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

za rok 2016 

 

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 

Şeditel (statutárří zástupce): Ing. Zdenĩk 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 obecnĩ prospĩšná společnost 

zamĩşená na vzdĩlávací, analytickou a kulturní činnost. V letech 1993–2013 pűsobila ve formĩ 

občanského sdružení, od roku 2013 je obecnĩ prospĩšnou společností. Vznik CDK a jeho činnost 

kontinuálnĩ navazují na nĩkteré starší iniciativy, jež souvisejí s rozvojem nezávislých aktivit a vydáváním 

samizdatových časopisű pşed listopadem 1989. 

Posláním CDK je pşispívat k rozvoji demokracie a politické kultury v České republice. Zvláštní dűraz je 

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

studium aktuálního vývoje Evropské unie. CDK se zamĩşuje na prosazování a posilování komunikace 

mezi politickou a kulturní sférou a na podporu a rozvíjení tradičních hodnot západní civilizace.  

Za účelem naplnĩní svého poslání poskytuje CDK veşejnosti tyto obecnĩ prospĩšné služby: základní a 

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

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

odborných i popularizačních, na základĩ výše uvedeného výzkumu; poşádání pşednášek, semináşű, 

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

umĩní, kultury a náboženství. 

 

Organizační struktura 

Zamĩşení CDK se odráží i v jeho vnitşním organizačním uspoşádání. CDK se neformálnĩ člení na dva 

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

http://www.cdk.cz/
mailto:cdk@cdk.cz
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kşesŧanských studií (IKS). Jejich výrazem byla v roce 2016 vedle bohaté knižní produkce pşedevším 

existence dvou nezávislých časopisű: Kontexty a Církevní dĩjiny. Obsáhlou publikační a vydavatelskou 

činnost obou institutű podporuje a zajišŧuje vlastní nakladatelství a typografické studio.  

Obecnĩ prospĩšnou společnost CDK založili Petr Fiala, Zdenĩk Granát, Jişí Hanuš a František Mikš, 

kteşí mají postavení zakladatelű společnosti. Zakládací listina byla zapsána pod spisovou značkou O 684 

u Krajského soudu v Brnĩ dne 31. 12. 2013. CDK je şízeno tşíčlennou správní radou a kontrolováno 

dozorčí radou, statutárním orgánem je şeditel. 

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

 

Správří rada CDK 

prof. PhDr. Jişí Hanuš, Ph.D.   pşedseda 

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

František Mikš    člen 

 

Dozorčí rada CDK 

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

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

PhDr. Aleš Filip, Ph.D.   člen 

 

Şeditel CDK 

Ing. Zdenĩk Granát 

 

Co se personálií celého CDK týče, pracovala společnost v roce 2016 v následujícím složení: 

 

Institut pro politiku a kulturu 

František Mikš    şeditel 

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

Mgr. Kateşina Hloušková, Ph.D. projektová manažerka  

Mgr. Ondşej Krutílek    analytik a redaktor 

 

Iřstitut kşesŧařských studií 

prof. PhDr. Jişí Hanuš, Ph.D.   şeditel 

Mgr. Jan Vybíral    odborný pracovník  
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Nakladatelství a typografické studio 

Ing. Zdenĩk Granát 

Mgr. Lenka Váchová  

 

AdŘiřistrativří oddĩleří 

Ing. Ivana Sedláková, Ph.D.  ekonomická referentka 

Mgr. Eliška Crháková   vedoucí internetového knihkupectví (do srpna 2016) 

Alice Foersterová   vedoucí internetového knihkupectví (od záşí 2016) 

 

Vĩdecká redakčří rada 

prof. PhDr. Jişí Hanuš, Ph.D. (pşedseda), 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 vĩd Univerzity Karlovy  

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

prof. PhDr. Jişí 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 

Partřeşi Iřstitutu pro politiku a kulturu 

Aliance Evropských konzervativcű a reformistű 

B&P Research 

Barrister & Principal 

DEMAS - Asociace pro podporu demokracie a lidských práv  

Evropský informační projekt 

Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity 

Mezinárodní politologický ústav Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity  

