na jejich účet, jakožto určitý druh záruky. 

  

19. Účasti členů a jejich rodinných příslušníků v osobách, s nimiž účetní jednotka 

uzavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy:  

Žádná účast. 

 

20. Vliv způsobů oceňování na výpočet zisku nebo ztráty:  

žádný 

 

21. Daňové úlevy na dani z příjmu:  

Účetní jednotka dle zákona o dani z příjmů č.586/1992 Sb. §18a nebyla založena za účelem 

podnikání. Daňová úleva za rok 2015 je 0,- Kč. 

Zdaňovaná činnost -294,- tis. Kč  

Osvobozená činnost -3,- tis. Kč 

  

22. Informace o změnách daňové povinnosti běžného či minulých účetních období:  

žádné  

 

23. Komentář k významným položkám resp. skupinám položek rozvahy výkazu zisku a 

ztráty:  

Účetní jednotka v běžném roce pořídila obraz.  

Aktiva a pasiva se měnily pouze z důvodu běžné činnosti.  

Závazky po splatnosti: 0 Kč  

Pohledávky po splatnosti v tis. Kč:  

 

Do 30 dnů  0 
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30-60 dnů 66 

60-90 dnů 1 

90-180 dnů 1 

Nad 180 dnů 7 

 

Účet výnosy příštích období tvoří časové rozlišení použití darů a dotací.  

Účetní jednotka nemá žádné dlouhodobé závazky, nemá úvěry, ani jiné finanční výpomoci.  

Účetní jednotka v roce 2015 obdržela grant od Ministerstva zahraničí nazvaný Burma Center 

for Transitional Studies. Náklady 2655 tis. Kč partnerské organizace v Barmě jsou účtovány 

jako náklady, ve výnosech je zobrazena celá výše grantu.  

 

24. Přehled o přijatých darech: 

 Účetní jednotka přijala dary a příspěvky v celkové výši 1695 tis Kč. 

 

25. Přehled o přijatých dotacích:  

 

Účetní jednotka přijala v r. 2015 dotace v tomto členění: 

 tis. Kč 

TAČR 470 

Statutární město Brno  60 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR 3090 

Ministerstvo kultury ČR 656 

Ministerstvo zahraničí Chorvatsko 688 

Státní fond kultury 215 

Ministerstvo zemědělství ČR 250 

Dotace byly zaúčtovány v časové a věcné souvislosti s výdaji, rozdíl je zohledněn na účtu 384 

časové rozlišení. 

 

26. Přehled o veřejných sbírkách:  

Organizace nepořádá žádné veřejné sbírky. 

 

27. Způsob vypořádání výsledků hospodaření z předcházejícího účetního období: 

HV minulého období nebyl rozdělen, byl převeden na zisk minulých let. Ztráta letošního roku 

bude uhrazena z rezervního fondu. 

  

28. Fondy organizace:  

účetní jednotka má pouze fond účet 911 – Fondy vzniklý při přechodu na podvojné účetnictví 

(v roce 2008) - dorovnání aktiv a pasiv (výsledky hospodaření minulých let).  

 

29. Okamžik sestavení účetní závěrky:  

V Brně dne 2. června 2016 



Rozvaha podle Přílohy č. 1

vyhlášky č. 504/2002 Sb. Rozvaha v plném rozsahu

k 31.12.2015
IČ 48514314

( uvedeno v celých tis. Kč )

Centrum pro studium 
demokracie a kultury
o.p.s.
Venhudova 

Účetní jednotka doručí: Brno 
příslušnému fin. orgánu 614 00

IČ 48514314

AKTIVA

A. Dlouhodobý majetek celkem 2 365
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

2. Software

3. Ocenitelná práva

4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

Součet I.1. až I.7. 0
1. Pozemky

2. Umělecká díla, předměty a sbírky 4
3. Stavby 2857
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 945
5. Pěstitelské celky trvalých porostů

6. Základní stádo a tažná zvířata

7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

Součet II.1. až II.10. 3 806
1. Podíly v ovládaných a řízených osobách

2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

4. Půjčky organizačním složkám

5. Ostatní dlouhodobé půjčky

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

Součet III.1. až III.7.  0
1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

