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Výroční zpráva o činnosti a hospodaření
za rok 2020

Výroční zpráva vypracována dne: 26. 4. 2021
Dozorčí radou pracoviště projednána dne: 14. 6. 2021
Radou pracoviště schválena dne: 21. 6. 2021

I.

Informace o složení orgánů veřejné výzkumné instituce a o jejich
činnosti či o jejich změnách

a) Výchozí složení orgánů pracoviště
Ředitel pracoviště: PhDr. Jiří Woitsch, Ph.D.
jmenován s účinností od: 1. 5. 2018
Rada pracoviště zvolena dne 29. 6. 2017 a dne 28. 2. 2019 ve složení:
předseda: doc. Mgr. Daniela Stavělová, CSc. (EÚ AV ČR)
místopředseda: Mgr. Jana Nosková, Ph.D. (EÚ AV ČR)
členové:
PhDr. Stanislav Brouček, CSc. (EÚ AV ČR)
Doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D. (ÚEE FF MU, Brno)
Prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc. (KEF FF UKF, Nitra)
PhDr. Petr Janeček, Ph.D. (ÚE FF UK, Praha)
Doc. PhDr. Hana Hlȏšková, CSc. (KEM FF UK a ÚEt SAV, Bratislava)
prof. PhDr. Zdeněk R. Nešpor, Ph.D. (SOÚ AV ČR)
Doc. PhDr. Lubomír Tyllner, CSc. (EÚ AV ČR)
PhDr. Lucie Uhlíková, Ph.D. (EÚ AV ČR)
PhDr. Jiří Woitsch, Ph.D. (EÚ AV ČR)

Dozorčí rada jmenována dne 7. 3. a 25. 4. 2017 s účinností od 1. 5. 2017 a 12. 2.
2019 s účinností od 13. 2. 2019 ve složení:
předseda: PhDr. Pavel Baran, CSc. (FLÚ AV ČR), místopředseda AV ČR
místopředseda: PhDr. Milada Jonášová, Ph.D. (ÚDU AV ČR)
členové:
Mgr. Luděk Brož, M. phil., Ph.D.
RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. (SOÚ AV ČR)
PhDr. Sandra Kreisslová, Ph.D. (PEF ČZU, Praha)
Mgr. Dr. phil. Viktor Velek, Ph.D. (FU OU, Ostrava)

b) Změny ve složení orgánů:
Rada pracoviště: V roce 2020 neproběhly žádné změny.
Dozorčí rada: V roce 2020 neproběhly žádné změny.

c) Informace o činnosti orgánů:
Ředitel:
1. Řídil a koordinoval činnosti jednotlivých složek ústavu (svolal a řídil 10 zasedání
Kolegia ředitele), zastupoval EÚ a jednal jeho jménem vůči zřizovateli a dalším
institucím, se kterými ústav vstupoval do jednání. Průběžně kontroloval činnosti
jednotlivých součástí ústavu. Předkládal návrhy a zprávy Radě Etnologického
ústavu AV ČR, v. v. i. (dále EÚ), a účastnil se jednání Dozorčí rady EÚ. V roli člena
Akademického sněmu spolurozhodoval o vědecké činnosti a hospodaření AV ČR.
Kontroloval řešení projektů, v nichž má EÚ úlohu příjemce dotace.
2. Svolal a řídil Shromáždění výzkumných pracovníků EÚ dne 5. 10. 2020 za
účelem volby kandidáta/kandidátky na funkci předsedy/předsedkyně Akademie věd
ČR.
3. Prostřednictvím Příkazů ředitele a dalších organizačních opatření a
s přihlédnutím k nařízením státní správy a samosprávy připravoval a implementoval
procesy související s mitigací epidemie Covid-19 v EÚ.
4. Vykonával standardní řídící a úřední agendu ředitele, zejména vydával příkazy
ředitele, jmenoval členy komisí pro realizaci výběrových řízení, členy inventarizační
a škodní komise, připravoval a se souhlasem Rady EÚ vydával vnitřní směrnice EÚ
(v roce 2020 směrnice o Cestovních náhradách v tuzemsku a zahraničí, směrnice
Vnitřní mzdový předpis, směrnice Spisový a skartační řád Etnologického ústavu AV
ČR, směrnice Etický kodex výzkumných pracovníků Etnologického ústavu AV ČR,
směrnice o Poskytování příspěvku na stravování zaměstnancům, směrnice
Podpisový řád Etnologického ústavu AV ČR).
5. V rámci svých organizačních a vědeckých kompetencí působil v několika
národních i mezinárodních vědeckých a redakčních radách a dalších grémiích a
vykonával výzkumnou a konzultační činnost.
Rada pracoviště:
Zasedání dne 19. 3. 2020
Rada projednala a schválila novelu Vnitřního mzdového předpisu EÚ, novelu
Vnitřní směrnice o ediční činnosti EÚ, technickou novelu Vnitřní směrnice o
nakládání s výsledky základního výzkumu, aplikovaného výzkumu nebo
experimentálního vývoje a inovací a o evidenci předmětů chráněných právem
duševního vlastnictví a jejich využívání a dále projednala a schválila Vnitřní
směrnici o cestovních náhradách. Rada po diskusi hlasováním doporučila podat
návrh na ocenění Prémií Otto Wichterleho dr. F. Herzovi a pověřila ředitele, aby v
tomto směru učinil příslušné kroky. Rada dále doporučila podat žádost o udělení

Děkovného listu předsedkyně AV ČR dr. J. Hrdé. Rada byla informována o
jednostranném stažení žádosti o akreditaci společného DSP ze strany ZČU a
pověřila ředitele zasláním písemného dotazu, proč došlo ke stažení akreditační
přihlášky bez vědomí EÚ. Rada projednala a s připomínkami schválila návrhy na
podání grantových projektů GAČR (dr. M. Fotta, dr. P. Horák, dr. J. Nosková, dr. E.
Šipöczová, dr. M. Slavková, doc. L. Tyllner, dr. Z. Vejvoda). Rada po diskusi
doporučila k podání do 2. kola soutěže v Programu podpory perspektivních lidských
zdrojů projekt dr. K. Storm, další dva projekty nedoporučila.
Zasedání dne 11. 6. 2020
Rada ověřila hlasování per rollam ze dne 24. 4. 2020, kterým schválila podání
projektu dr. V. Beranské do soutěže TA ČR. Rada projednala a schválila Výroční
zprávu EÚ za rok 2019, účetní uzávěrku, zprávu o hospodářském výsledku a
zprávu auditorky a zároveň hlasováním rozhodla o převedení kladného
hospodářského výsledku EÚ ve výši 359 tis. Kč do rezervního fondu. Rada po
projednání schválila návrh rozpočtu EÚ na rok 2020 a rozpočtový výhled na léta
2021 a 2022. Rada byla ředitelem EÚ informována fungování EÚ v době
mimořádného stavu a členové Rady v diskusi ocenili profesionální zvládnutí
náročné situace ze strany vedení i zaměstnanců EÚ. Rada byla informována o
stavu příprav doktorských studijních programů ve spolupráci s vysokými školami,
zejména o smlouvě o společném DSP s FF MU, který je těsně před schválením.
Rada byla informována o průběhu hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR.
Zasedání dne 1. 9. 2020
Rada ověřila výsledky hlasování per rollam z 29. 6. 2020, kterým bylo řediteli EÚ
doporučeno zahájení nového jednání s KSA FF ZČU v Plzni o akreditaci
společného doktorského studijního programu. Rada byla seznámena s postupem
příprav hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR, zejména s procesem
zapracování připomínek Rady a Mezinárodního poradního sboru EÚ do
evaluačních materiálů. Rada projednala a hlasováním doporučila k podání projekt
dr. E. Šipöczové do Programu pro podporu mezinárodní spolupráce začínajících
výzkumných pracovníků. Rada projednala a hlasováním schválila vnitřní směrnici
Spisový a skartační řád EÚ, přičemž konstatovala, že požadavky na obsah a
implementaci předpisu kladené ze strany MÚA AV ČR jsou extrémně komplikované
a negativně zasahující do výzkumné i administrativní činnosti zaměstnanců EÚ.
Zasedání dne 10. 12. 2020
Rada ověřila hlasování per rollam ze dne 17. 9. 2020, kterým doporučila podání
přihlášky D. Machové do 2. kola Programu na podporu perspektivních lidských
zdrojů AV ČR. Rada ověřila hlasování per rollam ze dne 29. 10. 2020, kterým byla
schválena úprava Volebního řádu pro volby v EÚ AV ČR. Rada byla informována o
průběhu atestačního řízení, ukončení první fáze hodnocení výzkumné činnosti
pracovišť AV ČR a výsledcích hodnocení projektových žádostí podaných EÚ ke
GAČR. rada vzala na vědomí předběžnou zprávu o hospodaření EÚ v roce 2020 a
vyjádřila nespokojenost s plánovaným navýšením institucionálních prostředků EÚ

pro rok 2021 pouze o 1 %. Rada byla informována o uzavření dohody o společném
doktorském studijním programu s Ústavem evropské etnologie FF MU v Brně, ke
kterému došlo 5. 10. 2020. Návrh obdobné dohody s Fakultou humanitních studií
UK v Praze bude předložen orgánům FHS UK do konce roku 2020. Rada
doporučila řediteli EÚ zahájit jednání o doktorském studijním programu i s
Filozofickou fakultou UKF v Nitře. Rada projednala a hlasováním schválila novelu
Jednacího řádu Rady EÚ AV ČR, která umožňuje kombinované zasedání Rady
prezenční a distanční formou a dále upřesňuje proceduru hlasování per rollam.
Rada projednala a hlasováním schválila směrnici Etický kodex výzkumných
pracovníků EÚ AV ČR a zřídila Etickou komisi EÚ jako poradní orgán ředitele
ústavu. Rada projednala a schválila vnitřní směrnici Poskytování příspěvku na
stravování a vnitřní směrnici Podpisový řád EÚ AV ČR. Rada byla informována o
uzavření Dohody o narovnání s nakladatelstvím Bärenreiter.
Dozorčí rada:
Zasedání dne 3. 6. 2020
Rada byla informována o činnosti a hospodaření ústavu s důrazem na období
pandemické krize. Rada vzala na vědomí informace o jednání s nakladatelstvím
Bärenreiter ve věci finalizace textu Dohody o narovnání mezi EÚ a nakladatelstvím.
Rada vzala bez připomínek na vědomí Výroční zprávu EÚ za rok 2019, účetní
uzávěrku, zprávu o hospodářském výsledku a zprávu auditorky. Rada byla
informována o plánovaných personálních a organizačních změnách (posílení
Oddělení ekologické antropologie a Oddělení mobility a migrace, zahájení řešení
ERC projektu dr. Brože).
Zasedání dne 30. 9. 2020
Ředitel EÚ seznámil Radu s obsahem Dohody o narovnání, která je výsledkem
jednání mezi EÚ a Nakladatelstvím Bärenreiter. Po uzavření dohody a uhrazení
částky narovnání bude EÚ zbaven jakýchkoliv závazků vyplývajících ze smlouvy a
bude moci vykonávat autorská majetková práva ke všem dílům, která byla v rámci v
minulosti odevzdána nakladatelství. Rada vzala hlasováním na vědomí obsah
Dohody o narovnání mezi EÚ a Nakladatelstvím Bärenreiter. Rada hlasováním
doporučila řediteli EÚ uzavřít Dohodu o narovnání v předložené podobě.
Zasedání dne 14. 12. 2020
Rada byla informována o uzavření Dohody o mezi EÚ a Nakladatelstvím
Bärenreiter, ke kterému došlo 12. 10. 2020, dne 27. 10. 2020 uhradil EÚ částku
narovnání a dne 6. 11. 2020 obdržel EÚ od Nakladatelství Bärenreiter elektronické
soubory obsahující všechny části díla New Dvořák Edition podle smlouvy. EÚ tak
začal vykonávat autorská majetková práva k příslušným dílům. Všechny vzájemné
závazky tak byly vyrovnány a žádné další nejsou. Dohoda o narovnání je řádně
zveřejněna v Registru smluv. Rada byla informována o schválení nových vnitřních
směrnic EÚ, zřízení Etické komise EÚ a schválení Etického kodexu EÚ a průběhu a
výsledcích atestací části vědeckých pracovníků EÚ. Rada vzala na vědomí
informace o uzavření dohod o realizaci společných doktorských studijních

programů s Ústavem evropské etnologie FF MU a FHS UK.
Hlasování per rollam
Dne 17. 1. 2020 Rada vyjádřila souhlas s vypsáním výběrového řízení na
dodavatele nového EIS; dne 18. 9. 2020 Rada určila auditora pro provedení auditu
EÚ za rok 2020; dne 5. 10. 2020 Rada schválila změnu Jednacího řádu Dozorčí
rady EÚ (změna Jednacího řádu byla následně schválena Akademickou radou AV
ČR dne 20. 10. 2020).