Ministerstvo kultury České republiky  

Ministerstvo zahraničních vĩcí České republiky  

Nadace Open Society Fund Praha  

National Endowment for Democracy  

Občanský institut  
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Skupina Evropských konzervativcű a reformistű v Evropském parlamentu 

Státní fond kultury České republiky 

Statutární mĩsto Brno  

Úşad vlády České republiky 

Ústav pro soudobé dĩjiny Akademie vĩd České republiky  

 

Partřeşi Iřstitutu kşesŧařských studií 

Centrum Aletti 

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

Centrum pro práci s patristickými, stşedovĩkými a renesančními texty  

Česká kşesŧanská akademie  

Diecézní muzeum Brno 

Historický ústav Akademie vĩd České republiky  

Historický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity  

Institut ekumenických studií v Praze  

Ministerstvo kultury České republiky  

Státní fond kultury ČR 

Statutární mĩsto Brno  

Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budĩjovicích  

Teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 

 

Pşehled rozsahu pşíjmű (výnosű) v členĩní podle zdrojű: 
Vlastní zdroje (prodej publikací a služeb):  3.481 tis. Kč 

Pşijaté dary:      507 tis. Kč 

Pşijaté dotace:      1.825 tis. Kč 

Ostatní pşíjmy (napş. kurzové rozdíly):  80 tis. Kč 

 

Rozdíl mezi skutečnĩ pşijatými prostşedky a prostşedky vykázanými ve výnosech je zpűsoben časovým 

rozlišením. 

 

Vývoj a konečný stav fondű OPS:  
Fond organizace vzniklý pşi pşechodu na podvojné účetnictví (je tvoşen nerozdĩleným ziskem minulých 

let): 

stav k 1. 1. 2016:     8.280 tis. Kč 
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stav k 31. 12. 2016:     8.280 tis. Kč 

 

Nerozdĩleřý zisk/ztráta Řiřulých let: 

stav k 1. 1. 2016:     -1.122 tis. Kč 

stav k 31. 12. 2016:     -1.419 tis. Kč  

 

Hospodáşský výsledek 2016:    -961 tis. Kč (ztráta) 

 

Úplný objem výdajű (nákladű) v členĩní na výdaje (náklady) vynaložené pro plnĩní obecnĩ 
prospĩšných služeb, pro plnĩní činností doplŐkových a na vlastní činnost (správu) obecnĩ 
prospĩšné společnosti: 
Hlavní činnost:  -961 tis. Kč 

DoplŐková činnost: 0 tis Kč 

Náklady na správu o.p.s.: 4,2 tis. Kč 

 

Majetek a závazky k 31. 12. 2016 v tis. Kč  

Aktiva   2016 Pasiva 2016 

Stálá aktiva  - dlouhodobý 

majetek netto 

2233 Vlastní jmĩní (nerozdĩlený 

zisk minulých let) 

6 861 

Zásoby 1858 HV 2016 -961 

Krátkodobé pohledávky 473 Krátkodobé závazky (do 

splatnosti) 

6603 

Peníze ( pokladna a banka )   8424 Časové rozlišení  505 

Časové rozlišení  20   

Celkem 13008 Celkem 13008 

 

Činnost CDK v roce 2016 

V rámci CDK byly v roce 2016 vydávány dva časopisy, vyšlo sedmadvacet knih, byly poşádány pşednášky 

a semináşe. Pracovníci CDK se rovnĩž soustşedili na produkci expertních a mediálních výstupű. Veškerá 

činnost odpovídala obecnĩ prospĩšným službám definovaným v zakládací listinĩ. 

 

Časopisy 

CDK vydávalo v roce 2016 dva časopisy – Kontexty a Církevní dĩjiny. Vydávání obou časopisű bylo 

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

Kulturní dvoumĩsíčník Kontexty vydává CDK od roku 2009, nicménĩ navazuje na dvacetiletou tradici 

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

pşispĩvatele časopisu (mimo editory) již tradičnĩ patşí pşední autoşi, jako jsou spisovatel Pavel Švanda, 

dramatik Milan Uhde, pşekladatelka Anna Kareninová, pşekladatel a spisovatel Josef Mlejnek st., 

kunsthistorik Aleš Filip či literární historička a pşekladatelka 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 umĩní 

a společnost, výtvarné umĩní a politika atd. Velký dűraz je kladen i na vzájemnou provázanost 

literatury a dalších umĩleckých oborű. Velký prostor je v Kontextech tradičnĩ vĩnován poezii. 

