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/
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Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2020

Obsah
1. Základní informace o nadaci ...............................................................................................
2. Poslání NDKSE ......................................................................................................................
3. Přehled majetku NDKSE .......................................................................................................
4. Hospodaření NDKSE ............................................................................................................
5. Činnost NDKSE ....................................................................................................................
6. Závěrečná ustanovení .........................................................................................................

2
2
2
3
4
6

2

1. Základní informace o nadaci
Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě, IČ 45250669 (dále jen NDKSE), v anglické verzi:
Association for Central European Cultural Studies (A.C.E.C.S.), byla zřízena dne 26. března 2001.
Je zapsána v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 390. Sídlem NDKSE je Husova 20, 110 00 Praha 1, knihovna a studovna NDKSE sídlí na adrese U Třešňovky 8, 180 00 Praha 8.
Správní rada NDKSE pracovala v předmětném období v následujícím složení:
Předseda:
– PhDr. Jiří (K.) Kroupa
Členové (v abecedním pořadí):
– doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.
– JUDr. Zuzana Chlupáčová
– Jakub Krč
– doc. Martin Nodl, Ph.D.
– Jan Placák
NDKSE vůči třetím osobám zastupoval a jejím jménem jednal předseda správní rady PhDr. Jiří
Kroupa.

2. Poslání NDKSE
NDKSE je zřízena za účelem podpory studia dějin kultury ve středoevropském regionu, především pak v historických zemích Koruny české od počátků české státnosti až po moderní dobu.
Aby NDKSE plnila své poslání, provádí zejména tyto činnosti:
- realizuje základní a aplikovaný výzkum, a to především formou institucionálně řešených
projektů zaměřených ke kulturní historii středoevropského regionu;
poskytuje finanční a hmotnou podporu výzkumným projektům v oblasti kulturní historie
středoevropského regionu, především pak v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a v Lužici;
- provádí ediční, expoziční a organizační činnost spojenou s takto zaměřeným bádáním, vydává monografie a specializovaná periodika pro výzkum kulturní historie v zemích Koruny
české;
- navazuje spolupráci s ostatními subjekty i na mezinárodní úrovni při řešení projektů, které
jsou v souladu se statutem nadace;
- poskytuje finanční podporu studentům a mladým vědcům v oblasti kulturní historie;
- buduje informační “Centrum pro dějiny kultury ve střední Evropě”.

3. Přehled majetku NDKSE
Majetek nadace tvoří nadační jmění a ostatní majetek nadace.
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1) Nadační jmění.
Nadační jmění tvoří základní peněžní vklad ve výši 1 020 458,- Kč uložený na bankovním účtu a
knihovní fond. Na nadační jmění nevázne zástavní právo.
Knihovní fond (ca. 50.000 knižních titulů) obsahuje široké spektrum publikací z různých vědeckých oborů s dominantním zastoupením historické, literárněhistorické a -teoretické, uměleckohistorické a muzikologické literatury. Tento fond je tvořen těmito základními tematickými okruhy:
- slovníky, encyklopedie a příručky;
- soupisy pramenů a tištěné edice;
- jazykové příručky;
- oxeroxované práce;
- separáty;
- základní kompedia, příručky a učebnice ke kulturní historii;
- odborná periodika a časopisy.
Celková minimální odhadní cena knihovního fondu je Kč 1.200.000,00.
2) Ostatní majetek: Ostatní majetek NDKSE tvoří soubory movitých věcí (kancelářské a počítačové vybavení, optické přístroje a drobný hmotný majetek), peněžní prostředky v hotovosti a na
běžném účtu.