2. Oprávky k softwaru

3. Oprávky k ocenitelným právům

4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

6. Oprávky ke stavbám -623
7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí -818
8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů

9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

Součet IV.1. až IV.11. -1441
B. Krátkodobý majetek celkem 5 225

1. Materiál na skladě

2. Materiál na cestě

3. Nedokončená výroba 568
4. Polotovary vlastní výroby

5. Výrobky 1228
6. Zvířata

7. Zboží na skladě a v prodejnách

8. Zboží na cestě

9. Poskytnuté zálohy na zásoby 36
Součet I.1. až I.9. 1832

1. Odběratelé 371
2. Směnky k inkasu

3. Pohledávky za eskontované cenné papíry

4. Poskytnuté provozní zálohy 50
5. Ostatní pohledávky

6. Pohledávky za zaměstnanci

7. Pohledávky za institucemi soc. zabezpečení a zdrav. pojištění

8. Daň z příjmů

9. Ostatní přímé daně

10. Daň z přidané hodnoty

11. Ostatní daně a poplatky 3 3
12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem

13. Nároky na dotace a ost. zúčtování s rozp. orgánů územ. samospráv. celků

14. Pohledávky za účastníky sdružení (358) 65

(346) 63

(348) 64

(343) 61

(345) 62

(341) 59

(342) 60

(335) 57

(336) 58

(314) 55

(315) 56

(312) 53Pohledávky

(313) 54celkem

(311) 52II.

(314) 50

51 1904

(132) 48

(139) 49

(123) 46

(124) 47

(121) 44celkem

(122) 45

I.

(119) 43Zásoby

Součet B.I. až B.IV. 41 5 941
(112) 42

(089) 39

40 -1120

(086) 37

(088) 38

(082) 35 -594
(085) 36

(079) 33

-526(081) 34

celkem

(074) 31dlouhodobému

(078) 32majetku

IV.

(073) 30Oprávky k

28  0
(072) 29

(069) 26

(043) 27

(066) 24majetek

(067) 25celkem

(063) 23finanční

(061) 21III.

(062) 22Dlouhodobý

(052) 19

20 3802

(029) 17

(042) 18

(026) 15

(028) 16

945
(025) 14celkem

(021) 12hmotný

(022) 13majetek

(031) 10II.

(032) 11Dlouhodobý

(051) 8

9 0

(019) 6celkem

(041) 7

(014) 4nehmotný

(018) 5majetek

I.

(013) 3Dlouhodobý

(012) 2

Součet I.až IV. 1

2a

Stav k poslednímu dni

účetního období

1

1 x

Název, sídlo a právní forma

účetní jednotky

2857

řádku

Stav k prvnímu dni

účetního období

2 682

b

číslo

395

1509

58

583



15. Pohledávky z pevných termínových operací

16. Pohledávky z vydaných dluhopisů

17. Jiné pohledávky

18. Dohadné účty aktivní 133
19. Opravná položka k pohledávkám

Součet II.1. až II.19. 557
1. Pokladna 851
2. Ceniny

3. Účty v bankách 1 968
4. Majetkové cenné papíry k obchodování

5. Dluhové cenné papíry k obchodování

6. Ostatní cenné papíry

7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek

8. Peníze na cestě

Součet III.1. až III.8. 2 819
1. Náklady příštích období 17
2. Příjmy příštích období

3. Kurzové rozdíly aktivní

Součet IV.1. až IV.3. 17
Aktiva celkem 7 590

PASIVA

A. Vlastní zdroje celkem 6 861
1. Vlastní jmění

2. Fondy 8 280
3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

Součet I.1. až I.3. 8 280
1. Účet výsledku hospodaření - 297
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení x
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let -1 122

Součet II.1 až II.3. -1 419
B. Cizí zdroje celkem 729

1. Rezervy

Hodnota I.1.