Čtenáşi revue oceŐují nejen pečlivý výbĩr jednotlivých autorských pşíspĩvkű či pşekladű a kvalitní 

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

výtvarnými díly a textem o nĩkterém z ménĩ známých výtvarných umĩlcű. 

Časopis vycházel v roce 2016 s podporou statutárního mĩsta Brna, Ministerstva kultury ČR a Státního 

fondu kultury ČR. Vyšlo šest čísel jeho VIII. (XXVII.) ročníku. 

Editoşi: Petr Fiala, Jişí Hanuš, Stanislav Balík, František Mikš (šéfredaktor) 

Výkonná redaktorka: Lenka Váchová 

ISSN: 1803-6988 

MK ČR: E 18685 

 

Církevní dĩjiny 

Církevní dĩjiny jsou odborným historickým časopisem, který se vĩnuje církevním dĩjinám v českých 

zemích i ve svĩtĩ. Jeho hlavním zájmem jsou dĩjiny kşesŧanství v perspektivĩ současných 

historiografických metod. Ročnĩ vycházejí dvĩ čísla časopisu, která obsahují kvalitní, zároveŐ ale 

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

pamĩti, recenze aj.), o zprostşedkování textű domácích i zahraničních autorű a o nezávislost a 

ekumenický charakter časopisu. V roce 2016 vyšla dvĩ čísla (19, 20) IX. ročníku. Na konci roku 2016 

bylo vydávání časopisu pozastaveno. 

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

(šéfredaktor), Libor Jan, Jişí Malíş, Pavel Marek, Jana Nechutová, Ivana Noble, Tim Noble, Jan 

Słomka, Jan Stşíbrný, Jaroslav Šebek, Martin VaŐáč, Radomír Vlček, Jaroslav Vokoun, Jan Vybíral 

(výkonný redaktor), Martin Weis 

ISSN: 1803-0068 
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MK ČR: E 18061 

 

Knihy 

CDK vydalo v roce 2016 27 knih – 7 pşekladových a 20 pűvodních dĩl českých autorű. Do konce roku 

2016 vydalo CDK celkem 529 odborných knih. Vydávání knih bylo v souladu s čl. III, odst. 2, písm. e 

Zakládací listiny CDK. 

 

 Stefan Berger, Heiko Feldner, Kevin Passmore (eds.): Jak se píšou dĩjiny 

 Michael Brtnický: Evropská unie a prostor arabského Stşedomoşí 

 Lenka Budilová, Boşivoj KŐourek: Dűm ve Vojvodovu 

 František Burda: Za hranice kultur 

 Jan Čep: Kniha týdne 

 Gabriela Fatková: Bulharští Karakačani a usedlý život: Dűm, jméno a identita 

 Graham Greene: Paradox kşesŧanství 

 Fabrice Hadjadj: Jak dnes mluvit o Bohu? 

 Vlastimil Havlík, Vít Hloušek, Vratislav Havlík, Petr Kaniok, Ondşej Mocek: Šance zpola využitá: 

Česká republika a strategie Evropa 2020 

 Hana Hurtíková: Framing televizního zpravodajství a jeho účinek na formování politických 

postojű veşejnosti 

 Karel Kouba: Personalizace voleb a demokracie v Latinské Americe 

 Pawel Lisicki: Islám a sebedestrukce Západu 

 Miroslav Mareš a kol.: Ne islámu 

 František Mikš: Obrana ženských tvarű 

 Ludmila Muchová: Morální výchova v nemorální společnosti 

 Ivana Noble, Tim Noble, Kateşina Bauerová, Parush Parushev: Mnohohlas pravoslavné teologie 

ve 20. století na Západĩ 

 Kateşina Sidiropulu Jankű, Katşeina Nedbálková (eds.): Doing Research, Making Science: The 