4. Hospodaření NDKSE
Majetek nadace smí být použit v souladu s účelem a podmínkami stanovenými ve statutu nadace. Celkové roční náklady související s její správou nesmí převýšit 17 % nadačního jmění.
K celkovému hospodaření NDKSE za předmětné období viz veřejně dostupná účetní závěrka
s přílohami.
NDKSE v roce 2020 neobdržela žádné finanční ani jiné dary a neposkytla žádným osobám finanční příspěvky.
Provoz NDKSE byl v roce 2020 hrazen v rámci povolených režijních nákladů z projektů realizovaných s finanční podporou z veřejných zdrojů (GA ČR, MK ČR), všechny interní činnosti související
s provozem a správou NDKSE byly konány na principu nehonorované dobrovolnické práce.
Doplňující údaje k výkazům:
– NDKSE neeviduje žádné dluhy po splatnosti z titulu daní, sociálního či zdravotního pojištění;
– NDKSE neeviduje žádné dlouhodobé závazky se splatností delší než 5 let od rozvahového dne
a neeviduje žádné závazky, které by k rozvahovému dni nebyly vykázány v rozvaze;
– NDKSE neeviduje žádný majetek neuvedený v rozvaze;
– členům orgánů NDKSE nebyly v roce 2020 poskytnuty žádné odměny ani funkční požitky, nebyly jim poskytnuty ani žádné půjčky, úvěry, záruky či jiná plnění;
– členové orgánů NDKSE nemají žádnou účast v osobách, s nimiž NDKSE v roce 2020 uzavřela
smluvní vztahy;
– v roce 2020 nevykazuje NDKSE žádné náklady nebo výnosy, které by byly mimořádné svým
původem nebo objemem;
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– majetek NDKSE není zatížen žádným zástavním právem, NDKSE neposkytla ani nepřijala žádná
ručení;
– mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné
události.
Nadace je podle § 341 Občanského zákoníku povinna provádět audit tehdy, dosahuje-li nadační
kapitál nebo obrat nadace v uplynulém účetním období alespoň 5 000 000,- Kč, popřípadě dojde-li ke změně nadačního kapitálu nebo přeměně nadace. Podle výše uvedených podmínek
nebyla povinnost provést audit v roce 2020 naplněna.

5. Činnost NDKSE
Projekty realizované NDKSE s podporou z veřejných zdrojů:
• Bedřich Smetana: Korespondence / Correspondence, III (1875-1879)
Poskytovatel: GA ČR (GA20-19382S)
Dotace: 642 000 Kč
Odpovědná osoba: PhDr. Milan Pospíšil, CSc.
Výsledek: viz Dílčí zpráva pro GA ČR
• Vídeň „à la française“. Vliv pařížských pobytů Václava Antonína z Kounic-Rietbergu na jeho
vídeňský mecenát
Poskytovatel: GA ČR (GA 19-25570Y)
Dotace: 945 000 Kč
Odpovědná osoba: Mgr. Jana Franková, Ph.D.
Výsledek: viz Dílčí zpráva pro GA ČR
• Clavibus unitis (2020): vydávání online odborného periodika
Poskytovatel: MK ČR – OULK (MK-S 11931/2019 OULK)
Dotace: 180 000 Kč
Odpovědná osoba: PhDr. Jiří (K.) Kroupa
Výsledek: viz Závěrečná zpráva pro MK ČR
• Mezinárodní vědecké symposium Carolus Luython 1620-2020
Poskytovatel: MK ČR – OULK (MK-S 11920/2019 OULK)
Dotace: 220 000 Kč
Poskytovatel: Nadace Český hudební fond
Dotace: 28 000 Kč
Odpovědná osoba: Mgr. Jan Baťa, Ph.D.
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Výsledek: viz Závěrečná zpráva pro MK ČR a NČHF
• Boh(e)Mus (2020): Informační a dokumentační centrum pro hudební kulturu v českých zemích
Poskytovatel: MK ČR – OULK (MK-S 11877/2019 OULK)
Dotace: 120 000 Kč
Odpovědná osoba: PhDr. Jiří (K.) Kroupa
Výsledek: viz Závěrečná zpráva pro MK ČR
• Česká hudební Vídeň 2020: Staré inspirace mladé generace
Poskytovatel: MK ČR – OMV (MK 46817/2020 OMV)
Dotace: 170 000 Kč
Odpovědná osoba: PhDr. Jiří (K.) Kroupa
Výsledek: viz Závěrečná zpráva pro MK ČR
• Musica Barocca Krumloviana online: Digitální prezentace novodobých světových premiér
barokních oper v zámeckém divadle v Českém Krumlově
Poskytovatel: MK ČR – OMV (MK 51342/2020 OMV)
Dotace: 875 000 Kč
Odpovědná osoba: Mgr. Ondřej Macek
Výsledek: viz Závěrečná zpráva pro MK ČR
• Staré pověsti české: Varhanní improvizace
Poskytovatel: MK ČR – OMV (MK 51149/2020 OMV)
Dotace: 227 000 Kč
Odpovědná osoba: Mgr. Jiřina Marešová-Dvořáková, Ph.D.
Výsledek: viz Závěrečná zpráva pro MK ČR

Pokračující interní projekty NDKSE:
• Clavibus unitis: On-line recenzovaná revue pro kulturněhistorická studia se zvláštním zaměřením na české země
viz https://www.acecs.cz/index.php?f_idx=4&f_cu=cu_2020_09
• Boh(e)Mus: Informační centrum pro dějiny kultury ve střední Evropě se zvláštním zaměřením na hudbu
viz https://www.acecs.cz/index.php?f_idx=3
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• On-line repertorium historických hudebních tisků na území ČR, I: Tisky vokální polyfonie,
rané monodie, hudební teorie a tabulatur z let 1500-1630
viz https://www.acecs.cz/index.php?f_idx=6
• On-line bibliografie řeckých a latinských studií v českých zemích od roku 1800

viz https://www.acecs.cz/index.php?f_idx=5
Interní projekty NDKSE jsou realizovány na principu dobrovolnické práce bez nároku na finanční
odměnu.