II.

Informace o změnách zřizovací listiny:

Změny zřizovací listiny v roce 2020 neproběhly.

III. Hodnocení hlavní činnosti:
Předmětem činnosti EÚ AV ČR, v. v. i., byl v roce 2020 základní i aplikovaný
vědecký výzkum v oblasti etnologie, sociokulturní antropologie a v oborech s
etnologií bezprostředně souvisejících. EÚ poskytoval rovněž informační služby,
metodologickou pomoc při mezioborových výzkumech, připravoval expertní
analýzy, podílel se na výuce oborových specialistů. Svou činností přispíval k
poznání způsobu života, kultury, kolektivní a individuální paměti a kulturního
dědictví různých národních, sociálních a etnických skupin a národnostních menšin
v českých zemích i v zahraničí, a to v kontextu minulých i soudobých
sociokulturních, environmentálních a dalších změn a procesů. Tuto svou činnost
ústav soustavně prezentoval i nejširší veřejnosti v širokém spektru popularizačních
aktivit (v roce 2020 s ohledem na epidemiologickou situaci zejména prostřednictvím
tištěných a elektronických médií vč. celostátních).
Ústav i nadále vydával odborné publikace, organizoval vědecké konference a
semináře. V roce 2020 EÚ přes nepříznivé epidemiologické okolnosti uspořádal
nebo spolupořádal 3 mezinárodní konference a několik seminářů a workshopů s
mezinárodní účastí, řada připravovaných akcí, vč. mezinárodních však musela být
bohužel zrušena. EÚ i nadále spravoval, zpracovával a klasifikoval vlastní
dokumentační fondy a sbírky, vytvářel specializované katalogy a databáze,
poskytoval vědecké posudky, stanoviska a doporučení v oblasti etnologie,
sociokulturní antropologie a oborově příbuzných disciplín. Ve spolupráci s vysokými
školami spolupracoval na přednáškové činnosti a výchově vědeckých pracovníků
ve společně akreditovaných doktorských programech i mimo ně. Ústav vydával dva
vědecké časopisy. V roce 2020 vyšla 4 čísla časopisu Český lid (Scopus) a 2 čísla
časopisu Historická demografie (Scopus) vydávaného ve spolupráci s FHS UK. V
rámci pedagogické činnosti pracovníci ústavu působili na 6 vysokých školách v ČR
a v zahraničí. Celkový počet odpřednášených hodin v programech bakalářskýchmagisterských-doktorských byl v letním semestru 2019/20 96-71-23 a v zimním
semestru 2020/21 242-136-20. EÚ realizoval společnou akreditaci DSP v oboru
etnologie, a to s FF ZČU v Plzni. Významného úspěchu bylo dosaženo uzavřením
nových dohod o společné realizaci DSP s ÚEE FF MU v Brně a FHS UK v Praze.

V roce 2020 bylo zahájeno řešení ERC Consolidator projektu BOAR a dále byly v
EÚ v roce 2020 mj. realizovány 3 grantové projekty podpořené GAČR, 1 projekt a 1
veřejná zakázka TAČR, 5 projektů NAKI Ministerstva kultury, řada dílčích projektů
byla financována v rámci Strategií AV 21. V rámci Programu na podporu
perspektivních lidských zdrojů ústav obdržel od AV ČR v roce 2020 mzdové
prostředky pro celkem 4 perspektivní postdoktorandy. EÚ získal též jednu podporu
v programu MSCA-IF CZ (s počátkem řešení 2021) a zahájil realizaci programu
Tandem (spolu s CEFRES, resp. CNRS a UK). V roce 2020 došlo k dalšímu
posílení pracoviště o kvalitní specialisty v mladším středním věku, k
internacionalizaci EÚ výrazně přispělo a bude dále přispívat řešení ERC
Consolidator projektu BOAR. Nová organizační struktura EÚ zavedená v roce 2019
se v roce 2020 ukázala jako stabilní a funkční. Ke zkvalitnění práce ústavu přispíval
Mezinárodní poradní sbor, který v roce 2020 jednal distančně.
V rámci níže uvedených útvarů EÚ byly realizovány badatelské projekty a
vykazovány výsledky publikační i další činnosti do ASEP a dalších databází.
Infrastrukturní činnost v rámci EÚ zajišťovalo Středisko vědeckých informací. V
rámci výzkumných a dalších aktivit byly v rámci jednotlivých útvarů EÚ
zaznamenány zejména tyto výsledky:
Oddělení ekologické antropologie:
Staví na dynamicky se rozvíjejícím badatelském přístupu, který je založen na
ekologickém chápání sociálních vztahů a čerpá ze široké základny intelektuálních
tradic a teoretických škol, jakými jsou studia vědy a technologií, ekonomická
antropologie, medicínská antropologie, subaltern studies, more-than-human
geography, human-animal studies a environmental humanities. Cílem tohoto
přístupu je porozumět, jak jsou sociokulturní světy konstituovány skrze interakce
mezi lidmi, geografickými objekty, zvířaty, rostlinami, mikrobiomy, technologiemi,
materiály a dalšími nelidskými entitami. Tyto interakce zároveň zahrnují i
ekonomické vztahy. S vědomím toho, že ekologie a ekonomie pochází ze stejného
slovního kořene – oikos, vize oddělení ekologické antropologie zdůrazňuje zásadní
roli ekonomických procesů v ustavování nově vznikajících socio-ekologických
uspořádání. Ambicí badatelů oddělení je otevírat nové výzkumné horizonty a klást
si otázky, které povedou ke kritickému rozvoji relevantních konceptů, jakými jsou
například: non-human agency, zvířecí a environmentální etika, morální ekonomie,
neformalita, materialita, biosecurity, (post)kolonialismus či příslušnost (belonging),
to vše při zachování robustního empirického ukotvení. Rok 2020 byl pro OEA
(založené 1. 10. 2019) obdobím etablování a rozvoje. V lednu zahájil D. Sosna
standardní tříletý výzkumný projekt podpořený GAČR nazvaný „Odpadový režim na
křižovatce: Divergentní trajektorie věcí, aut a elektroniky“. V jeho rámci do OEA od
ledna 2020 nastoupili na částečný pracovní úvazek dva doktorandi – Pavel Mašek
a Barbora Stehlíková. Přes obtíže spojené s epidemiologickou situací se jim
podařilo realizovat terénní výzkum v několika lokalitách v ČR. D. Sosna dále
připravil kapitolu do Oxford Handbook of Archaeological Network Research, která
byla přijata do tisku, a vystoupil na bienální konferenci EASA, na které vystoupila i
B. Stehlíková. P. Maškovi byl přijat článek do časopisu Biograf a dále připravil a
odeslal rukopis do Journal of Material Culture. L. Brož zahájil projekt nazvaný
„Veterinarization of Europe? Hunting for Wild Boar Futures in the Time of African

Swine Fever” podpořený v rámci schématu ERC Consolidator Grant. Zahájení
zahrnovalo celou řadu úkonů včetně přípravy smlouvy s ERC, výběrových řízení
nebo budování IT infrastruktury, kterou využívá ústav jako celek, stejně tak jako
týden trvající zahajovací seminář pro budoucí badatele projektu a následné
každotýdenní setkání a týmovou práci na metodologii. Jako manažerka nastoupila
do projektu 1. 7. 2020 A. Landová. K 1. 10. 2020 pak nastoupili do projektu
doktorandka L. Kuen a výzkumný pracovník T. Gieser. Řada badatelů, kteří budou
v rámci projektu spolupracovat, nebo kteří nastoupí jako výzkumní pracovníci v
roce 2021, začala s oddělením spolupracovat jako research associates. V listopadu
pak J. Galka (Harvard University) posílil oddělení jako hostující doktorand. L. Brož
spoluorganizoval největší světovou konferenci ve studiích vědy EASST/4S –
Locating and Timing Matters: Significance and agency of STS in emerging worlds,
zde byl též co-convenorem panelu Veterinary anthropology: the impact of animal
studies on medical sciences a přednesl příspěvek. Dále přednesl příspěvek na
Colloque L'Animal à l'Anthropocène (organizováno CNRS a MNHN) a proslovil
keynote lecture na konferenci Doing Animal Health in more-than-human Worlds,
Messerli Research Institute, University of Vienna, Medical University of Vienna &
University of Veterinary Medicine Vienna. Dále byl přijat návrh L. Brože, K. Weich a
F. Kecka na zvláštní číslo časopisu Frontiers in Veterinary Science věnující se
veterinární antropologii. L. Kuen zahájila doktorandské studium na FSV UK, účastní
se týmové přípravy a zahájila intenzivní jazykovou přípravu (ukrajinština) na terénní
výzkum. T. Gieser zahájil předběžný sběr dat v souvislosti s propuknutím epidemie
afrického moru prasat v Německu. P. Keil zakončil rokem 2020 své působení na
ústavu v pozici postdoktoranda podpořeného v rámci programu PPLZ. Od 1. 1.
2021 získal dvouletou grantovou podporu v rámci OP VVV Mezinárodní mobilita
výzkumných pracovníků – MSCA-IF IV. V režimu online first byl publikován jeho
článek „Rank Atmospheres: the more-than-human scentspace and aesthetics of a
pigdogging hunt“ v The Australian Journal of Anthropology. P. Keil dále vystoupil na
konferenci Contested Natures: Politics, Power, Prefiguration. POLLEN Biennial
Conference 2020 a spolupořádal konferenci Composing Worlds with Elephants: A
multidisciplinary dialogue on human-elephant relations (spolu s The Research
Institute for Development – Francie; School of Geography and the Environment,
University of Oxford). P. Jehlička nastoupil na oddělení k 1. 8. 2020. Vydal studii
„Quietly Degrowing: Food Self-provisioning in Central Europe“ (spoluautor P.
Daněk) v knize Food for Degrowth: Perspectives and Practices. Abingdon:
Routledge. Dále do recenzního řízení zaslal rukopisy do časopisů Political
Geography, Progress in Human Gegraphy (studie přijata) a Geoforum a vystoupil
na Webináři „Informal food production and sharing”. P. Jehlička také dovedl k
úspěšné (cum laude pro 3 procenta nejlepších dizertací) obhajobě doktorandku na
Wageningen University, Nizozemsko a Masarykově univerzitě, Brno (doktorát v
režimu Cotutelle). Jako součást popularizačních aktivit oddělení publikovali D.
Sosna, P. Keil a L. Brož text Pandemic futures: disposable or reusable masks? na
portále „Times of COVID-19“. P. Keil proslovil online přednášku Working with
Elephants – Interspecies Teamwork. L. Brož poskytl obsáhlý rozhovor pro knihu
„Živly české vědy“.
Oddělení etnomuzikologie a etnochoreologie:
Se kontinuálně věnovalo systematickému historickému studiu a analýze záznamů