Memory of Roma Workers 

 Hans-Werner Sinn: V pasti eura 

 Maciej Szymanowski: Na východ od Západu, na západ od Východu 

 Martin Šály: Mezi duchem a uchopitelností 

 Vojtĩch Šimek, Jaroslav Vokoun a kol.: K interdisciplinární teorii tradice 

 Vít Šimral: Financování politických stran 
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 Marek Šmíd: Vatikán a první svĩtová válka 

 Tomáš Šmíd a kol.: Zapomenuté konflikty 

 Jindşich Šrajer, Lucie Koláşová a kol.: Gaudium et spes padesát let poté 

 George Tyrrell: Kşesŧanství na kşižovatce 

 Petr Váša: Vida 

 

Projekty 

CDK realizovalo v roce 2016 nĩkolik dlouhodobých projektű základního i aplikovaného výzkumu 

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

 

Quaestiones quodlibetales 

Jedinečná ediční şada, která vytváşí prostor pro diskuse o aktuálních a zajímavých tématech z oblasti 

historie, náboženství, filosofie a umĩní, stejnĩ jako prostor pro diskuse o nejednoznačnĩ pşijímaných 

historických událostech. V roce 2016 vyšly dva svazky: Marek Šmíd: Vatikán a první svĩtová válka; 

Martin Šály: Mezi duchem a uchopitelností. 

 

Dĩjiny a kultura 

Projekt se snaží formou pűvodních i pşekladových knižních publikací systematicky seznamovat 

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

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

 

Politika a náboženství 
V rámci tohoto projektu se CDK snaží pşekročit stávající fragmentalizovaný výzkum politiky a 

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

otevşít prostor pro pşehlednou prezentaci výsledkű výzkumu. 

 

Porozumĩt 20. století 
CDK se v roce 2016 pustilo do nového typu projektű, který se zamĩşil na další vzdĩlávání učitelű 

v rámci tzv. dalšího vzdĩlávání pedagogických pracovníkű (DVPP). Finančnĩ jej podpoşilo 

Ministerstvo školství, mládeže a tĩlovýchovy ČR. Mĩl dvĩ části. První byla historická dílna pro učitele 

dĩjepisu a základű společenských vĩd na stşedních školách, která probĩhla 21. a 22. şíjna 2016 v Brnĩ 

a které se zúčastnilo 37 pedagogű z celé České republiky. Druhou bylo vydání publikace, která 

shrnovala jednak pşíspĩvky, které zaznĩly na historické dílnĩ, jednak vybrané texty, dokumenty a 
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recenze, které jsou určeny učitelűm, a to jak pro samostudium, tak pro využití ve výuce, napşíklad pşi 

seminární práci se studenty. 

 

Historická dílna 2016  
Vždy na podzim poşádá CDK v posledních letech (ve spolupráci s Historickým ústavem Filozofické 

fakulty Masarykovy univerzity) v DaŐkovicích na Českomoravské vrchovinĩ historickou dílnu pro 

studenty historie FF MU. V roce 2016 se akce konala 2.–7. şíjna 2016. Jelikož se pşedchozí ročník 

2015 vĩnoval mĩstu, v roce 2016 jsme se zamĩşili na téma „Venkov: mezi idylou a robotou“. 

Dílna nabídla studentűm pestrý program sestavený tak, aby poskytl vhled do nĩkolika zásadních 

oblastí, které objasŐuje historický, religionistický, literárnĩ-vĩdný a  etnologický pşístup, na druhé 

stranĩ aby umožnil pohled i do pşítomnosti, jejž reprezentoval pşístup ekologický. 

 

Expertní výstupy 

CDK produkovalo i v roce 2016 (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 oddĩlení pro analýzu evropské 

legislativy a politiky. Toto oddĩlení vypracovávalo v roce 2016 pravidelný mĩsíční monitoring 

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

(provozovaný Úşadem vlády ČR) vznikla také şada tematických analýz a byly aktualizovány sekce 

vĩnované politikám EU. 