6. Závěrečná ustanovení
Výroční zprávu za rok 2020 sestavil a za její správnost zodpovídá předseda správní rady NDKSE
PhDr. Jiří Kroupa.
Tato výroční zpráva byla vzhledem k pandemické situaci a vyhlášeným opatřením v rámci nouzového stavu projednána a odsouhlasena členy správní rady NDKSE per rollam dne 10. května
2021.
V Praze dne 10. května 2021

NADACE PRO DĚJINY KULTURY
VE STŘEDNÍ EVROPĚ
IČ:45250669

Příloha k účetní závěrce
k 31. 12. 2020

Vyhotoveno dne:
25.03.2021

Podpis statutárního
(jméno, podpis):
PhDr. Jiří K. Kroupa

orgánu Podpis
osoby
odpovědné
za účetní závěrku (jméno, podpis):
Milan Doubek
tel: 739560846
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Obecné údaje
Základní údaje
Firma
Právní forma
Sídlo
Místo podnikání
IČO
Rozhodující předmět podnikání
Datum vzniku (zápis do OR)

Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě
Tuzemská právnická osoba, poplatník podle §18, odst.3 ZDP
Nadace se základním nadačním jměním
Husova 20, 110 00 Praha 1
452 50 669
Podpora studia dějin kultury ve středoevropském regionu
26.03.2001, MS v Praze, oddíl N, vložka 390

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek (DNM a DHM)
(uvede se majetek a jeho ocenění, který ve firmě skutečně existuje)
DNM a DHM
- nakupovaný
- vytvořený vlastní činností
- ostatní (získaný bezplatně)

Ocenění
pořizovací cena
vlastní náklady
reprodukční pořizovací cena

Pořizovací cena zahrnuje: nákupní cenu (cenu pořízení), dopravu, montáž, clo a další
náklady s pořízením související. Úroky z úvěru na pořízení DNM a DHM nejsou součástí
nákladů s pořízením souvisejících.
Náklady technické zhodnocení DNM a DHM zvyšují jeho pořizovací cenu.
Opravy a údržba se účtují do nákladů.
Drobný majetek
Pořízení drobného majetku se účtuje přímo do nákladů na účtu 501- pořízení materiálu

Odpisy DNM a DHM
Vzhledem k druhu a povaze dlouhodobého
k 31.12.2019 se účetní odpisy rovnají daňovým.

Evidence dlouhodobého investičního majetku

investičního

majetku

evidovaného
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Pořizovací cena pozemky
K 1.1.
přírůstky
úbytky
k 31.12.
Oprávky
k 1.1.
přírůstky
úbytky
k 31.12.
Zůstaková cena k
31.12.
Zálohy na DHIM

stavby

stroje

doprava

0
0
0

0
0

0

0

0
0

0

ostatní
nedokonč.
1 200 000

1 200 000

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 200 000

celkem
1 200 000
0
0
0
1 200 000
0
0
0
0
0
0
0

Pohledávky
Pohledávky se člení na dlouhodobé a krátkodobé. Krátkodobé pohledávky uvedené v
rozvaze mají splatnost (k datu sestavení rozvahy) maximálně jeden rok.
Pohledávky
- při vzniku
- při nabytí za úplatu nebo vkladem

Ocenění
jmenovitou hodnotou
pořizovací cenou

Pohledávky dle data splatnosti
30 - 90 dnů
90 -180 dnů
180 - 360 dnů
nad 360 dnů
Celkem
Ostatní
Celkem

-

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Dlouhodobé pohledávky
Společnost neeviduje k 31.12.2020 dlouhodobé pohledávky.
Dohadné účty aktivní
Nadace nemá k 31.12.2020 užití pro tyto účty směrné účetní osnovy.

Závazky
Závazky se člení na dlouhodobé a krátkodobé. Krátkodobé závazky uvedené v rozvaze
mají splatnost (k datu sestavení rozvahy) maximálně jeden rok. Závazky se oceňují
jmenovitou hodnotou.

1 200 000
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Závazky dle data splatnosti
do 30 - ti dnů
90 - 180 dnů
nad 360 dnů
Celkem
Z toho
331 - zaměstnaci
336 - pojistné
341 - daň z příjmů
342 - zálohová daň

-

Kč

-

Kč
Kč

-

Kč
Kč
Kč
Kč

Dlouhodobé závazky
Společnost neeviduje k 31.12.2020 dlouhodobé závazky.