1. Dlouhodobé bankovní úvěry

2. Vydané dluhopisy

3. Závazky z pronájmu

4. Přijaté dlouhodobé zálohy

5. Dlouhodobé směnky k úhradě

6. Dohadné účty pasivní

7. Ostatní dlouhodobé závazky

Součet II.1. až II.7. 0 0
1. Dodavatelé 5
2. Směnky k úhradě

3. Přijaté zálohy

4. Ostatní závazky

5. Zaměstnanci 188
6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům

7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a zdrav. pojištění 66
8. Daň z příjmů

9. Ostatní přímé daně 10 7
10. Daň z přidané hodnoty 186
11. Ostatní daně a poplatky

12. Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu

13. Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků

14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů

15. Závazky k účastníkům sdružení

16. Závazky z pevných termínových operací

17. Jiné závazky 12
18. Krátkodobé bankovní úvěry

19. Eskontní úvěry

20. Vydané krátkodobé dluhopisy

21. Vlastní dluhopisy

22. Dohadné účty pasivní 2
23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

Součet III.1. až. III.23. 466
1. Výdaje příštích období 110
2. Výnosy příštích období 153
3. Kurzové rozdíly pasivní

Součet IV. až IV.3. 263
Pasiva celkem 7 590

Razítko: Podpis osoby odpovědné Okamžik sestavení:

za sestavení: 2.6.2016

Telefon:

Součet A. až B. 134 8 623

(387) 132pasiva

133 358

160

198

129 1107
IV.

(384) 131Jiná

(383) 130

6
(249) 128

(241) 125

(255) 126

122

(389) 127

(367) 119

(348) 118

(231) 123

(232) 124

(368) 120

(373) 121

(379)

(343) 115 166

114

(346) 117

(345)

108

(324) 108

116

(341) 113

(342)

(336) 112 53

(333) 111

závazky

(325) 109celkem 688
(331) 110

III. 76
(322) 107Krátkodobé

(959) 104

105

(321) 106

(958) 102

(389) 103

(954) 100závazky

(955) 101celkem

II.

(953) 99Dlouhodobé

97

(951) 98

(941) 96I.Rezervy

-1122
Součet B.I. až B.IV. 95 1465

(932) 93hospodaření

94

II. x
(931) 92Výsledek -23

90 8 280
(963) 91

(921) 89celkem

I.

(911) 88Jmění 8 280

Součet A.I. až A.II. 86 7 158
(901) 87

4a

Stav k poslednímu dni

účetního období

3b

číslo

řádku

Stav k prvnímu dni

účetního období

84 15
Součet A. až B. 85 8 623

(385) 82Jiná aktiva

(386) 83celkem

(381) 81IV. 15

(261) 79

80 3353

(256) 77

(259) 78

(251) 75majetek

(253) 76celkem

(221) 74finanční 2195

III.

(213) 73Krátkodobý

71  669
(211) 72

(388) 69 25
(391) 70

(375) 67

(378) 68

(373) 66

1158

-1099



Výkaz zisku a ztráty

podle Přílohy č. 2

vyhlášky č. 504/2002 Sb

Název a sídlo účetní jednotky

Centrum pro studium demokracie a kultury, o.p.s.

Venhudova 
Účetní jednotka doručí: Brno 
1 x příslušnému finančnímu 614 00

orgánu IČ 48514314

Číslo

řádku

A. Náklady 1

Spotřebované nákupy celkem 2

Spotřeba materiálu 3

Spotřeba energie 4

Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 5

Prodané zboží 6

Služby celkem 7 119
Opravy a udržování 8

Cestovné 9

Náklady na reprezentaci 10

Ostatní služby 11 119
Osobní náklady celkem 12

Mzdové náklady 13

Zákonné sociální pojištění 14

Ostatní sociální pojištění 15

Zákonné sociální náklady 16

Ostatní sociální náklady 17

Daně a poplatky celkem 18 15
Daň silniční 19

Daň z nemovitostí 20  15,00
Ostatní daně a poplatky 21

Ostatní náklady celkem 22

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 23

Ostatní pokuty a penále 24

Odpis nedobytné pohledávky 25

Úroky 26

Kurzové ztráty 27

Dary 28

Manka a škody 29

Jiné ostatní náklady 30

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 31

13
Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 32 13
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 33

Prodané cenné papíry a podíly 34

Prodaný materiál 35

Tvorba rezerv 36

Tvorba opravných položek 37

Poskytnuté příspěvky celkem 38  5,00  5,00
Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organ. složkami 39