 

Mediální výstupy 

Kromĩ şady textű v časopisech vydávaných CDK (Kontexty, Církevří dĩjiny) publikovali v roce 2016 

pracovníci CDK v şadĩ dalších médií: Reflex, Týdeř, Týdeřík Echo, Katolický týdeřík, JihoŘoravský deřík 

Rovnost, webový portál Euroskop. Pracovníci CDK rovnĩž vystupovali jako experti v şadĩ poşadű České 

televize či Českého rozhlasu. 

 

Pşílohy: 
Pşíloha k účetní závĩrce 

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2016 

Zpráva auditora 



                            Ginkgo účetnictví s.r.o.,  Maničky 5, 616 00 Brno 
                                    zapsána v OR u Krajského soudu v BrnE, oddíl C, vloţka 56928, IČ:277 57 200 
                                      TEL./FAX: 541 241 940, 541 212 066 GSM: 602 512 770, 603 290 439                                                                                                                                       
                                    E-MAIL: ginkgo@ginkgo.cz           

 
 

PUíloha v účetní závErce 2016 v plném rozsahu 
 

a) 
Název: Centrum pro studium demokracie a kultury, o.p.s. 
Sídlo účetní jednotky: Venhudova 1622/17, Černá Pole, 614 00 Brno 
IČ: 48514314  
Spisová značka: O 684 vedená u Krajského soudu v BrnE 
Datum zápis do rejstUíku: 31. 12 2013, pUedtím občanské sdruţení 
Právní forma účetní jednotky: obecnE prospEšná společnost 
Organizace vstoupila do likvidace ano x ne  
Účel (činnost hlavní):  

- základní a aplikovaný výzkum v oblasti demokracie, kultury a náboţenství 
- analýza a predikce struktur a proces] společnosti a jejích součástí ve vztahu k provedenému 

výzkumu 
- publikování a šíUení studií a analýz, odborných i popularizačních na základE výše uvedeného 

výzkumu 
- vydavatelská a nakladatelská činnost v oblasti humanitních a společenských vEd, umEní, kultury 

a náboţenství 
- poUádání pUednášek, semináU] a konferencí, poUádání „letních škol“ 

PUedmEt podnikání (doplOková činnost): výroba, obchod a sluţby neuvedené v pUílohách 1 aţ 3 
ţivnostenského zákona 
Složení statutárních orgán]:  
Statutární orgán: 

Ueditel: ZdenEk GRANÁT 
Správní rada: 
 pUedseda: JiUí HANUŠ 
 člen: Petr FIALA 
 člen: František MIKŠ 
Dozorčí rada: 
 pUedseda: Stanislav BALÍK 
 člen: Aleš FILIP 

člen: Lubomír KOPEČEK 
    

b) 
Informace o zakladatelích, zUizovatelích:  

ZdenEk GRANÁT 
Petr FIALA 
JiUí HANUŠ 
František MIKŠ 

c) 
Účetní období, za které je sestavena účetní závErka a rozvahový den 
Účetní obdobím účetní jednotky je období 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016 
Rozvahovým dnem je 31. 12. 2016.  
Okamţik sestavení účetní závErky: 31. 5. 2017 
 

d) 
Použité obecné účetní zásady:  
Účetní jednotka účtuje dle vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádEjí nEkterá ustanovení zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znEní pozdEjších pUedpis], pro účetní jednotky, u kterých hlavním 
pUedmEtem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavE podvojného účetnictví a dle Českých 
účetních standard]. 
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Účetní závErka se zpracovává v plném rozsahu. 
Údaje jsou uvedeny v tis. Kč, pokud není uvedeno jinak.  
Účetní jednotka pouţívá pUi pUepočtu cizích mEn mEsíční kurzy vyhlášené Českou národní bankou 
(ČNB). Rozvahový den, 31. 12. 2016, účetní jednotka pouţila kurz 27,020 Kč/EUR. 
 