lidové hudby a tance a jejich kontextualizaci, přesahům mezi hudbou lidovou a
vážnou. Oddělení se průběžně zabývalo kvalitativním výzkumem současného
hudebně tanečního prostředí města i vesnice, dále projevů nehmotného kulturního
dědictví a jeho významových proměn v současné společnosti. V roce 2020 se OEE
soustředilo v první řadě na dokončení grantového úkolu, pro který získalo podporu
GA ČR. Pokračovala práce na významném projektu, v němž je zaangažováno
téměř celé oddělení a dalších šest externích spolupracovníků Tíha a beztíže
folkloru. Folklorní hnutí druhé poloviny 20. století (D. Stavělová, M. Kratochvíl, Z.
Vejvoda, Z. Skořepová) s grantovou podporou GA ČR 2017–2019 s odloženým
hodnocením do poloviny roku 2021. V rámci tohoto grantového úkolu byla
dokončena a odevzdána do tisku stejnojmenná monografie, která je jeho hlavním
výstupem. Publikace vyjde v nakladatelství Academia v roce 2021. Současně s
editováním a redigováním textu publikace byla také zakončena práce na
rozhovorech s narátory (v datovém úložišti bylo shromážděno cca 300
transkribovaných rozhovorů), členové týmu zpracovali dokumentaci obsahující
protokoly jednotlivých rozhovorů, karty narátorů a zaměřili se též na třídění a popisy
fotodokumentace folklorního hnutí druhé poloviny 20. století a na zpracování
dalších položek archivního materiálu. V roce 2020 byl dokončen výstup projektu GA
ČR zabývající se folkloristickým dílem L. Janáčka, jehož řešitelkou byla L. Uhlíková
z OPS a spolupracovala na něm J. Procházková z OEE: Leoš Janáček:
Folkloristické dílo (1891–1928). Recenze, statě, přednášky, předmluvy, studijní
poznámky, agenda, membra disjekta. Eds. Jarmila Procházková, Marta Toncrová a
Lucie Uhlíková. Brno: Editio Janáček, 2020. Jde o zásadní práci pro poznání
Janáčkovy pracovní metody a unikátní doklad o kvantitativní i obsahové stránce
jeho folkloristických zájmů. V roce 2020 pokračovaly také práce v rámci projektu
NAKI II (2018–2022) Lidové písně a tance českých zemí – digitální systém pro
zpřístupnění a záchranu. Pokračovala digitalizace pramenů lidové hudby a tanců
na pražském i brněnském pracovišti, a to rukopisných, tištěných i zvukových. Byla
vytvořena první testovací verze počítačového systému pro analýzu a porovnávání
písňových nápěvů. Ve spolupráci s Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici
vznikla první ze série interaktivních map, zaměřená na sběry písní v Čechách a na
Moravě. V roce 2020 se OEE zapojilo spolu s ÚDU AV ČR do nového programu
Strategií AV21 programu Město jako laboratoř změny (D. Stavělová, M. Kratochvíl,
Z. Vejvoda), kde zahájilo činnost v rámci aktivity Městské slavnosti: hudba a tanec
jako prostředek utváření identity místa. V roce 2020 proběhly terénní výzkumy ve
vytipovaných lokalitách, kde bylo prováděno pozorování, sběr etnografických dat,
pořízena audio vizuální dokumentace a rozhovory: sledována byla „nová tradice“
pražských masopustů (Roztoky 14. a 15. 2.); v rámci tématu Třebíč jako „místo
paměti“ bylo zkoumáno utváření současné identity města na základě paměti a
připomínání zmizelých, konkrétně zaniklého židovského osídlení a dochovaných i
představovaných zvyklostí a aspektů náboženské, kulturní a hudební tradice
(Třebíč 6.–8. 8.). Dále byly sledovány hudební a taneční aktivity jako prostředek
vyjednávání hranic města a venkova: Masopust v Postřekově (22.–25. 2.); slavnost
Konopická v okolí Prachatic (Malenice 21.–23. 8.). I přes rušení řady aktivit v
důsledku pandemie byly uskutečněny některé konference, které proběhly online: L.
Tyllner přednesl příspěvek Lidová píseň – věčná inspirace. Pokus o systematiku
vztahů tradiční a umělecké hudby a M. Kratochvíl Lidová hudba a tanec v
databázích, mapách a multimédiích na vědeckém setkání České hudební
společnosti s tématem Folklor a folklorní inspirace v hudbě (20.–21. 11. 2020).

Důležitou součástí aktivit oddělení je přednášková činnost a vedení dizertačních
prací na FF UK, FHS, HAMU (D. Stavělová, M. Kratochvíl, L. Tyllner), EÚ se jako
výzkumná instituce stal díky přednáškám v rámci mezinárodního programu
Choreomundus (D. Stavělová) partnerem čtyř evropských univerzit (Trondheim,
Roehampton, Clermon-Auvergne, Szeged) s akreditovaným programem
Choreomundus – International Master in Dance, Knowledge, Practice and Heritage,
a tato spolupráce i nadále trvá. Nedílnou součástí pracovní náplně OEE byla také
popularizační činnost: koordinátorem pro celý ústav je výzkumný pracovník
oddělení (M. Kratochvíl). Dalšími popularizačními aktivitami byly pravidelné
rozhlasové pořady o lidové písni, Zdeněk Vejvoda pravidelně připravuje hudebněliterární pořady s tematikou lidové kultury z cyklu Folklorní okénko pro Rádio
Proglas, významná byla účast pracovníků v některých televizních pořadech:
Historie.cs v díle Smím prosit? a Folklorika v díle Bohémský masopust (D.
Stavělová). V pořadu Folklorika v díle Posbírané písničky ke 100. výročí vzniku
Státního ústavu pro lidovou píseň, hovořila J. Procházková, v televizi Noe proběhl
rozhovor s autory publikace Česká lidová píseň. Historie, analýza, typologie L.
Tyllnerem a Z. Vejvodou, uskutečněn byl přednáškový koncert při příležitosti Dne
památky obětí holocaustu Hebrejské a jidiš písně (Z. Skořepová).
Oddělení mobility a migrace:
V roce 2020 pokračovalo ve výzkumu zaměřeném na problematiku státem řízeného
návratu etnických Čechů ze zemí bývalého SSSR do České republiky. V. Beranská
pokračovala ve sběru dat týkajících se adaptace a integrace tzv. volyňských a
černobylských Čechů v jejich novém prostředí. Výsledky výzkumu o lidových
léčebných praktikách těchto skupin byly publikovány v článku Historical cupping
therapy of the resettled Czech community from Ukraine in the context of
contemporary and alternative medicine in the Czech Republic (V. Beranská,
časopis: Prace Etnograficzne). Výsledky dlouhodobého výzkumu byly také
představeny na odborném semináři Etnologického ústavu (V. Beranská). V.
Beranská spolu se Z. Uherkem připravili do tisku článek o sociálním konstruktu
„disability“ v původním prostředí černobylských Čechů. Článek bude publikován v
časopise AM Rivista della Società Italiana di antropologie Medica. Z. Uherek spolu
s V. Beranskou také uspořádali popularizačně-vzdělávací besedu (Milovice, 3. 7.
2020). Vedle výzkumu etnických Čechů se pokračovalo ve zkoumání problému
romské migrace a každodenního života etnických menšin v České republice. Z.
Uherek v rámci výzkumu připravil odborný panel na konferenci Gypsy Lore Society,
vypracoval heslo „Slovakia" do plánované encyklopedie o Evropě (ed. Thomas M.
Wilson) a prezentoval příspěvek na mezinárodní konferenci Nation-building and the
dynamics of silences, memory and forgettings (Praha, 15.–16. 10. 2020). V roce
2020 v OMM také pokračoval výzkum Čechů v zahraničí. S. Brouček publikoval
spolu s L. Martínkem monografii Francie a česká imigrace. Kultura dvou domovů
mezi svobodou a zodpovědností (Pelhřimov 2020). Ve druhé polovině roku V.
Beranská a Z. Uherek započali práce na nově získané veřejné zakázce TA ČR s
názvem „Nové přístupy ke koordinaci krajanské problematiky". Na realizaci projektu
se podílí konsorcium institucí (Přírodovědecká fakulta UK, EÚ a NUVIT, z. ú.).
Plánované výstupy (studie a webový portál) budou poskytnuty Ministerstvu
zahraničních věcí ČR za účelem přípravy následných projektů a formování státních
politik ve vztahu k zahraničním Čechům. Na OMM též pokračoval výzkum souboru

otázek souvisejících s násilnou migrací do zemí ve střední Evropě. M. Šípoš
publikoval článek 'We are all brothers here': The making of a life by Chechen
Refugees in Poland v časopise Population, Space, and Place, špičkovém
vědeckém periodiku v oblastech demografie a geografie. Výsledky etnografického
výzkumu žitých světů čečenských uprchlíků byly prezentovány na konferenci
B/ordering cultures: Everyday life, politics, aestetics (8.–11. 10. 2020 Frankfurt an
der Oder, Německo) v rámci panelu New perspectives on borders, time and
migration. Výzkum násilné migrace byl doplněn o zkoumání problému metod a etiky
etnografického výzkumu násilí. M. Šípoš prezentoval výsledky na konferenci
Evropské asociace pro sociální antropologii (Lisabon, online, 20.–24. 7. 2020). V
roce 2020 se na OMM také realizoval výzkum v oblastech násilné migrace,
kolektivní paměti a politiky paměti ve střední Evropě. J. Wyss publikovala příspěvek
v monografii On commemoration: Global reflections upon remembering war (eds.
Gilbert, C.; McLoughlin, C.; Munro, N. Oxford: Peter Lang Ltd). Pracovala také na
dvou odborných článcích vycházejících z etnografického výzkumu ve Slezsku. J.
Wyss také přednesla příspěvky na pěti mezinárodních konferencích a workshopech
a zúčastnila se popularizačně-vědeckých aktivit (Odborná studentská konference u
příležitosti 100 let Hlučínska a hlučínského gymnázia, 11. 2. 2020). V květnu se
přes nepříznivou pandemickou situaci podařilo úspěšně zorganizovat sympozium
ve spolupráci s Oxfordskou univerzitou na téma hegemonických narativů
(Hegemonic Narratives: Global, national and local dynamics of memory politics in
(post) conflict societies, Oxford, 18. 5. 2020). Organizátorky sympozia J. Wyss a J.
Barton (Oxfordská univerzita) začaly spolu s J. Dragovic Soso (Goldsmiths,
Londýnská univerzita) práce na speciálním vydání časopisu History&Memory. J.
Wyss spolu s T. van de Putte (Trentská univerzita) a s A. Jefftić (Tokijská
univerzita) započali práce na speciálním vydání časopisu Narrative Inquiry. V
neposlední řadě J. Wyss pracovala v rámci programu Tandem s francouzskou
kolegyní M. Baussant (CNRS) na přípravě přihlášky projektu ERC. Ve druhé
polovině roku 2020 na OMM započal také nový výzkum v oblastech nomádismu,
romské diaspory a transformace sociálního státu. Výzkum na OMM přinesl M.
Fotta, nový člen týmu. M. Fotta publikoval článek The Figure of the Gypsy (Cigano)
as a Signpost for Crises of the Social Hierarchy (Bahia, 1590s–1900s) v
International Review of Social History, předním časopise v oblasti sociální historie.
Pracoval také na přípravě několika dalších publikací. V říjnu vystoupil na výroční
konferenci Brazilské antropologické asociace. V roce 2020 byl na OMM dokončen
projekt zaměřený na problém pracovních podmínek a charakteru antropologie jako
profese v Evropě. M. Fotta byl vedoucím členem týmu, který se vytvořil v rámci
organizace EASA. Práce týmu byla shrnuta do zprávy The Anthropological career
in Europe: A complete report on the EASA membership survey (autoři: M. Fotta, M.
Ivancheva a R. Pernes). Více než stostránkový dokument zachycuje celkové trendy
a regionální rozdíly v antropologické profesi v Evropě. V listopadu M. Fotta
prezentoval zprávu EASA na Etickém workshopu CASA v rámci panelu
Akademická prekarita ve středoevropské podobě, který organizoval spolu s T.
Stöckelovou (Sociologický ústav AV ČR).
Oddělení paměťových studií:
pokračovalo v plnění výzkumných a publikačních úkolů spojených s jeho
výzkumnou agendou, která zahrnuje výzkum paměti jako dynamického fenoménu

odrážejícího sociokulturní změny i transformační procesy v soudobé společnosti a
jako specifického zdroje reflexe kultury a způsobu života spojujícího současnost s
minulostí. Kvůli pandemii koronaviru byly omezeny možnosti terénních výzkumů a
částečně i prezentace výsledků na mezinárodních konferencích, přesto však
pracovníci oddělení dosáhli několika velmi důležitých výsledků. Za zásadní lze
označit publikování dvou rozsáhlých monografií, které naplňují výzkumné zaměření
oddělení. M. Pavlásek zhodnotil své dlouholeté výzkumy krajanských komunit na
Balkáně v knize Z Moravy až do Velikého Srediště: Etnografické podobenství o
zapomenuté náboženské komunitě. L. Uhlíková ve spolupráci s M. Toncrovou a J.
Procházkovou dokončily zásadní kritickou edici Leoš Janáček: Folkloristické dílo
(1891–1928). Recenze, statě, přednášky, předmluvy, studijní poznámky, agenda,
membra disjekta, která obsahuje folkloristické materiály za autorova života
nepublikované, přičemž část textů byla zveřejněna poprvé, další část publikována v
rozšířené podobě vůči podobě dříve známé. Článek The Symbolic Power of Place
Names: The Case of the River Olše/Olza/Łolza in Northeastern Czechia v
impaktovaném časopisu Names publikoval P. Mácha. Pracovníci Oddělení
paměťových studií pokračovali úspěšně v řešení grantových projektů – v roce 2020
se zapojili do řešení tří projektů NAKI II, jejichž provádění se dělo za rozsáhlé
spolupráce s dalšími výzkumnými a paměťovými institucemi, respektive napříč
odděleními EÚ AV ČR. P. Mácha zahájil jako vedoucí řešitelského týmu ve
spolupráci s Ústavem evropské etnologie FF MU Brno projekt Stopy lidského umu
(2020–2022), jenž propojuje studium paměti krajiny, kulturního dědictví a
(regionálních) identit. V. Frolcová jako řešitelka za EÚ AV ČR pokračovala v řešení
projektu Kramářské písně v brněnských historických fondech (2018–2022, ve
spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou a Moravským zemským muzeem a
Masarykovou univerzitou), který v roce 2020 přinesl výsledek v podobě unikátní
výstavy a katalogu k výstavě Do Brna široká cesta. Kramářské písně se světskou
tematikou. Třetím projektem NAKI byl projekt Lidové písně a tance českých zemí –
digitální systém pro zpřístupnění a záchranu (2018–2022), na jehož řešení se
podílela L. Uhlíková (hlavním řešitelem je M. Kratochvíl z OEE). Velmi široké bylo
zapojení pracovníků OPS do projektů v rámci Strategie AV21 – P. Mácha, J.
Nosková, M. Pavlásek, J. Pospíšilová a E. Šipöczová řešili celkem osm projektů v
rámci čtyř strategií (Paměť v digitálním věku, Město jako laboratoř změny –
bezpečné stavby, Společnost v pohybu a Globální konflikty a lokální souvislosti:
kulturní a společenské výzvy). Výsledkem této činnosti byla nejen příprava dalších
monografických publikací, které budou vydány v roce 2021 a doloží významné
místo EÚ jako paměťové instituce (připraveny budou edice pramenů uložených ve
sbírkách detašovaného pracoviště Brno a dokumentující folklorní prózu z Moravy
ve sběru studentů FF Masarykovy univerzity v Brně v letech 1929–1933 pod
vedením prof. F. Wollmana – J. Pospíšilová, respektive každodenní život v Brně v
1. polovině 20. století v autobiografických vzpomínkách – J. Nosková), ale
zpracována byla i další tematická těžiště jednotlivých pracovníků OPS –
urbanonyma (P. Mácha), kultura protestu (E. Šipöczová), vzpomínání na
každodenní život v socialismu (J. Nosková) a tematika migrace jako fenoménu
dneška i minulosti (M. Pavlásek). Mezinárodní spolupráce oddělení navázala na
předchozí aktivity. Kniha Sandry Kreisslové, Jany Noskové a Michala Pavláska
„Takové normální rodinné historky.“ Obrazy migrace a migrující obrazy (Praha:
Argo 2019), která byla v roce 2020 oceněna cenou České národopisné společnosti
za počin v oboru v oblasti Publikace, získala finanční podporu na překlad do