Zásoby
Druh zásob
Materiál
Zboží
Nedokončená výroba
Poskytnuté zálohy
Celkem

Vyhotoveno dne:
25.03.2021

k 1.1.

k 31.12.

-

Kč

Podpis statutárního
(jméno, podpis):
PhDr. Jiří K. Kroupa

-

Kč

orgánu Podpis
osoby
odpovědné
za účetní závěrku (jméno, podpis):
Milan Doubek
tel: 739560846

ROZVAHA
ROZVAHA dle 504/2002 Sb. ve znění pro rok 2016

ve zjednodušeném rozsahu

Obchodní firma nebo název účetní jednotky

k . . . . . . .3. . . 1
. . . ... . .1. . .2
. . . ... . .2. . .0. . .2
. . .0
.........

. .Nadace
. . . . . . . . . . pro
. . . . . dějiny
. . . . . . . . . kultury
. . . . . . . . . . ve
. . . . střední
........

Od:

1.1.2020

Do:

31.12.2020

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

v tisících Kč
IČ

otisk podacího razítka

4

5

2

5

0

. .Evropě
..............................................

6

6

9

Husova 158/20
Praha 1
................................................
110 00
................................................
................................................

................................................

Účetní období

AKTIVA

Označ.

stav k prvnímu dni
A.

Dlouhodobý majetek celkem

A. I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

A. II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

A. III.

Dlouhodobý finanční majetek celkem

A. IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

B.

Krátkodobý majetek celkem

B. I.

Zásoby celkem

B. II.

Pohledávky celkem

B. III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

B. IV.

Jiná aktiva celkem
AKTIVA CELKEM

+1 200

+1 200

+1 200

+4 312
+82
+16
+4 214

+4 832
+82
+24
+4 726

+5 512

+6 032

Účetní období

PASIVA

Označ.

stav k prvnímu dni
A.

Vlastní zdroje celkem

A. I.

Jmění celkem

A. II.

Výsledek hospodaření celkem

B.

Cizí zdroje celkem

B. I.

Rezervy celkem

B. II.

Dlouhodobé závazky celkem

B. III.

Krátkodobé závazky celkem

B. IV.

Jiná pasiva celkem

+4 874
+2 899
+1 975
+638

PASIVA CELKEM

Okamžik sestavení: 30.06.2020
Právní forma
účetní jednotky:

Nadace

Předmět činnosti nebo účel:

Činnosti ostních organizací sdružujících osoby
za účelem prosazování společných zájmů

k poslednímu dni

+1 200

+5
+2
+2
+1

000
899
101
032

+120
+518

+256
+776

+5 512

+6 032

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

PhDr. Jiří Kroupa, člen představenstva

k poslednímu dni

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
VZZ dle 504/2002 Sb. ve znění pro rok 2016

ve zjednodušeném rozsahu

Obchodní firma nebo název účetní jednotky

k . . . . . . .3. . . 1
. . . ... . .1. . .2
. . . ... . .2. . .0. . .2
. . .0
.........

. .Nadace
. . . . . . . . . . pro
. . . . . dějiny
. . . . . . . . . kultury
. . . . . . . . . . ve
. . . . střední
........

Od:

1.1.2020

Do:

31.12.2020

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

v tisících Kč
IČ

otisk podacího razítka

4

5

2

5

0

. .Evropě
..............................................

6

6

9

Husova 158/20
Praha 1
................................................
110 00
................................................
................................................

................................................

Běžné období

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Označ.

Hlavní
A.

Náklady

A. I.

Spotřebované nákupy a nakupované služby

A. II.

Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

A. III.

Osobní náklady

A. IV.

Daně a poplatky

A. V.

Ostatní náklady

A. VI.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek

A. VII.

Poskytnuté příspěvky

A. VIII.

Daň z příjmů
Náklady celkem

B.

Výnosy

B. I.

Provozní dotace

B. II.

Přijaté příspěvky

B. III.

Tržby za vlastní výkony a za zboží

B. IV.

Ostatní výnosy

B. V.

Tržby z prodeje majetku
Výnosy celkem

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

Okamžik sestavení: 30.06.2020
Právní forma
účetní jednotky:

Nadace

Předmět činnosti nebo účel:

Činnosti ostních organizací sdružujících osoby
za účelem prosazování společných zájmů

Hospodářská

Celkem

+3 761
+1 727

+3 761
+1 727

+1 727

+1 727

+307

+307

+3 761
+3 887

+3 761
+3 887

+3 407
+462
+18

+3 407
+462
+18

+3 887
+126
+126

+3 887
+126
+126

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

PhDr. Jiří Kroupa, člen představenstva