Popis použitých účetních metod a zásad:  
 

1) Dlouhodobý hmotný majetek 

Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek v cenE nad 40 tis. Kč.  
Drobným dlouhodobým majetkem se rozumí majetek v cenE 3-40 tis. Kč, a je účtován pUímo do náklad] 
jako spotUeba materiálu na účet 505. Seznam drobného dlouhodobého majetku je pUílohou inventarizace. 
Hodnota za rok 2016 je 23 tis. Kč. 
Dlouhodobý hmotný majetek se oceOuje v poUizovacích cenách, které zahrnují cenu poUízení, náklady 
na dopravu, clo a další náklady s poUízením související. Úroky a další finanční výdaje související 
s poUízením se nezahrnují do jeho ocenEní.  
Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku zvyšují jeho 
poUizovací cenu. Opravy a údrţba se účtují do náklad]. 
 

2) Odpisy 

Odpisy jsou vypočteny na základE poUizovací ceny a pUedpokládané doby ţivotnosti pUíslušného 
majetku. Odpisový plán je v pr]bEhu pouţívání dlouhodobého majetku aktualizován na základE 
očekávané doby ţivotnosti. PUedpokládaná ţivotnost je stanovena takto: 

Popis majetku  PUedpokládaná odpisová skupina  PUedpokládaná ţivotnost  

Byt 5 30 

Osobní automobily 2 5 

 
Odpisy jsou provádEny 1krát ročnE.  Odpisy jsou účtovány do náklad] a sniţují hodnotu majetku. 
 

3) PenEžní prostUedky 

PenEţní prostUedky tvoUí peníze v hotovosti a na bankovních účtech. 
 

4) Zásoby 

Účetní jednotka pouţívá metodu B pro účtování skladu.  
Nakupované zásoby jsou ocenEny poUizovacími cenami včetnE náklad] s poUízením souvisejících 
(náklady na pUepravu, clo, provize atd.). 
Výrobky a nedokončená výroba se oceOují skutečnými vlastními náklady. Vlastní náklady zahrnují 
pUímé náklady vynaloţené na výrobu, popU. i pUiUaditelné nepUímé náklady, které se vztahují k výrobE. 
PUijaté dary a dotace sniţují hodnotu skladu. 
 

5) Pohledávky 

Pohledávky se oceOují pUi svém vzniku jmenovitou hodnotou. Nakoupené pohledávky společnost nemá. 
Dohadné účty aktivní se oceOují na základE odborných odhad] a propočt].  
 

6) Časové rozlišení  

Výdaje pUíštích období zahrnují pUedevším časové rozlišení náklad] na sluţby a jsou účtovány do 
náklad] období, do kterého vEcnE a časovE pUísluší. 
Výnosy pUíštích období zahrnují časové rozlišení dotací, dary a pUedplatného, a jsou účtovány do výnos] 
období, do kterého vEcnE a časovE pUísluší. 
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7) Cizí zdroje  

Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách.  
Účetní jednotka v roce 2016 obdrţela zálohu na grant od Ministerstva školství, mládeţe a tElovýchovy 
nazvaný Operační program Výzkum, vývoj a vzdElávání. Částka 6 107 tis. Kč je účtována jako záloha 
na účtu 324. 
 

8) Použití odhad] 

Sestavení účetní závErky vyţaduje, aby vedení účetní jednotky pouţívalo odhady a pUedpoklady, jeţ 
mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazk] k datu účetní závErky a na vykazovanou výši 
výnos] a náklad] za sledované období. Vedení společnosti stanovilo tyto odhady a pUedpoklady na 
základE všech jemu dostupných relevantních informací. NicménE, jak vyplývá z podstaty odhadu, 
skutečné hodnoty v budoucnu se mohou od tEchto odhad] odlišovat. 
 

9) Účtování výnos] a náklad]  

Výnosy a náklady se účtují časovE rozlišené, tj. do období, s nímţ vEcnE i časovE souvisejí. 
 

10) Vlastní jmEní  

Účetní jednotka má pouze fond účet 911 – Fondy vzniklý pUi pUechodu na podvojné účetnictví. 
  