němčiny a vyjde v roce 2021 či 2022 v renomovaném nakladatelství Waxmann
Verlag. E. Šipöczová získala jako první zástupce EÚ finanční podporu v rámci
Programu pro podporu mezinárodní spolupráce začínajících výzkumných
pracovníků. I přes omezení daná koronavirovou pandemií se podařilo J. Noskové
uspořádat interdisciplinární konferenci Etnologie mezi vědou a politikou:
Vy/po/zne/užívání etnologických věd od 19. století do současnosti v Příbrami a E.
Šipöczové zorganizovat on-line workshop Neposlušnosť. Protesty v Českej
republike v premenách času. Pracovníci OPS pokračovali v roce 2020 v
popularizační činnosti a vzdělávání veřejnosti – zde je třeba zmínit především
angažmá M. Pavláska a celou řadu jeho přednášek, diskusí a vystoupení v médiích
na téma migrace (i v souvislosti s koronavirovou pandemií) či E. Šipöczové na téma
covid-19 a současný folklór. Stejně tak pokračovala spolupráce s místní
samosprávou (L. Uhlíková – vydání zpěvníku Zlínský kraj v lidové písni II. Okres
Zlín, který opět prezentuje sbírky detašovaného pracoviště Brno) a spolupráce s
vysokými školami v rámci externí přednáškové činnosti (J. Nosková, J. Pospíšilová,
E. Šipöczová) či vedení doktorských prací (J. Nosková, L. Uhlíková).
Oddělení pro výzkum kulturního dědictví:
Studuje tzv. kulturní dědictví ve třech vzájemně provázaných rovinách: (1) V
návaznosti na dlouhodobé výzkumy se oddělení věnuje popisu, analýze a
interpretaci materiálního i nemateriálního kulturního a biokulturního dědictví s
důrazem na poznání jeho historických forem, (2) výzkum se dále orientuje na
současné kulturní jevy a procesy, které se implicitně či explicitně vztahují k
historicky ukotveným („tradičním“) formám kulturního dědictví, resp. tzv. lidové
kultury, avšak jsou jejich apropriovanou, transformovanou, dynamicky
modernizovanou a stále živou podobou, (3) kriticky jsou studovány procesy,
diskurzy a tzv. politiky archivace, muzealizace, interpretace a prezentace kulturního
dědictví, vč. samotného procesu „heritizace“ nebo konstrukce a vymýšlení tradic.
Aplikovány jsou teoreticko-metodologické přístupy evropské etnologie a historické
etnologie a antropologie s přihlédnutím k aktuálním konceptům tzv. critical heritage
studies. V roce 2020 v oddělení pokračovaly práce na poli etnokartografického
studia tradiční lidové kultury (projekt GA ČR: Etnografický atlas Čech, Moravy a
Slezska: Duchovní a hmotné aspekty zbožné peregrinace a duchovní imaginace,
M. Holubová, L. Kafka, J. Otčenášek). Hlavním výstupem z projektu zaměřeného
na tzv. lidovou zbožnost, poutní kulturu a umění se stal další svazek
Etnografického atlasu (Holubová, M., Kafka, L., Hrdina, J., Omelka, M.,
Řebounová, O. Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska IX. Duchovní a hmotné
aspekty zbožné peregrinace. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České
republiky, v. v. i., 2020) obsahující 44 mapových listů. Pokračoval též výzkum
vztahu tradiční společnosti k přírodě, resp. krajině (J. Woitsch, J. Krčmářová) a
soudobých forem tzv. biokulturního dědictví. K tomuto mezinárodně aktuálnímu
tématu bylo připraveno k publikaci několik studií, v prestižním impaktovaném
časopise byla publikována práce Century-long history of rural community landslide
risk reduction (J. Klimeš et al., spoluautor J. Woitsch, International Journal of
Disaster Risk Reduction, Volume 51, December 2020) a výsledky byly
prezentovány mj. na konferenci k 20. výročí uzavření European Landscape
Convention (UNISCAPE 2020, Florencie, 16.–17. 10. 2020, příspěvek J. Woitsche
Different stories of mountain spruce forest heritage in the Bohemian Forest, Central

Europe: Conflicting issues or a way for finding more effective management and
protection policies? v panelu Governance and restoration of forest heritage
systems). V roce 2020 byl završen projekt TAČR Agrolesnictví – šance pro
regionální rozvoj a udržitelnost venkovské krajiny (za EÚ řešitelka J. Krčmářová,
zapojeno 6 institucí), který vedle řady vědeckých a aplikovaných výsledků přesáhl i
do roviny popularizační, a to v podobě výstavy Agrolesnictví – příležitost pro krajinu
a zemědělství (Národní zemědělské muzeum, 30. 6. – 29. 9. 2020). Při
etnologickém výzkumu zvykosloví, poutnictví, lidového umění, lidové zbožnosti a
kramářské tvorby bylo dosaženo pokroků zejména na poli dalšího studia mariánské
zbožnosti a poutní tradice a jejich soudobých forem navazujících na „dědictví“
minulosti. V rámci studia tradičního umění (L. Kafka) pokračoval mezinárodní
výzkum lidových podmaleb na skle a ve spolupráci s muzejními institucemi (mj.
Západočeské muzeum v Plzni, Severočeské muzeum v Liberci, Středočeské
muzeum v Roztokách u Prahy, Regionální muzeum v Náchodě). Propojení
výzkumu tradiční lidové kultury, procesů modernizace a heritigizace některých
rituálních praktik přináší projekt GAČR O. Nešporové Proměny pohřebního ritu v
Čechách a na Moravě v průběhu 20. století, který v roce 2020 dospěl k publikování
autorské monografie ve špičkovém zahraničním nakladatelství (O. Nešporová,
Funerary Practices in the Czech Republic, Emerald Publishing Limited, 2020).
Úspěšně se v roce 2020 rozvíjelo i bádání folkloristické, a to zejména při studiu
tradičních pohádek z území českých zemí, J. Otčenášek odevzdal k vydání v
nakladatelství Vyšehrad dva svazky z mnohadílné důležité edice odpovídající
mezinárodním katalogizačním standardům (s ohledem na pandemii se vydání
předpokládá v roce 2021) a připravoval svazky další. V rámci srovnávacího
výzkumu folkloru českých zemí a Balkánu měl být zahájen mobilitní projekt s
partnerským ústavem BAS, ten byl ovšem přeložen na rok 2021. K. Altman se
intenzivně angažoval (několik publikovaných vědeckých studií, další v tisku) při
studiu každodennosti armádních složek v nedávné minulosti v rámci projektu
GAČR (spolu s J. Hlaváčkem z ÚSD AV ČR) Armáda jako nástroj socializace:
Reflexe fenoménu základní vojenské služby v českých zemích (1968–2004).
Mimořádně úspěšná byla výzkumná a publikační činnost nově přijatých pracovníků
OKD. F. Herza publikoval několik studií k problematice muzealizace kulturního
dědictví a dějin vědy v postkoloniální perspektivě, a především monografii
Imaginace jinakosti: Pražské přehlídky lidských kuriozit v 19. a 20. století
(Scriptorium, Praha 2020), která vzbudila i širší společenský ohlas a umístila se v
anketě o knihu roku Lidových novin. Za mimořádné vědecké výkony obdržel F.
Herza od AV ČR Prémii Otto Wichterleho. P. Horák v rámci postdoktorského
projektu sleduje problematiku soudobé revitalizace, apropriace a komodifikace
tradičních náboženských zvyků a tzv. novopohanství a připravil k tématu několik
studií přijatých v zahraničních impaktovaných časopisech a workshop Nadpřirozené
Československo: magie, okultismus a víra v nadpřirozeno v kontextu utváření
moderního státu (Český Krumlov, 2.–4. 10. 2020). Postdoktorandka M. Slavková se
věnuje výzkumům zaměřeným na antropologii jídla a stravování, publikovala k
tématu několik studií a její článek v časopisu Český lid Starving Srebrenica and the
Recipes for Survival in the Bosnian War (1992–1995) obdržel cenu poroty Sophie
Coe Prize zaměřenou na anglicky psané studie o dějinách stravování
(https://sophiecoeprize.wordpress.com/previous-winners/). Mezinárodní spolupráce
a výzkum v zahraničí byl v rámci OKD značně limitován pandemickou situací,
nicméně k výrazné mezinárodní prezentaci oddělení přispívá členství J. Woitsche v

radách a komisích mezinárodních vědeckých organizací (SIEF, IUFRO). Výzkum
transformace zemědělství v 19. století (J. Krčmářová), postkoloniálních dějin vědy
(F. Herza), novopohanství (P. Horák) či Balkánu (J. Otčenášek, M. Slavková) též
probíhá v rámci celoevropských výzkumných sítí. V ČR probíhala intenzivní
spolupráce s několika vysokými školami (FHS UK, FF ZČU, FF MU, ČZU, VŠCHT,
MENDELU) vč. výuky a školení doktorandů a řadou ústavů AV ČR, a to jak na poli
výzkumném, tak při výuce studentů a školení doktorandů. Oddělení je významně
zapojeno do Strategie AV21 (M. Holubová, J. Woitsch, J. Krčmářová, J. Otčenášek,
M. Slavková, P. Horák, F. Herza). Jako v ČR zcela nezastupitelné a klíčové lze
taktéž hodnotit postavení oddělení při posudkové a konzultační činnosti (grantové
agentury, vysoké školy, státní správa a samospráva, média) na poli tradiční lidové
kultury v raném novověku a novověku, při studiu a ochraně kulturního dědictví a při
naplňování vládní Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v ČR. Důležitá
jsou četná vystoupení pracovníků v elektronických i tištěných médiích, a to včetně
prestižních celostátních naučných a dokumentárních pořadů České televize a
Českého rozhlasu (L. Petráňová, L. Kafka, J. Woitsch, M. Slavková) i nejrůznější
další popularizační aktivity (přednášky, veřejné experimenty, kurzy pro mládež).
Vedoucí oddělení J. Woitsch byl v září 2020 zvolen předsedou České národopisné
společnosti na tříleté funkční období.
Středisko vědeckých informací:
Zajišťovalo i v roce 2020 především informační servis pro vědecké pracovníky EÚ,
ale i pro širší laickou i odbornou veřejnost. SVI se skládá ze dvou pracovišť – SVI,
Na Florenci 3, Praha, s dokumentačním pracovištěm a knihovnou a SVI,
detašované pracoviště Brno, Veveří 97, Brno, s dokumentačním pracovištěm a
knihovnou. Celkově v SVI pracuje 7 zaměstnanců. SVI spravovalo knihovny,
fotografické fondy, dokumentační sbírky a zajišťovalo evidenci publikační činnosti
pracovníků EÚ (ASEP, RIV), evidenci výstupů chráněných právem duševního
vlastnictví, agendu GDPR atd. Vedle servisních služeb SVI zajišťovalo i odborné
zpracování fondů a sbírek, jejich zpřístupnění, prezentaci a popularizaci. V roce
2020 proto byly v SVI řešeny i některé projekty zejm. infrastrukturně-výzkumného
charakteru. Projekt NAKI II (2016–2020) INDIHU – Vývoj nástrojů a infrastruktury
pro digital humanities (za EÚ B. Gergelová) je řešen ve spolupráci s dalšími ústavy
AV ČR a Knihovnou AV ČR a Národní knihovnou ČR. SVI EÚ v roce 2020 provedlo
zpracování metadat z databáze EÚ Hlavní katalog. Pokračoval též projekt NAKI II
(2018–2022) Lidové písně a tance českých zemí – digitální systém pro zpřístupnění
a záchranu, na kterém se podílí za SVI K. Císaríková. Nově bylo zahájeno řešení
projektu NAKI II (2020–2022) VISKALIA – Virtuální skansen lidové architektury (za
EÚ D. Motyčková, K. Sedlická), který je řešen ve spolupráci s Archivem Národního
muzea a Fakultou stavební ČVUT. V roce 2020 byly za spolupráce všech tří členů
konsorcia určeny standardy popisu archiválií a vytvořen systém a administrativní
rozhraní databáze, které jsou podkladem pro vybudování systému VISKALIA a
mapového výstupu. Byla digitalizována část velkoformátové plánové dokumentace
a pozitivů. Z hlediska tvorby obsahu virtuálního skansenu byl v EÚ v první fázi
proveden výběr 8 vhodných objektů určených k tvorbě digitálního prostorového
modelu. V roce 2020 pokračovaly též práce na projektu CzechELib, jehož
koordinátorem je Národní technická knihovna (NTK), a SVI nadále spolupracovalo
s Národním muzeem v Praze na předávání dat z databáze Kramářské tisky EÚ do

