Centrum pro média, demokracii a ekologii
Výroční zpráva 2015
Název: Centrum pro média, demokracii a ekologii, zapsaný spolek (dále jen CMED)
Sídlo: Poštovská 455/8, 602 00 Brno
Identifikační číslo: 27060136
Subjekt CMED je dobrovolným nevládním neziskovým spolkem, vzniklým podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování
občanů. Spolek je právnickou osobou podle českého práva. Zapsán ve spolkovém rejstříku, vedeným Krajským soudem
v Brně, oddíl L, vložka 12309.
Obsah
1. Úvodní slovo
2. Účel a poslání CMED
3. Projekty realizované v roce 2015
4. Příloha: Účetní závěrka k 31. 12. 2015
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 rekodifikaci 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 cíli 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 2015
V roce 2014 bylo k realizaci připraveno větší množství projektů, většinou v provázanosti na přípravu brněnského
referenda nebo zaměřených na podporu publikační činnosti Vydavatelství referendum. V roce 2015 byly realizovány
tyto projekty:

Zlepšování životních podmínek sociálně vyloučených
Projekt vznikl za finanční podpory Nadace ČEZ. Reportérky Deníku Referendum Saša Uhlová,

Fatima Rahimi a Zuzana Vlasatá vydaly série deseti textů – analýz, reportáží a rozhovorů – o
chudobě, zadlužení, exekucích a právním prostředí, které zvýhodňuje věřitele, avšak likviduje
dlužníky. Texty upozornily na nejpalčivější problémy související s dluhovou pastí a hledaly
východiska, jak současný stav změnit.
České země a svět očima cizinců
Díky projektu podpořenému Ministerstvem vnitra ČR mohl Deník Referendum zaměstnat ve své
redakci tři pravidelné komentátory a jednu redaktorku z řad občanů zemí třetího světa. V Deníku
Referendum tak každý týden vycházely jejich sloupky a reportáže. Témata variovala od problémů
blízkých jejich kulturnímu zázemí až k tuzemským sociálním a politickým okruhům.
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Název a sídlo organizace: "Centrum pro média, ekologii a demokracii"
Poštovská 8C

602 00 Brno
DIČ: 27060136

PŘÍLOHA k účetní závěrce za rok 2015
1.

Obchodní jméno:
Den vzniku:
Právní forma:
Převažující činnost sdružení:

2.

V jiné společnosti účast nemáme

3.

"Centrum pro média, ekologii a demokracii"
8.3.2007
spolek
Organizační a osvětová práce, publikační a
publicistická činnost
Statutární orgán:
Výbor
Rozvahový den:
31.12.2015
Okamžik sestavení účetní závěrky: 1.4.2016
Fyzické a právnické osoby s podstatným nebo rozhodujícím vlivem: žádné

Průměrný počet zaměstnanců během účetního období:
6
- z toho řídících pracovníků:
Výše osobních nákladů celkem v Kč
- z toho na řídící pracovníky v Kč
0 Kč

0
586 000 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. Dotace:
• Nadace ČEZ: 150 000 Kč
• MVČR: 583 200 Kč
6. Pohledávky:
Rok 2013: Matula Karel: Nedoplatek za tisk letáků; 5964 Kč.
7. Závazky:
a) z obchodního styku:
Nejsou evidovány.
b) sociální a zdravotní pojištění:
Závazky z titulu sociálního a zdravotního pojištění nejsou k 31.12.2015 sdružením evidovány.
c) úvěry a dotace
Úvěry od bankovních institucí sdružení nemá.

Mgr. Zuzana Vlasatá, předsedkyně spolku