11)  Opravné položky  

V souladu s pUedpisy pro neziskové účetní jednotka nevytváUí ţádné opravné poloţky, ani rezervy. 
 
e)  

 Název majetku  Stav k 1.1. PUír]stky  Úbytky   Stav k 31.12. 
Byt 2 857 0 0 2 857 
Automobily 945 0 0 945 
Obraz 4 0 0 4 

  
Název  Stav k 1.1. Zvýšení  Sníţení  Stav k 31.12. 
Oprávky ke stavbám - 623 - 97 0 - 720 
Oprávky k SMV - 818 - 35 0 - 853 

  
Výše úroku zahrnutých v ocenEní majetku: 0  
 

f) Jméno auditora a číslo oprávnEní: Ing. Lenka KOŢNÁRKOVÁ, evidenční číslo KAČR 1887 
  

Celkové odmEny 
autorovi za povinný 
audit UZ 

Celkové odmEny 
autorovi za jiné 
ovEUovací služby  

Celkové odmEny 
autorovi za daOové 
poradenství  

Celkové odmEny 
autorovi za jiné 
neauditorské 
služby  

10 0 0 0 
 

g)  
 Částka Datum vzniku Splatnost  
Splatné dluhy na sociální pojištEní  46 31. 12. 2016 20. 1. 2017 
Splatné dluhy na zdravotním pojištEní  20 31. 12. 2016 20. 1. 2017 
Splatné dluhy  FU 0 x x 
Celkem  66 x x 

 
h) Účetní jednotka nevlastní ţádné akcie, podíly, dluhopisy či jiné cenné papíry. 

 
i) Dluhy nad 5 let splatnost: nejsou  
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j) Celková výše finančních nebo jiných dluh], které nejsou obsaženy v rozvaze: nejsou  
 
k) RozdElení hospodáUského výsledku  
 tis Kč komentáU 
Výsledek HV celkem  - 961  
Výsledek HV hlavní činnost - 961  
Výsledek HV doplOková činnost 0 reklama, byt 

 
 tis. Kč  komentáU 
Výsledek HV celkem  - 961  
Výsledek HV zdaOovaná činnost - 951  
Výsledek HV nezdaOovaná činnost - 10  

 
l) Mzdové náklady:  

 Celkem  Z toho člen] Uídících a 
kontrolních orgán] 

Pr]mErný evidenční pUepočtený 
počet zamEstnanc]: 

10 2 

Mzdové náklady  2 246 648 
Zákonné sociální pojištEní 621 220 
Zákonné sociální náklady  0 0 
Ostatní sociální náklady 0 0 

 
m) Účasti člen] Uídicích, kontrolních nebo jiných orgán] účetní jednotky určených statutem, 
stanovami nebo jinou zUizovací listinou a jejich rodinných pUíslušník] v osobách, s nimiž účetní 
jednotka uzavUela za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy: 
nejsou  
 
n) Výši záloh, závdavk] a úvEr] poskytnutých člen]m orgán] uvedeným v písmenu q) s uvedením 
úrokové sazby, hlavních podmínek a pUípadnE proplacených částkách, o dluzích pUijatých na 
jejich účet jako určitý druh záruky s uvedením celkové výše pro každou kategorii člen]: nejsou  
 
o) DaO z pUíjm]:  
 v tis. Kč  KomentáU 
HV pUed zdanEním  - 961  
Náklady vyloučené na U. 40 516  
Ostatní vyloučené náklady  0  
Výnosy osvobozené  506  
Výnosy nepodléhající dani 
z pUíjmu  

0  

Jiné úpravy základu danE  0 Vyuţití úlevy na dani z pUíjmu  
Základ danE z pUíjmu - 951  
Sazba danE  19%  
DaO z pUíjmu 0  
 
Účetní jednotka dle zákona o dani z pUíjm] č. 586/1992 Sb., § 18 nebyla zaloţena za účelem podnikání. 
Jelikoţ účetní jednotka za zdaOované období vykazuje ztrátu, nevyuţila moţnosti sníţit sv]j daOový 
základ o 300 tis. Kč v souladu s ustanovením § 20 odst. 7. 
 
 v tis. Kč  Nutno vyčerpat do roku  
Vyuţitá daOová úleva v daném 
roce  

0 x 

Vyuţité daOová úlevy 
z pUedchozích let  

0 x 
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Uţití prostUedk] v bEţném 
účetním období získaných 
z daOových úlev 
v pUedcházejících letech  