databáze kramářských tisků Špalíček (zřizovatel databáze Národní muzeum). V
průběhu roku 2020 byly v oddělení SVI Praha vypracovány dva návrhy na skartační
řízení. První se týkal skartačního řízení dokumentů EÚ (též bývalého ÚEF)
vzniklých v letech 1986–2016, o celkové metráži 23 bm. Druhý návrh byl zpracován
na skartační řízení dokumentů bývalého Ústavu pro hudební vědu AV ČR. Tyto
dokumenty vznikly v letech 1972–2001, jejich celková metráž byla 3,5 bm. Oba
návrhy na skartační řízení byly v září 2020 potvrzeny MÚA AV ČR a dokumenty
následně předány ke skartaci a archivaci. Během června 2020 byl připraven nový
spisový řád EÚ, který byl dne 1. 9. 2020 schválen Radou. K novému spisovému
řádu byl vypracován manuál pro zaměstnance EÚ. V oddělení SVI Praha byly
průběžně zpracovávány dokumentační fondy, byla provedena inventarizace
fotografií z osobního fondu Ladislava Štěpánka (795 evidenčních jednotek), v rámci
inventarizace byla provedena lokalizace fotografovaných objektů ve spolupráci s
Národním památkovým ústavem. Dále byla provedena nová manipulace fondu
Kandidátských a disertačních prací. V dokumentačních a fotodokumentačních
fondech bylo v rámci dotace Akademie věd ČR na projekt Digitalizace archivních
fondů zpracováno ve dvou etapách celkem šest fondů uložených v SVI Praha a SVI
Brno (Fond Folkloristika – 2161 ks, Fond folkloristická sbírka fotografií Brno – 1002
ks, Fond O. Hostinský – 5882 ks, Fond Plánová dokumentace ČAVU – 600 ks,
Fond V. Tille – 853 ks, Fond Pražská sbírka německých lidových písní – 578 ks).
Digitalizované dokumenty byly uloženy na velkokapacitní úložiště NAS.
Databázově bylo zpracováno 394 záznamů z fotodokumentační sbírky Studijní
archiv NSČ. Bylo uzavřeno celkem 21 smluv o poskytnutí licencí na publikování
fotografií a dokumentačních materiálů ze sbírek SVI Praha a Brno. Byly
aktualizovány informace o osobních fondech a sbírkách dokumentů SVI Praha na
webových stránkách EÚ, vložena byla i stručná anglická informace o fondech a
sbírkách EÚ. Studovnu navštívilo 5 badatelů. Přírůstek v knihovně SVI Praha činil
499 svazků (knih i jednotlivých ročníků časopisů, celkově bylo vypůjčeno čtenářům
359 publikací). Knihovna byla využita 28 stálými čtenáři a jednorázové studium bylo
umožněno 14 zájemcům. Proběhla zahraniční výměna publikací 37 zahraničními
institucemi a 19 českými institucemi. Knihovna zajistila 20 jednotek Meziknihovní
výpůjční služby (MVS) pro externí čtenáře, pro interní zaměstnance 9 MVS a 5
MMVS. V databázi ALEPH bylo zpracováno 315 titulů (283 publikací, 30 časopisů a
2 DVD). Celkem bylo zapsáno 1049 jednotek časopisů. Zároveň byly opraveny a
doplněny 3 staré záznamy. Knihovna SVI Praha získala na základě darovací
smlouvy část knihovny z pozůstalosti PhDr. Tomáše Grulicha. Od roku 2020
probíhá v SVI Brno zpracování evidenčních listů NAD, které bude výchozím
podkladem pro zařazení fondů do evidence NAD. Dosud bylo zpracováno 12
evidenčních listů k osobním fondům (L. Bakešová, H. Bím, J. Gelnar, J. Hofer, B.
Indra, M. Prášek, V. Socha, K. Sojka, A. Šulová, K. Vetterl, M. Zeman a Rukopisný
písňový fond). SVI Brno zapůjčilo za účelem digitalizace 6 fonografických válečků
PhvH (tzv. Janáčkovy a Hábovy válečky) Národnímu muzeu v Praze.
Zdigitalizováno bylo 1002 fotografií. Studovnu navštívilo celkem 21 badatelů.
Přírůstek v knihovně SVI Brno činil 133 knihovních jednotek a 88 jednotek
časopisů. V databázi ALEPH bylo zpracováno 133 titulů. Knihovna zajistila 13
jednotek Meziknihovní výpůjční služby pro externí čtenáře. Proběhla výměna
publikací s 8 institucemi. V rámci evidence publikační činnosti vědeckých
pracovníků EÚ bylo zapsáno do ASEP 80 záznamů s rokem sběru 2020. Z toho do
RIV je odesláno 27 záznamů. Dále zapsáno 111 záznamů s rokem sběru 2021. Z

toho do RIV je odesláno 18 záznamů. Celkem do ASEP zapsáno 191 záznamů za
rok 2020. Proběhla průběžná kontrola a doplňování čísel UT WOS a UT SCOPUS
z elektronických databází Web of Science a SCOPUS u odborných článků.

IV. Hodnocení další a jiné činnosti:
Další a jiná činnost dle zřizovací listiny nejsou.

V.

Informace o opatřeních k odstranění nedostatků v hospodaření
a zpráva, jak byla splněna opatření k odstranění nedostatků
uložená v předchozím roce:

V roce 2019 a 2020 nebyly shledány nedostatky v hospodaření, tudíž nebyla
uložena a plněna žádná opatření k odstranění nedostatků v hospodaření.

VI. Finanční informace o skutečnostech, které jsou významné
z hlediska posouzení hospodářského postavení instituce a mohou
mít vliv na její vývoj:*)
Viz příloha.

VII. Předpokládaný vývoj činnosti pracoviště:*)
Vývoj činnosti pracoviště v roce 2021 bude zohledňovat výsledky hodnocení
výzkumných pracovišť za léta 2010–2014 a pokud budou k dispozici i výsledky
hodnocení výzkumných pracovišť za léta 2015–2019, dále též stanoviska Rady EÚ,
Dozorčí rady EÚ a Mezinárodního poradního sboru EÚ. Zohledněna budou i
stanoviska orgánů zřizovatele (zejména Akademické rady AV ČR a Vědecké rady
AV ČR), která byla formulována především v souvislosti s výběrovým řízením na
funkci ředitele EÚ, jenž proběhlo v roce 2017. Stanoviska výše uvedených orgánů
byla implementována do zásadní organizační změny ve struktuře EÚ, ke které
došlo v roce 2019, v roce 2021 budou i nadále řešeny především otázky spojené s
precizací výzkumného zaměření jednotlivých útvarů EÚ a též s propojováním
výzkumné agendy napříč útvary. Organizační změny ve struktuře EÚ nejsou pro
rok 2021 plánovány, vnitřní organizační struktura bude odpovídat stavu k 31. 12.
2020. Počet zaměstnanců EÚ se s ohledem na limitované zdroje pracoviště
nebude v roce 2021 významně navyšovat. Možné je přijetí postdoktorských
pracovníků v rámci Programu podpory perspektivních lidských zdrojů, odchody
zaměstnanců mohou nastat zejména v důsledku atestačního řízení.
Ústav bude v roce 2020 vydávat časopisy Český lid a Historická demografie a bude
provozovat dvě vědecké knihovny, pečovat o sbírkové fondy, spolupracovat na
*)

Údaje požadované dle § 21 zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

výchově nové vědecké generace zejména v rámci spoluakreditovaných
doktorských programů v oboru etnologie (FF MU, FF ZČU, FHS UK) a podílet se na
práci s veřejností a popularizačních aktivitách, mimo jiné i v rámci programu
Strategie AV21.
V roce 2021 bude v souladu s koncepcí řízení a směřování EÚ, předloženou PhDr.
Jiřím Woitschem, Ph.D., prohlubována transparentnost řízení EÚ. Půjde zejména o
další a pravděpodobně poslední vlnu novelizací vnitřních předpisů EÚ a
implementaci závěrů mimořádného atestačního řízení všech pracovníků, které bylo
realizováno v listopadu 2018. Ve 2. polovině roku 2021 proběhne další průběžné
atestační řízení u cca 3/4 pracovníků ústavu a v návaznosti na ně dojde i k
příslušným personálním opatřením (úpravy mezd, možné rozvázání pracovního
poměru).
V roce 2021 se předpokládá pokračování pravidelného cyklu interních seminářů, na
kterých budou prezentovány především individuální a kolektivní badatelské aktivity
zaměstnanců ústavu, zintenzivnění mezinárodní spolupráce a přípravy špičkových
mezinárodních konferencí. S ohledem na pandemii Covid-19 se předpokládá
zvýšené využívání on-line komunikačních a organizačních nástrojů, vč. zřízení
specializovaných informačních kanálů určených pro přípravu projektů, sdílení
vnitřních předpisů, organizaci seminářů a konferencí atd.
V rámci fungování THS bude dokončeno výběrové řízení na dodavatele EIS,
uzavřena příslušná smluvní dokumentace a v 1. pololetí 2021 zahájena
implementace nového EIS. Dokončení implementace se předpokládá k 31. 12.
2021. V souvislosti s implementací EIS bude docházet k postupné digitalizaci
vybraných agend a též nutné úpravě vnitřních předpisů.

VIII. Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí:*)
EÚ nevykonává dle zřizovací listiny aktivity v oblasti životního prostředí a z podstaty
pracovní činnosti nevyplývá žádné ohrožení životního prostředí. Všechna
pracoviště třídí a ekologicky likvidují odpad, všichni pracovníci dbají na
environmentálně zodpovědné chování při realizaci pracovních cest.

IX. Aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů: *)
Informace o aktivitách v oblasti pracovněprávních vztahů viz příloha.

*) Údaje požadované dle § 21 zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

X.

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

V roce 2020 EÚ neobdržel žádnou žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona
č. 106/1999 Sb.