Poskytnuté členské příspěvky 40  5,00  5,00
Daň z příjmů celkem 41

Dodatečné odvody daně z příjmů 42

Náklady celkem 43

Číslo

řádku

B. Výnosy 44

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 45 78
Tržby za vlastní výrobky 46

Tržby z prodeje služeb 47 78
Tržby za prodané zboží 48

Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem 49

Změna stavu zásob nedokončené výroby 50

Změna stavu zásob polotovarů 51

Změna stavu zásob výrobků 52

Změna stavu zvířat 53

Aktivace celkem 54

Aktivace materiálu a zboží 55

Aktivace vnitroorganizačních služeb 56

Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 57

Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 58

Ostatní výnosy celkem 59  69,00
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 60

Ostatní pokuty a penále 61

48514314

( v celých tisících Kč )

k 31.12.2015

2 271

183

8

86

66

2342

21

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Název ukazatele

5

Celkem

7

Činnosti

Hlavní

6

Hospodářská

IČO

Označení

269Součet I.1. až I.4. 269I.

183

862. (502)

3. (503)

1. (501)

7152Součet II.5. až II.8. 7033II.

4. (504)

(518)

8

434 4346. (512)

5. (511)

2933Součet III.9. až III.13. 2933III.

667. (513)

6525 66448.

23429. (521)

591 59110. (524)

42Součet IV.14. až IV.16. 27IV.

11. (525)

12. (527)

V.

14. (531)

15. (532)

13. (528)

17. (541)

18. (542)

2116. (538)

76Součet V.17. až V.24. 76

19. (543)

20. (544)

10 1021. (545)

44

22. (546)

23. (548)

10 10

VI. Součet VI.25. až VI.30.

51 5124. (549)

27. (553)

25. (551)

26. (552)

28. (554)

29. (556)

Součet VII.31. až VII.32.VII.

31. (581)

30. (559)

33. (595)

Součet I. až VIII. 10 651

32. (582)

Hodnota VIII.33.VIII.

3409Součet I.1. až I.3. 3331I.

5

Celkem

7

(602)

Hlavní

6

1. (601)

Název ukazateleOznačení

2 271

3. (604)

Součet II.4. až II.7.II. -109-109

1060 11382.

6. (613)

7. (614)

4. (611)

5. (612)

9. (622)

10. (623)

Součet III.8. až III.11.III.

8. (621)

12. (641)

13. (642)

11. (624)

Součet IV.12. až IV.18.IV.

308

308

 147

6

15

6

Činnosti

Hospodářská

10 798

321

321

173

-282

173

-282

756



Platby za odepsané pohledávky 62

Úroky 63

Kurzové zisky 64

Zúčtování fondů 65

Jiné ostatní výnosy 66  69,00
Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem 67

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 68

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 69

Tržby z prodeje materiálu 70

Výnosy z krátkodobého finančního majetku 71

Zúčtování rezerv 72

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 73

Zúčtování opravných položek 74

Přijaté příspěvky celkem 75 1 695,00 1 695,00
Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 76

Přijaté příspěvky (dary) 77 1 695,00 1 695,00
Přijaté členské příspěvky 78

Provozní dotace celkem 79 5 429,00 5 429,00
Provozní dotace 80 5 429,00
Výnosy celkem 81 147

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 82  0,00

Daň z příjmů 83

D. Výsledek hospodaření po zdanění 84  0,00

Sestaveno dne : Razítko: Podpis odpovědné Podpis osoby odpovědné

2.6.2016 osoby: za zaúčtování:

Telefon:

16. (645)

14. (643)

415. (644)

2

4

17. (648)

6918. (649)

20. (653)

V. Součet V.19. až V.25.

21. (654)

22. (655)

19. (652)

24. (657)

23. (656)

26. (681)

27. (682)

25. (659)

Součet VI.26. až VI.28.VI.

5 429,00

28. (684)

Hodnota VII.29.VII.

29. (691)

10 501Součet I. až VII. 10 354

C. - 34.

34. (591)

- 297- 297Výnosy - Náklady

2

- 297- 297










