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1. Úvodní slovo 
 
Občanské sdružení CMED vzniklo 8. března 2007, jako organizace vydávající Literární noviny. Po vzniku Deníku 
Referendum, kam podstatná část původní redakce Literárních novin přešla, se CMED stal sdružením podporujícím 
aktivity související s vydáváním Deníku Referendum. Podílí se na získávání grantových prostředků, organizuje 
osvětové projekty a projekty, které se z velké části realizují v rámci Deníku Referendum. Po rekondifikaci občanského 
zákoníku, která dle § 3081 zákona 89/2012Sb., občanského zákoníku, nabyla účinnosti k 1. 1. 2014, zrušila k témuž dni 
stávající zák. č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, je považováno občanské sdružení CMED za zapsaný spolek. 
 
2. Účel a poslání CMED 
 
Základními cíly spolku jsou zejména přispění k prohlubování kvality demokracie, zvyšování kvality médií a zlepšování 
ekologické situace v České republice. V neposlední řadě pak také ochrana přírody a krajiny ve smyslu zákona č. 
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Činnost spolku se zaměřuje především na organizační a osvětovou práci, 
publikační a publicistikou činnost, vedení kampaní a účast ve správních i jiných řízeních, ve kterých mohou být dotčeny 
zájmy a ochrana životního prostředí a kulturních památek.  
 
 
3. Projekty realizované v roce 2014    
 
V roce 2013 byla z důvodů očekávaných změn stanov občanského sdružení a transformace sdružení na zapsaný spolek 
činnost sdružení utlumena. 
V roce 2014 již bylo k realizaci připraveno větší množství projektů, většinou v provázanosti na přípravu brněnského 
referenda nebo zaměřených na podporu publikační činnosti vydavatelství referendum. 
 
10 důvodů proč se účastnit evropských voleb 
Projekt Deset témat pro evropské volby je výsledkem spolupráce Deníku Referendum, bruselského watchdogu 
Corporate Europe Observatory a brněnského Centra pro média, ekologii a demokracii. 
V rámci projektu vychází v DR před evropskými volbami deset analytických textů doprovázených deseti 



videoreportážemi, na které navazovaly diskuse autorů článků s veřejností. 
 
Proměna napětí ve vztazích mezi Romy a většinovou společností v harmoni 
Projekt vznikl ve spolupráci a za finanční podpory Nadace ČEZ. Saša Uhlová se systematicky věnovala psaní reportáží 
k tématu vztahů Romů a Čechů. Projekt ukázal příklady dobré praxe při řešení problémů mezi Romy a Čechy na místní 
úrovni, které mají posloužit také jako následováníhodná cesta pro další místa. Projekt si kladl za cíl prospět Romům, a 
samozřejmě a být přínosem v překonání napětí mezi oběma etniky i společnosti jako celku. Celkem bylo pořízeno 
dvanáct důkladných textů, doplněných o fotogalerii. 
 
Prosazení referenda o poloze nádraží v Brně 
Projekt vznikl za finanční podpory Nadace VIA. V rámci projektu "Prosazení referenda o poloze hlavního nádraží v 
Brně" fungoval CMED jako servisní organizace, poskytující zázemí občanské alianci "Referendum 2014", jejímž cílem 
bylo umožnit občanům města Brna rozhodnout současně s komunálními volbami na podzim roku 2014 o tom, zda se má 
hlavní železniční nádraží rekonstruovat ve stávající poloze, nebo přesunout o celý kilometr mimo centrum města. 
Navzdory obstrukcím magistrátu se referendum uskutečnilo na podzim roku 2014. 
 
ČSSD v kroužku 
Cílem projektu bylo doporučit voličům ČSSD v každém kraji čtyři specifické kandidáty k tzv. "kroužkování" a podpořit 
tak kandidáty blízké hodnotám CMED, potažmo progresivnímu levicovému křídlo ve straně. Přesto, že se tento pokus o 
"kroužkovací revoluci" opíral jen o nevalné finanční prostředky, v několika krajích měřitelně pomohl ke zvolení 
doporučovaných kandidátu a dokázal tak perspektivní účinnost této taktiky.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Příloha: Účetní závěrka k 31. 12. 2014 
 



 
 
 



 
 
 
 
 
Název a sídlo organizace: "Centrum pro média, ekologii a demokracii"  



    Poštovská 8C 
    602 00 Brno 
    DIČ: 27060136 

PŘÍLOHA k účetní závěrce za rok 2014 
1. Obchodní jméno:                             "Centrum pro média, ekologii a demokracii"  

 Den vzniku:    8.3.2007 
   Právní forma:    spolek 
 Převažující činnost sdružení:  Organizační a osvětová práce, publikační a 

publicistická činnost 
 Statutární orgán:   Výbor  
 Rozvahový den:   31.12.2014 
 Okamžik sestavení účetní závěrky: 01.04.2015 
 Fyzické a právnické osoby s podstatným nebo rozhodujícím vlivem: žádné 
 

2. V jiné společnosti účast nemáme 
 

3. Průměrný počet zaměstnanců během účetního období: 0 
            - z toho řídících pracovníků:     0 
 Výše osobních nákladů celkem v Kč               0  Kč 
 -  z toho na řídící pracovníky v Kč               0  Kč 
 

4. Dlouhodobý hmotný majetek 
Sdružení již nevlastní dlouhodobý hmotný majetek nad 40 tisíc Kč pořizovací hodnoty ani  dlouhodobý 
hmotný majetek do 40 tis. Kč . 
 

5. Pohledávky: 
z obchodního styku nejsou k 31.12.2014 evidovány 
 

6. Závazky: 
a)  z obchodního styku: 
jsou evidovány v celkové hodnotě 31 tis.  Kč. 
 
b) sociální a zdravotní pojištění: 
Závazky z titulu sociálního  a zdravotního pojištění  nejsou k  31.12.2014 sdružením evidovány 
 
c) úvěry a dotace 
Úvěry od bankovních institucí sdružení nemá.  

 
Jakub Patočka 
člen výboru 

 
Zpracovala: Ing.  Marcela Kodýtková 
V Brně dne 01.04.2015 
 
Činnost CMED vedl Mgr. Jakub Patočka, pověřený vedením spolku. 
V Brně, únor 2014 
 
Za výbor občanského sdružení 
Mgr. Jakub Patočka 