**) Údaje požadované dle §18 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů.

příloha č.1

Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.
Základní personální údaje

1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k 31. 12. 2020 (fyzické osoby)
věk
do 20 let
21 - 30 let
31 - 40 let
41 - 50 let
51 - 60 let
61let a více
celkem
%

muži
0
1
10
13
3
4
31
44,29

ženy
0
6
8
7
10
8
39
55,71

celkem
0
7
18
20
13
12
70
100,0

%
0,0
10,00
25,72
28,57
18,57
17,14
100,0
x

2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - stav k 31. 12. 2020 (fyzické osoby)
vzdělání dosažené
základní
vyučen
střední odborné
úplné střední
úplné střední odborné
vyšší odborné
vysokoškolské
doktorské
celkem

muži
0
0
0
0
2
0
6
23
31

ženy
0
0
1
3
3
4
8
20
39

celkem
0
0
1
3
5
4
14
43
70

%
0,0
0,0
1,43
4,29
7,14
5,71
20,00
61,43
100,0

3. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce 2020
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| momber
Nexia

auditorapro vedeniorganizace
ZprAvanez6visl6ho
EtnologickftistavAV GR,v.v.i.
NSzevorganizace:
Sidloorganizace:
dislo:
ldentifikadni
Prevniforma:

rlstav AVeR, v.v.i.
Etnologicky
Na Florenci
3, 110 06 Praha6
68378076
veiejn6uj'zkumn6instituce

Virok auditora
0stavAVCR, v'v'i. (d6le
Provedlijsme audit piiloZen6ri6etniz6v6rkyorganizaceEtnologick)?'
piedpisil,
ktere
se skleddz tozvany
0detnich
sestaven6na zdklad6deskych
tak6 ,,Organizace")
prosince
2020
a pfilohyt6to Udetni
prosinci
zisku
a
ztrety,
za
rok
kondici
31.
2020,
vykazu
k 31.
zevdrky, ktere obsahuje popis pouzitychpodstatnichrldetnichmetod a dalsi vysvdtlujici
jsou uvedenyv piiloze t6to 0detnizdv6rky.
informace.Odajeo Organizaci
Podlenasehon6zoru0detnizavdrkapod6v6vdrn! a poctivf obrazaktiv a pasivOrganizace
za rok kondici31.
k31. prosinci2020 a nekladt a vynos0a vysledkujejiho hospodaieni
prosince
pfedpisy.
Udetnimi
2020v souladus deskymi
Zakladpro vYrok
Auditjsme provedliv souladuse zekonemo auditorecha standardyKomoryauditor0eeske
standardypro audit (lSA) pfipadnd
republiky(KA eR) pro audit,ktenimijsou mezinarodni
tdmito
stanovene
NaSeodpovddnost
dolozkami.
souvisejicimi
aplikadnimi
a upravene
dopln6n6
popsenav oddiluOdpov6dnost
piedpisyje podrobndji
auditoraza audit Udetniz6veky. V
souladu!e zakonemo auditorecha Etickymkodexempiijatym Komorouauditod eeske
republikyjsme na OrganizacinezAvislia splnilijsme i dalsi eticke povinnostivyplyvaiici
poskytuji
kterejsmeshromezdili,
se, ze d0kazniinformace,
z uvedenfchpfedpist.Domniv6me
pro
vyroku.
dostatedny
a vhodny26klad vyj6dienina5eho
Ostatniinformaceuveden6ve vfrodni zpr6vd
ve
uvedene
informace
v souladus S 2 pism.b) zdkonao auditorech
informacemijsou
Ostatnimi
viro6ni zpr6vdmimo ridetnizdv6rkua nasi zpravuauditora.Za ostatni informaceodpovid6
statutarni
orgAn.
NaSvyrok k rldetniz6v6rcese k ostatniminformacimnevztahuje.Pfestoje vSak soud6sti
nasich povinnostisouvisejicichs ovdienim 0detni z6v6rkysezn6menise s ostatnimi
informacemia posouzeni,zda ostatni informaceneisou ve viznamn6m (materielnim)
nesouladus rlcetnizdvdrkoudi s nasimiznalostmio 0detnijednotceziskanymib6hem
oveiovanii6etni zav6rkynebozda se jinak tyto informacenejevijako vfznamn6(materi6ln6)
zda ostatniinformacebylyve vSechvfznamnlch (materi6lnich)
nespr6vn6.Takd posuzujeme,
v souladus piislusnymipravnimipfedpisy.Timto posouzenimse
ohledechvypracovany
rczuml,zda ostatni informacespliuji poZadavkyprdvnichpiedpistltna formelnineleZitostia
tj. zda piipadn6
postupvypracoveniostatnichinformaclv kontextuvyznamnosti(materiality),
nedodrzeniuvedenj/chpozadavk0by bylo zp0sobil6ovlivnitUsudekdin6nyna z6klad6
ostatnichinformaci.
posoudit,
postup0,
uv6dime,
Ze
do miry,jiZdokazeme
Na 26kladdprovedenych
. ostatni informace,kter6 popisuiiskutecnosti,lez jsou t6Z piedm6temzobrazeniv udetni
ohledechv souladus U6etnizev6rkoua
z6vdrce,jsou ve vsechvfznamnlch(materi6lnich)
. ostatniinformacebylyvypracovany
v souladus prevnlmipfedpisy.

Dele jsme povinniuv6st, zda na zekladdpoznatk0a povddomio Organizaci,k nimz jsme
dosp6lipii prov6d6niauditu,ostatni informaceneobsahujivfznamn6(materi6lni)
vdcne
nespravnosti.V ramci uvedenychpostup0jsme v obdzenych ostatnichinformacichZ6dn6
vlznamn6(materi6lni)
v6cn6nespr6vnosti
nezjistili.
Odpovddnoststatut6rnihoorgenu Organizaceza fdetni zSvdrku
StatutArniorg6n Organizaceodpovid6za sestaveniddetnizdvdrkypodavajicivdrn:ia poctiw
obraz v souladu s deskymi0aetnimipiedpisy,a za takovli vnitinl kontrolnisyst6m, kteni
povazuje za nezbytn9pro sestaveni Udetni zav6rky tak, aby neobsahovalavyznamn6
(materi6lni)
podvodem
nesprdvnosti
zp0soben6
nebochybou.
Pii sestavovaniUdetnizavdrkyje statut6rniorgdn Organizacepovinnenposoudit,zda .ie
Spolednost
schopnanepfetrzitdtrvat,a pokudje to relevantni,popsatv pfllozefdetni zdv6rky
zelezitostitykajicise jejiho nepfetrziteho
trvani a pouzitipfedpokladunepfetzit6hotrvAnipfi
sestaveni
0detniz6v6rky,s vlijimkoupiipad0,kdy slatutarni
org6npl6nujezruaeniOrganizace
neboukondenijeji
dinnosti,
resp.kdynemdjinourealnoumoznost
neztak udinit.
Za dohlednad procesemidetnihovikaznictviv OrganizaciodpovidestatutdrniorgAn.
Odpov6dnostauditoraza audit Udetnizev6rky
jistotu,Ze Udetni
Nasimcilemje ziskatpfim6fenou
zav6rkajako celekneobsahuje
vyznamnou
(materi6lni)nespravnost
zp0sobenoupodvodemnebo chybou a vydat zpr5vu auditora
obsahujicin65 vyrok.Piim6fenemirajistotyje velkemirajistoty,nicm6ndneni zerukou,Ze
auditprovedenli
piedpisyve vsechpfipadechv Udetnizav6rce
v souladusvyse uvedenymi
odhalipfipadnou
existujici
vliznamnou
(materielni)
nesprevnost.
Nespr5vnosti
mohouvznikalv
dtsledku podvodi nebo chyb a povazujise za vfznamn6(materialni),
pokudlze realn6
piedpokladat,
Ze by jednotlivE
nebo v souhrnumohlyovlivnitekonomicke
rozhodnuti,
ktere
uZivate16
0detniz6vdrkyna jejim zekladdpiijmou.
je nasipovinnosti
Pii prov6deni
piedpisy
audituv souladus vliseuvedenj/mi
uplattiovat
b6hem
profesniskepticismus.
cel6hoaudituodbornl?
isudeka zachov6vat
Daleje naSipovinnosti:
. ldentifikovata vyhodnotit rizika vyznamn6 (materialni) nespravnosti0detni z6v6rky
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postupyreagujicina
a prov6stauditorske
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a vhodn6d0kazniinformace,
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vyjddiitvyirok.Riziko,Ze neodhalime
(materiSlni)
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k niz doslov
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nesprevnosti
zptsobendchybou,protozesoud6stipodvodumohoubft tajnedohody(koluze),
falsov6ni,
Umyslneopomenuti,nepravdiv6prohl65eninebo obch6zenivnitinichkontrolvedenim
Organizace.
. SeznAmit
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pro auditv takov6m
syst6mem
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relevantnim
postupyvhodn6s ohledemna dan6okolnosti,
rozsahu,
abychom
mohlinavrhnout
auditorsk6
jejihovnitinihokontrolniho
nikoliabychommohlivyj6dfftn620rna UCinnost
syst6mu.
r Posoudit
pouZitych
pravidel,
piimefenost
provedenfch
vhodnost
Udetnich
Udetnich
odhad0a
informace,kter6v t6tosouvislostiOrganizaceuvedlav piilozeidetni zdv6rky.
. Posouditvhodnostpouziti pfedpokladunepfetrzit6hotrv6ni pii sestaveniUcetnizevdrky
statut6rnihoorgdnu a to, zda s ohledemna shromeid6ned0kazni informaceexistuje
vyznamna (materielni)nejistota vyplivajici z ud6losti nebo podm[nek,kter6 mohou
vliznamn6zpochybnitschopnostOrganizacinepietrzitdtrvat.JestliZedojdemek zevdru,Ze
je nasfpovinnosti
takovavliznamne(materi6lni)
nejistota
existuje,
upozornit
v nagizpr6vd
na informaceuvedenev t6to souvislostiv pflloze rldetnizevdrky,a pokudtyto informace
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Organizacenepietrzitetryalvychezeliz d0kaznichinformaci,kter6jsme zfskalido datanasi
zprevy.Nicm6n6budouciud6lostinebopodminkymohouv6stk tomu,Ze Organizace
ztrati
schoDnost
neoietrzitetrvat.

. Vyhodnotitcelkovouprezenlaci,6len6nia obsah06etniz6v6rky,v6etnEpiilohy,a dele to,
podkladov6transakcea ud6lostizptsobem, ktery vede k
zda Udetnizev'tka zoblazru4e
v€rnemuzobrazeni.
NaSipovinnostije informovatstatutArniorg6no pl6novan6mrozsahua nadasovanf
auditua o
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ve vnitinimkontrolnlmsvstemu.
V Liberci,
dne 14.6ervna2021
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11000PRAHAl, eesk6republika
Etnologicky ristav AV eR, v.v.i., xa rto'enci3/1420,

Rozvaha
Zpracoveno
v souladu
s
Sb.
ryhldjkoud.504/2002
piedpisi
vezn6niDozdajSich

SestaYenok 31.12.2020
(v tis. Kd, s piesnostina dvd desetinn6mista)

6

PoloZka
Nazev
A.Vlastni zdroje c€lkem

A..t

I.Jm{ni c€lkem

A.l.l

LVlastniJm6ni

A.t.2

2.Fondy

A.I.3
{..II

4.ILt
4..[.2
{.II.3

Loceio!aci rozdily z pFecenani
finananihomajetlu a za!azki
Il,Vtsledek hospod, ietr ( celkem
I Utet q,sledku hospodcieni

2.VisledekhosDodafeni
ve schvalovacim
lize0i
3.Nerozddleni
zisk,neukazena
ztr6taminulichlet

Stav
iedku
083
084
085
086
087
0E8
089

k 01.01.2020
t1227,09
16868,49
8 346,6C
I 521,89

090

158,60

B.Cizi zdroie celkem

092

B.l

I.RezcFy celkcm

093
094
095
096
097
098
099

B.II

B,II.1
B.II.2
B.IL3

B.[.4
B.ll.s
B.II.6
B.II.7

B.Itr
3.III,I

LRezervy

Il.DlouhodobezAvrzkycelkem
LDlouhodob6
ivEry
2 Vydan6dluhopisy
3 Zdvazk,z proniijmu
4.Piijatidlouhodobd
zAlohy
5.Dlouhodobe
smdnkyk ihradd
6.Dohadfl
6 riatypasivni
T.Ostatnidlouhodobi zAvazky
Ill.Xrttkodobd

ziYazky c€lk€m

].III.3

LDodavatelC
2.Sndnryk lhrada
3.Piijat6zdlohy

IIL4

4 Ostatnizivazky

IIL5

B.III.8

5.Zamastnanci
6 Ostatnizivazkyvrlaizam{slnancim
T.ZAvazkyk institucimSZ a VZP
8.Dan
z plijmi

B.III.9

9.Ostarnipijme dan€

B.n.l0

B.III.20

lo.Dai z piidanehodnot
I Lostatni danda poplatry
l2.Zdvazlqzevzahuk SR
13.Zdvazlry
zevztahuk rozpoatu
USC
l4 Zavazlqz upsanichnesplacenich
cen pap:ria podili
l5.z6vazky
ke spolelnikimsdruzenimvespolednosti
l6.ZAvazky
z pevnichterm.opemcia opci
17line zarazky
l8.Kr6tkodobe
fvery
l9.Eskontniuvdry
2o.Vydane
ktrtkodobedluhopisy

B.III,2I

2l.Vlastni dluhopisy

B.|ILZZ

22.Dohadne
ilty paiivni

B.III.23

2l.Ostatni kmtkodobelinanani vypomocr

],III.2

3.[1.6
B.II].7

B . I I I . II
B.III. z

B.III
B,III 4

B.III, 5
B . n .6
B.III, 7
B,III.I8
B.III.I9

B.tv
B.IV.I
B.IV.2

IV,Jid paslvacelk m
LVtdaJe pf ittlch obdobi
2.Vynosy piiltich obdobi

PASIYA CELKEM

3s029,92
34 949,93
q 881,4i
25 066,4(

358,6{

19,99
79,99

091

B
8.I.1

k 3t t2.2020

3 166,3

5 549,t2

3 143,39

5 530,1'