0 x 

Vracení nevyuţitých daOových 
úlev v daném roce 

0 x 

 
p) Významné položky z rozvahy a výkazu zisku a ztráty:  
Významné poloţky rozvahy: 
Popis  Stav k 1.1. PUír]stek + Úbytek -  Stav k 31.12. 
PenEţní prostUedky na účtech 1 968 12 799 7 214 7 553 
Dodavatelé 5 2 447 2 377 75 
Výdaje pUíštích období 153 73 153 73 
  
Významné poloţky výkazu zisku a ztráty:  
Popis  Částka  Tádek VZZ Účet  
Provozní dotace 1 825 I. 691 
Trţby za vlastní výkony a za zboţí 3 481 III. 601, 602 
 

PUijaté dotace  
 
Státní rozpočet  

Částka  Popis   Poskytovatel  Provoz / investiční  
394 Časopis „Kontexty“ Ministerstvo kultury Provoz 
35 Kniha „Vida“ Ministerstvo kultury Provoz 
56 Kniha „Francouzští pUátelé Jana Čepa“ Ministerstvo kultury Provoz 
20 Kniha „Nová Astrea“ Ministerstvo kultury Provoz 
240 „PorozumEt 20. století" MŠMT Provoz 

 
ÚzemnE samosprávní celky   

Částka  Popis   Poskytovatel  Provoz / investiční  
60 Časopis „Církevní dEjiny“ Statutární mEsto Brno Provoz 
100 Časopis „Kontexty“ Statutární mEsto Brno Provoz 

 
Státní fondy   

Částka  Popis   Poskytovatel  Provoz / investiční  
35 Kniha „Paradox kUes[anství“ Státní fond kultury Provoz 
25 Kniha „Vida“ Státní fond kultury Provoz 
90 Časopis „Kontexty“ 2016/2017 Státní fond kultury Provoz 

 
Jiné   

Částka  Popis   Poskytovatel  Provoz / investiční  
770 Barma – CDK jako partner NATIONAL 

ENDOWMENT FOR 
DEMOCRACY 

Provoz 

 
q)  
PUehled o pUijatých a poskytnutých darech, dárcích a pUíjemcích tEchto dar]:  
Částka  Popis   Poskytovatel  
55  Kniha „Znamení NadEje“ Michal Kaplánek 
50  Dar na „Ţalmy“ Nadace DRFG 
20  Dar na pUeklad „VEUit v historii“ Francouzská ambasáda 
120  Dar na časopis „Kontexty“ Pravý bUeh 
32  Kniha „Mezi duchem a uchopitelností“ Martin Šály – autor knihy 
50  Kniha „Z podzemí ke slunci“ Společnost pro kulturu a umEní, z.s. 
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40  Kniha „Vatikán a 1. SvEtová válka“ Arcibiskupství praţské 
15 Kniha „V pasti Eura“ Genessia 
30  Kniha „V pasti Eura“ Unicredit Bank 
23 Barma – náklady na letenku Nadace Forum 2000 
65 Startovač „Ţalmy“ Jednotlivé subjekty 
7 Dary na činnost CDK Drobní dárci 

 
 r)  
Zp]sob vypoUádání výsledku hospodaUení z pUedcházejících účetních období:  
HospodáUský výsledek (ztráta) za pUedchozí rok nebyla rozdElena, byla pUevedena na účet 
nerozdEleného zisku a ztráty.  
 
Účetní jednotka nemá majetek podle §25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.  
Účetní jednotka nevlastní více neţ 10 ha lesních pozemk] s lesním porostem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V BrnE dne 31. 5. 2017 Ing. ZdenEk Granát 
 
 
Podpisový záznam:   .............................................................
  
                                   

qbref://Chapter/UCE~%A725+563%7Bsl%7D91+V%7Bdot%7DZ%7Bdot%7D+239%7Bsl%7D12
qbref://Chapter/UCE~%A725+563%7Bsl%7D91+V%7Bdot%7DZ%7Bdot%7D+239%7Bsl%7D12#1



