100
l0t
102
103
104
t05
106
107
108
109
0
111
112
113
114
115
I 16
|7
l lE
lt9
120
121
122
123
t24
t25
t26

n4,13
206,4{

206,66
3,',73
| 98E,84

I 406,8
807,81

I107,52

254.t1

366,0(

112,53

| 637,28

286,02

98,29

t21

23,0{

18,99

128
129
130

23,0C

18,99

20 393,43

40 5?9,04
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Etnologickf 6stav AV CR, v.v.l., N" Flo.co"i3/1420,11000PRAHA1,tdk{ r.publik
Rrzitko:

O8ob. odpovadra z. sed.vcDi :

Podgir6ijDt odpovldtrazr s.sLvctrI :

sTNOLoGlcKf

iiiioa*at'na

PLdmlt podniklnl :

VGD- AtrIDIT,s.r.o.
AUDrmnsKAucf,NCEi.z?r

l i s l 1 0 0 52 0 l l l t . 2 3 . l 7 l r E( i h r O ' d r e j
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rr0 00PRAIIAl, eeskir€publika
Etnologicky istav AV eR, v.v.i., N" Flo".n"i3/1420,

Yykazzisku a ztr[tyYYl

v souladu
s
Zpracovano
Sb.
vyhlalkoua. 504/2002
piedpisi
veznCnipozddjdich

do 31.12,2020
Od 01.01,2020
(v tis. Kd, s piesnostina dvEdesetinn6mista)

I

L mnosl

PoloZka
Nazev

A, Nrt*ltdy
rikupy e nakupovrn6sluzby
I. SpotiebovaBd

4
d.I
A.I.I

4.I.2
A.I.3
4.I.4
A.I.5
A.I.6
A.II
A.II7
A.II8
A.lt.9
A.III
A.IT.1O
A.[t.l I
A..III I I

A III.I3
A.1Il.14
A.IV
A,IV.l5

A.V.l8
A.V.l9
A.V.20
A.V.2l
4.Y.22
A,.YI

tddku

002

Lspofeba materi6lu,energiea ost. neskl.doddvek

003

zbozi
2.Prodan6
J.Opravya udrzovdni
4. N6kladynacestovne
5. N6kladynareprezentaci
6. Ostatnisluzby
Il. Zmlny strvu zdsobvlastollinnosti s rktivace

004
005
006
007
008

009

8. Aktivace materidlu,zbdi a vnilroorg. sluieb

010
0 lI

9. Aktivace dlouhodobdhomajetku

0t2

7. Zmdny stavuzdsobvlaslniainnosh

IIL Osobnitriklady
10.Mzdov€neklady
socialnipoJi5t6ni
I L Zdkonnd
12.OstatnisocialnipojisrEni
13.Ziikonnesocialniniiklady
14.Ostatnisocialnin6klady
Iv. DinI 8 poplatky
15.DenI e poplrtky
V. OstNtnintkledy
ost.pokuty
a penale
15.Smluvnlpokuty,nrokyz prodleni,
pohled6vry
lT.Odpisynedobytne
urokl
18.NAkladov€
I 9. Kurzovdztrdty

20.Dary

2l Mankaa skody
22 Jin€ostatniniiklady
VI. Odpisy,prodani majetek'tvorbNNpouZitirezerv.
op
najetku
A.VI.23 23.odpisydlouhodobeho
majetek
dlouhodobY
A.Vl.24 24.ProdanY
cenn6papirya podily
A.VI,25 25.Prodand
A.Vt.26 26.Prodanimateridl
4..VL27 27 Tvorbaa pouzitirezervr oplavnlchpolozek
4,.\{r VII. Poskytnuaaptisplvky
piisp6vkya pfispavky
zir{tovan6
dlensk6
4.VIL28 28.Poslcytnuti
meziorsaniT-aaninti
sloZkami
4..1'IIr
V|IL Dai zptijmi
A.VIIL29 29.Danz pii.jnn
:{6klrdycelkem

DalSi

Hlavni
1 449,92
| 924,89
682,81
424,85
83,91
4 333,4C

-0,1i

0r3

38934,33

014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026

28 626,0(.
9 085,0(

027
028
029
030
031
032
033
014
035

Jina

| 223,21
9,0E
9,0E
I 913,94
34,26
46',7,26

I 319,3'
1075,81
I 075,81

036
037
038

039

49 382$9
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tstav AV eR. v.Y.i.. Na Florenci3/1420,ll0 00 PRAHA I, eesk, republika

Yykaz zisku a ztrity YYI
do 31.12.2020
Od 0r.01.2020
(v tis.Kd, s piesnosti
mista)
na dv€desetinn6

v souladu
s
Zpracovano
Sb.
ryhlaskoud.504/2002
piedpisi
vezndnipozd€jSich

a
flrokyz prodleni,
ost.pokuty

Osob{ odpov6dnd ze sestlveni:

6iNOL@lcK?(

-povEdn6
zs sestaveni
:

l't0 00Praha1'

Oksmtik sesiavetri
: lo.5.2o2l

VtlD - A[DiT, s.r,o,
,{iiDifotisK,i t,Ia:tixc;ji.zil

lEl

l 0 u 5 : 0 1 1l 5 : l . l A l r ! ( t r l k O ' L d k l
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Etnologickfristav
Akademie
vedCR

Ptffoha k fiEetni zfvbrce za rok 2O2O

A. Popis (Eetlijednotky

UEetnijednotkaI

Etnologick.i6stav AV dR, v. v. i.
(diilejen E0)

Sidlo:

Na Florencit42O/3,11000 Praha1

IC:
nri.

68378076

Webov6striinky:

http://www.eu.cas.cz

PrdvnIforma:

veiejnii v./zkumniiinstituce(v. v. i,)

Zfizovatel:

AkademievEd desk6 republiky,

c268378076

N6rodniL009/3,Praha1 117 20
Zitpis:

rejstiik veiejn,ichvfzkumnf ch institucivedenf
MinisterstvemSkolstvi,ml6deie a t6lov'ichovyeR
(http://rwi.msmt.cz)

- l -

YGD - AdIDIT, s.r,o.
AUDITokSKA IlcnNcD i.2?,.

B. Pr5vni subjektavita
Etl je samostatnfm priivnim subjektemneziskov6hocharakteru,kteni vznikl ke dni
1. L 2007 na zdklad6ziikona d. 351/2005 Sb., o veiejn,ichv'izkumn,ichinstitucich
( d 5 l ej e n z S k o no v , v . i . ) .

C. PfedmEt iinnosti
Piedm6tdinnostije upraven ziizovacilistinou a vychiizi z uielu zYizeni80, jimz je
uskuteifiovatv6deckf vrizkum v oblastietnologie,piispivat k vyuZitijeho vfsledkE
a zajiStovatinfrastrukturuvfzkumu.
Hlavni iinnost:
- v6deckfvfzkum v oblastietnologiea v oborechbezprosttednE
piibuznrich
- zisk5vdni,zpracov5nIa rozSiiov6niv6deckfchinformaci,
-

vydSv6ni vEdeckfch publikaci, ziikladnich oborovfch periodik
m6dii,
a elektronickfch
konzultadni a poradenskd iinnost, v6deck6 posudky, stanoviska
a doporudeni,

-

s V5,
doktorsk6studiave spoluprdci
piijimdnistSZistE
v6deckdspoluprdce,
mezindrodni
poiSddniv6deckrich
a semin6i8vd. mezindrodnlch,
setkdni,konferencl

-

zajiSfovdnfinfrastrukturypro vfzkum.

-

EU nemd ve ziizovacilistinEuvedenouZ6dnoudalSiani iinou dinnostdle zSkona
o

D. StatutSrni a ifdici org5ny
Statutiirnlmorgdnem Eti je teditel. Do t6to funkce byl jmenovdn vedoucivddeck,i
pracovnikPhDr. Jiii Woitsch,Ph.D. s rliinnostiod 1. 5. 2018 do 30. 4. 2023.
V souladus organizadnim
iddem EU ziidil ieditel kolegium ieditele jako poradni
orgiin ieditele.Jedndn[kolegiase rltastni zdstupciieditele,vedoucipracoviSfa
v6deck'lchodd6leni,vedoucistiediskav6deckfchinformacia vedoucitechnickohospod6isk6
spr5vy.
DozorEi rada je pEtidlenn6.
Jeden internl dlen byl jmenoviin ziizovatelemz iad
pracovnik8.
v6decklich
elenov6Dozordirady pro dal5ivolebniobdobibylijmenov5ni
Akademickou
radouAV en ZS.+. 2017s"rliinnostl
od 1. 5. 2017do 30.4.2022.

1/.1Tt - ^ r15,r,r
1 rrrr
tlur"_.
J ! g.r,D.

,|i i)tTotisK,i l,lctiNcti {1.:i
7l

leden6ctiElenndRada pracoviStE byla zvolena shrom6Zd6nlmv6deck'/ch
oracovnik8
EU na zaseddnidne 29. 6. 2077.

E. 0Eetni informace
0ietni obdobi:

r . L . 2 0 2 0- 3 t . L 2 . 2 0 2 0

Rozvahovf den:

3t. 12.2020

0ietni zSvErku sestaviti

OndiejCaha,AndreaVondrovd

.

Datum sestaveni:

1 0 .5 . 2 0 2 1

.

PouZit6 (ietni metody a z5sady riEetnictvi

.

E0 zoracovalfrdetnizdv6rkuza rok 2O2Ov souladuse z6konemd. 563/1991
Sb., o fdetnictvi ve zn6ni pozd6j5ichdodatki a v souladu s vyhl6Skou
zilkonad. 563/L99t
i.504/2002 Sb., kterouse provdd6jin6kterdustanoveni
Sb., o 6detnictvi,ve znEni pozdEjiich piedpis&, pro ridetni jednotky,
u kterfch hlavnfm ptedm6tem dinnosti nenl podnik5ni, pokud tidtuj'
v soustav6podvojn6horidetnictviv platn6mzn6ni
0detnictvi respektujeobecn6 fdetni zasady,piedevSimziisadu o ocefiovdn'
majetkuhistorickfmicenami,zSsadu(dtovdnive v6cn6a iasov6 souvislosti,
z6sadu opatrnosti a piedpoklad o schopnostirldetni jednotky pokradovat
ve svfch aktivitdch. Udaie v t6to (detni zdv6rcejsou vyj5dieny v tislcich
korundchdeskfch(Kd).
.

Zp&soby zpracov6ni 6Eetnich ziznamfi
EU vyuZiv6 pro zpracov6nifinanEniho(rdetnictviinformadniekonomickf
systdmiFis spolednostiBBM a pro zpracovdnimzdov6holdetnictvi mzdovf
syst6mspoletnostiElanor.

.

zpfisoby a mista fischovy fitetnich z5znam0
0ietni z6znamyjsou zSlohovdnyv elektronick6verzi na zdklad6 servisni
smlouvy uzavien6 se Stiediskem spolednfch dinnosti AV dR, v. v. i.'
Soudasn6EU uschov6v6(detni z6znamyv ti5t6n6podob6,.kterou archivuje
v souladuse zdkonem o idetnictvi v platn6m zn6,ni,a eeskVmitiietnimi
standardv,
,3.
V{lll - AililL't-, s.r,o.
Ii iLlt'f (lt{SK.\ t,l(l})ric;'l i.:l?l

Zp0soby oceiovSni a odpisov5ni, pokud je jejich znalost v'iznamn5
pro posouzeni finan6ni, majetkov6 situace a wisledku hospodaieni
lEetni jednotky, odchylk5ch od fiietnich metod podle 5 7 odst, 5
z6kona s uvedenim vlivu na majetek a z6vazky, na finanini situaci
a v'isledek hospodaFeni fEetni jednotky
Dlouhodobrihmotnli i nehmotnf majetek se odpisujemetodou linedrnich
rovnom6rnichriEetnich
odpis8.V.'i!eodpisuje stanovenavnitfnism6rnici.
Nakoupenrldlouhodobfhmotn'yia nehmotnlimajetekje ocen6npoiizovaci
cenou a zadind se odepisovatn5sledujicimEsic po uvedeni do uZivdnl
a zaevidovdni.
Zpfisob tvorby a v'iSi opravn,ich poloiek a rezerv za uzaviran6 (ietni
obdobi
V roce 2020 Eti netvoiil opravn6 pololky a rezervy.
V'iznamn6 udSlosti, kter6 se staly mezi rozvahovim
dnem
a okamiikem sestaveni fEetni z5vErky podle S 19 odst, 5 z6kona
563/1991 Sb. o ritetnictvi
Vliznamn6uddlostinejsou.
Zpfisoby oceiov5ni pouiit6 pro poloiky aktiv a z6vazkfi
Hmotni a nehmotn,lmajetek se oceiuje poiizovacimicenami; v piipad6
bezfplatn6honabytireprodukinlmipoiizovacimi
cenami.
E0 neeviduje i5dn6 podily, cenn6 papiry, deriviity a zviiata. Ziisoby
malotiriiinichi'skE (knih) a CD jsou evidov5nyv operativnievidenci a
uvedenyna podrozvaze.Zitsobyurien6 k prodeji - vfrobky se eviduji na
skladovfchridtech123 - publikace
a 1231- dasopisy,
PendZniprostiedky,ceniny, pohledixkya z6vazkyse ocefiujijmenovitimi
hodnotami.
NakoupendpFipadn6prodandcizi m€na se piepoditiiv5na deskoum6nu
platnlim kurzem pen6Zniho(stavu, u kter6ho byl nSkup di prodej
uskutednEn,
Pohleddvkya z6vazky vyj5dien6 v cizi m6nE se piepodit5vajfna deskou
piipadudennimkurzemCNB.
m6nuk okamZikuuskutedn6ni
rldetniho
K37. f2. 2020 nebyly EU evidovdny2itdn6,zitvazkyii pohled6vkyv cizi
mEnE.
6asov6 rozli5eni
Etl [6tuje o ndkladech piiStich obdobi. Prostiednictvimndklad& pii5tich
obdobidasovdrozliSuje
nSklady,kter6souvisis dalSimiobdobimi.

Vill) - :fiIi)lT, s-:r"o.
i ( i ) T T r t , i \ Li r r . - - ' - - '

--,

N5zev jinfch fEetnich jednotek, v nichi (ietni iednotka sama nebo
prostFednictvim tieti osoby (jednajici jejim jm6nem a na jeji (Eet)
drli podil, tento podil m0ie b'it i v podobE drien'ich akcii, s uvedenim
v'i5e tohoto podilu, u akcii s uvedenim poitu, jmenovit6 hodnoty a
druhu t€chto akcii, jakoi i v'iSe z5kladniho kapit5lu, vlastniho jmEni,
fond0 a zisku nebo ztr6ty t6to jin6 iietnijednotky za minul6 obdobi
EU je dlenem sdruZeni prdvnickfch osob Regioskop od r.
(rd:75L52525),nedrZiv5ak Zddnf podilv jak6kolivpodobE.
.

2008

Piehled splatn'ich zSvazk0:
Eti evidujek 31. 12. 2020splatn6z6vazky'.
a piisp€vkuna stiitni politiku
o na pojistn6mna sociiilnizabezpedeni
zamEstnanosti
ve v,i5iKi 772 875,-o na zdravotnimpojiSt6nive vri5iKd 334 641,-v celkov6 vfSi Kd 366 061,-o z titulu dand z piijmu zamEstnanc&
a z toho iini:
. dai z6lohovi)Kt 354 676,-. dafi sr6ZkovdKd 11 385.-Poiet a jmenoviti
hodnota akcii nebo podilfi, nebo nemaji-li
jmenovitou hodnotu, informace o jejich ocenEni
E0 v roce2020 neevidujeZiidn6akcieii podily.

.

Cenn6 papiry a dluhopisy
. majetkov6 cenn6 papiry
Eti nehospodaii
s Ziidnfmimajetkovlimicennfmi papiry.
.

vym6niteln€ a prioritni dluhopisy
a prioritnlmidluhopisy.
EUnehospodaii
s i6dnfmi vym6niteln'/mi

.

d6stky dluin6, kter6 vznikly v dan6m ritetnim obdobi a zbytkov5
doba jejich splatnosti k rozvahov6mu dni piesahuje 5 let
Eti neevidujeZiidn6dluZn6ddstky,kter6 vznikly v dan6m ritetnim obdobl
a jejich zbytkoviidoba splatnostik rozvahov6mudni piesahuje5 let.

-5-

ry'CDAiJDJT, s.r.o.

finanEnichnebo jin'ich zSvazkt, kter€ nejsou obsaieny

Celkov6
v rozva

(bilanci)

E0 nem6 k3r.
v rozvaze

V'isled
a pro
V roce 2
z t6to iin

L2. 2020 2iidn6 finantni nebo jin6 zivazky neobsaien6

hospodaieni v Elen€ni podle hlavni a dalSi iinnosti
danEz piijm0
0 Eti provozovalpouze hlavni Einnosta v'isledekhospodaieni
dini 79 986,90Kd,

F, Person5lni mzdov6 6daje

.

Prfi
Prumerny

Rozbordle

.

Osobni

upo

evidenEni piepoitenf poiet pracovnik0 v Elen6ni podle
i piepodten'ipotet pracovnit8eU v roce 2020 iinil 53,78.
tegoriipracovnik8:

za ritetni obdobi v ElenEnipodle v'ikazu zisku a ztr5ty
mzdov6 n5klady, ostatni soci5lni n6klady

6 sociiilnipoiiStEni
6 sociSlniniikla

.

0da5e o poEtu a postaveni zamEstnanc0(pokud jsou zSrovei ileny
, kontrolnich nebo jinfch org5nfi ur€enfch statutem,
nebo
ziizovaci listinou)
stanova
nec je statutiirnimz6stupcem.leden zamdstnanecje dlenem
Dozorii dy. P6t zam6stnancfiie ilenem RadypracoviSt6.

leden
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Ohodnoceni Elen0 statut5rnich a kontrolnich org5n0
V roce2020 byly stanovenya vyplacenyodm6nydlenrimDozordfrady a Rady
pracovi5t6v celkov6vriSi268 tis. Kd.
0East ilBn0 (statut6rnich kontrolnich nebo jinfch org6nfr (Eetni
jednotky urEen,ich statutem, stanovami nebo jinou ziizovaci listinou)
a jejich rodinn'ich piisluSnikfi v osob5ch, s nimii ritetni jednotka
uzaviela za vykazovan6 fietni obdobi obchodni smlouvy nebo jin6
smluvni yztahy.
Eti neuzavielv roce2020 Z5dnouobchodnismlouvunebojin6 smluvnivztahy
s institucemiv souladus timto bodem.

vfSe z6loh a (v6r0, poskytnutich ilen0m org6n0 uvedenim
v piedchpzim bodu, s uvedenim rirokov6 sazby, hlavnich podminek
a piipadrp6proplacenfch i6stk6ch
EU neevidujev roce 2020 26dn6.z|lohy a riv6ry poskytnut6dlen&morgiinfi
vf5e.
uvedenr/nn

G. ZSklad danE z piijmu a dai z piijmu
.

Rozsahr ve kter6m byl v'ipoEet zisku nebo ztr5ty ovlivn€n zp&soby
oceiov5ni finaniniho maietku v prfibEhu riietniho obdobi nebo
bezprostfednE piedch5zejiciho riietniho obdobi (pokud ocen€ni m5
vliv na bpdouci dafiovou povinnost, nutnost uv6st o tom podrobnosti)
V roce 2020 nebyl hospodiiiskf v,isledek ovlivn6n zpfisoby oceiov6ni
finan6niho
maietku.
zp&sob eajiSt6ni z5kladu dan6 z pFijm0
Pii zaji5tEnidaiov6ho zdkladuje postupov5nov souladu se z6konemd.
586/L992Sb., z6kon o dani z piljmu v platn6mzn6ni a dle $ 20 tohoto
z6kladdan6.
zSkonajsou uplatiov5nypoloZkysniZujicl
. Rozdily mezi daiovou povinnosti piipadajici na bEin6 nebo minul6
fietni obdobi a jii zaplacenoudaniv tEchto lietnich obdobich
Eti v roce2020 nem6ldahovoupovinnost.Dai z piljmu PObyla rovna0'

H. V'iznamn6 poloZky z rozvahy (bilance) nebo vfkazu zisku a ztr6ty,
u kterf'ch je uvedeni podstatn6 pro hodnoceni finanEni a majetkov6
situace a v,isledku hospodaieni fietni jednotky' pokud tyto informace
nevypl,ivaji piimo ani nepiimo z rozvahy (bilance) a v'ikazu zisku
a ztr5ty
-7 -
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. JmEni

9 483,47

510,00
4 874,!8
77 047,78
34 949,93

FriuP(ri

915.2)zahrnujeprostiedkyprojektuERCi. 032100BOARve vf5i
L5 794,5 tis. KE.

. Rozbor

Jin6

(synteticki fEet 691)

(vfznamn6 poloiky, ftet 379,19)

Nevy
n6 prostiedky projektu 6. 492101 - Hon na nezvladateln6prasata
v nov6d odin6:antropologie
rekreadniho
lovu od tqsMt ve vigi 1520tis. Ki
budou
ny v roce2021.
Triby (
TrZby za
N5jemn6

mn6 poloiky)
, Easopisy, CD a DVD vyd6van6ristavem
byty v budov6v Praze6, Pu5kinov6n6m.9

1O5 tis. KE.
1 948 tis. Ka.
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o

Pfehled o poskytnutich darech
V roce 2020 byly Eti poskytnutydary v celkov6vfii 0,-- Kd.
Eti v roce2020 neposkytlZddn'ipen6inidar,
. Piehled informaci o vefejnich sbirk5ch podle zvl6stniho piedpisu
(z6kon E.tL7 /2OOL Sb. o veiejn'ich sbirk5ch ) - uvedeni 6Eelu a vf5e
vybran'ich iSstek
V roce 2020 nebylyvybiriiny 26dndveiejn6 sbirky.
. Zp0sob vypoiSd6ni v'isledku hospodaieni z piedch5zejicich fEetnich
obdobi (rozdElenizisku)
S hospodiiisk'im
vfsledkemELIz roku 2020 bude naloZenopodlerozhodnuti
RadypracoviSt6.
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DalSi fidaje (podle zvl5Stnich pr5vnich piedpisrl a rozhodnuti fEetni
jednotky), kter6 nejsou v pFiloze uvedeny, ale maji vfznamnou
vypovidajici schopnost o ekonomick6 iinnosti 6tetni jednotky
Stav majetku Etj evidovan6homimo rozvahu v operativni evidenci byl
k 31. 12. 2020 ndsleduiicl:
SkupinaC2 - drobn'l'nehmotnfmajetekod 7 do 60 tis.
SkupinaD2 - drobnf hmotnf majetekod 3 do 40 tis.
SkupinaE2 - hmotnf majetekdo 3 tis. Kd
MalotirSZni
tisky (knihy)a CD - Florenc
Malotir5Zni
tisky (knihy)a CD - Brno

149 835 Kd
7 103 621 Kd
524 466 Ki
I627 427 KE
562 748 Ka

E0 eviduje ve sv6m rjietnictvi pohled6vkuv celkov6v'i5i 168 466,55 Kd u
btival6hosprdvcenemovitostina Puikinov6niim6sti9 za neuhrazen6
ndjemn6
z bYtovlichjednotek.
Spolednost
DEJDARspol, s r,o, na ziiklad6IL v'i1zvyk (hradd pohleddvkyze
dne 30. biezna 2020 uhradiladne 29. dubna 2020 ndkladysoudnichiizeni v
jejich celkov6 vfSi 131.822 Kd, (tj. sloien6 z iiistky 27.360 Ki (ndklady
odvolacihoifzeni) a tO4.462 Kd (n6klady I. instance))a na piisouzenou
pohleddvkudne 3. dervna2020 d6stkuve vfSi 500.000Kf a dne 04. Eervna
2020dSstkuve vfii 39.080Kd,jinak Zalovaniineuhradiladoposudni-eho,a to i
pies opakovanouvlizvu k Ihrad6 piisouzen6pohlediivky-doplatku
ze dne
30. iijna 2020.
V ndvaznostina vySe uveden6byl dne 30. i'rjna2020 pod6n prostiednictvlm
soudnihoexekutora,JUDr, Ivo Erberta,Exekutorskfrjiad Praha - vfchod,
MileSovskd
7326/4, 130 00 Praha3- Vinohrady,Exekudniniivrh pro vymoZenf
pohled6vkyve vlii 729.342,60KEs piislu5enstvim,sp.zn: 749 EX 4998/20-55,
pov6ienf usnesenimObvodnihosoudupro Prahu6 ze dne 16. prosince2020/
pod d.j. 34 EXE I83O/2O2O-20
provedenimexekuce.Na zi5klad6podan6ho
n6vrhuje zahiijenopiislu6n6exekuiniiizenik vymoZenipiisouzen6pohled6vky
s oiisluienstvim.

VSechnypodstatn6ridaje vypovidajicio ekonomick6dinnostiEU v roce 2020
jsou zachyceny
v piedchozich
bodech.

V P r a z ed n e 1 0 . 5 . 2 0 2 1

Woitsch,

