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spolkovém rejstříku, vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 12309.
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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  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 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. 

Spolek  dlouhodobě  spolupracuje  s Deníkem  Referendum  na  realizaci  žurnalistických  projektů,

jejichž cílem je provádět investigativní a reportážní činnost popisující příklady střetu zájmů státní

moci se soukromými ekonomickými zájmy, problematiku sociálního vyloučení, postavení menšin a

další.

3. Projekty realizované v     roce 2016   

V roce 2016 se CMED podílel jako servisní organizace na kampani Nádraží v centru, zaměřené na

uskutečnění referenda o poloze brněnského hlavního nádraží. 

Z reportážních projektů se uskutečnily tyto:

Do  hloubky  z pohraničí: Cyklus  celkem  deseti  reportážních  textů  zkoumajících  sociální  a

ekonomické podmínky života v českém a moravském pohraničí. Projekt se uskutečnil díky podpoře

ČEPS, a.s. 

Možnosti zlepšovat sociální bydlení: Cyklus reportáží zabývajících se problematikou sociálního

bydlení,  nedostupnosti  bydlení  pro  sociálně  nejslabší  skupiny  obyvatel  a  vztahu  developerů  a

velkých firem k bytové politice v ČR. Cyklus se uskutečnil díky podpoře Nadace ČEZ.



4. Příloha: Účetní závěrka k     31. 12. 2016

Dle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pro nevýdělečné organizace  

ve zkráceném rozsahu   ke dni 31.12.2016
 

  

 (v celých tisících Kč) Název a sídlo účetní jednotky  

"Centrum pro média, ekologii a demokracii"
 náměstí 28. října 1104 Brno 60200

 

Označení
a 

NÁKLADY 

b 

Činnost 

hlavní
1 

hospodářská
2 

celkem
3 

A.I. Spotřebované nákupy a nakupované služby  
312  0  312

A.II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace  
0  0  0

A.III. Osobní náklady  
437  0  437

A.IV. Daně a poplatky  
0  0  0

A.V.. Ostatní náklady  
0  0  0

A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek  
0  0  0

A.VII. Poskytnuté příspěvky  
226  0  226

A.VIII. Daň z příjmů  
0

 
0

 
0

 NÁKLADY CELKEM (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI. + A.VII. 
+ A.VIII.) 

 
975

 
0

 
975

 

Označení
a 

VÝNOSY
b 

Činnost 

hlavní
1 

hospodářská
2 

celkem
3 

B.I. Provozní dotace  
0  0

 0

B.II. Přijaté příspěvky  
658  0  658

B.III. Tržby za vlastní výkony a za zboží  
350  0  350

B.IV. Ostatní výnosy  
0

 
0  0

B.V. Tržby z prodeje majetku  
0

 
0

 0

 VÝNOSY CELKEM (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV. + B.V.)  
1 008  0  1 008

C. Výsledek hospodaření před zdaněním  

33
 

0
 

33
D. Výsledek hospodaření po zdanění  

33  0  33

 

 

 

 

 

 

IČO 

 2 7 0 6 0 1 3 6



Sestaveno dne: 
1.4.2017
 

  

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo 

podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou 

  

  

Právní forma účetní jednotky 
SPOLEK

 

Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) 
Ing. Marcela Kodýtková
  

  

Předmět podnikání 

 

Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) 
Ing. Marcela Kodýtková
 

tel.: 608715862 linka: 

 
Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.czˇ



Dle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace 

náměstí 28. října 1104
Brno
60200

 
 

Označení 
AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního 

období 
Stav k poslednímu dni účetního

období 

a b 1 2 

A. 

A. I. 

A. II. 

A. III. 

A. IV. 

Dlouhodobý majetek celkem                          (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV.)  0  0
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem  0  0
Dlouhodobý hmotný majetek celkem  0  0
Dlouhodobý finanční majetek celkem  0  0
Oprávky k dlouhodob. majetku celkem  0  0

B. 

B. I. 

B. II. 

B. III. 

B. IV. 

Krátkodobý majetek                           celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)  195  117
Zásoby celkem  0  0
Pohledávky celkem  0  55
Krátkodobý finanční majetek celkem  195  62
Jiná aktiva celkem  0  0

 AKTIVA CELKEM                                                                  (A. + B.)  195  117
 

Označení 
PASIVA Stav k prvnímu dni účetního

období 
Stav k poslednímu dni účetního

období 

a b 3 4 

A. 

A. I. 

A. II. 

Vlastní zdroje celkem                                                              (A.I. + A.II.)  12  50
Jmění celkem  7  7
Výsledek hospodaření celkem  5  43

B. 

B. I. 

B. II. 

B. III. 

B. IV. 

Cizí zdroje celkem                                           (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)  183  67
Rezervy celkem  0  0
Dlouhodobé závazky celkem  0  0
Krátkodobé závazky celkem  183  67
Jiná pasiva celkem  0  0

 PASIVA CELKEM                                                                  (A. + B.)  195  117
 

Sestaveno dne: 1.4.2017

 

  

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo 

podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou 

  

  

Právní forma účetní jednotky 
spolek

 

Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) 
Ing. Marcela Kodýtková
  

  

IČO 

 
2 7 0 6 0 1 3 6



Předmět podnikání 

 

Osoba odpovědná za účetní závěrku
(j
Ing. Marcela Kodýtková
 

tel.: +420731507201

méno a podpis) 

linka: 

Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.czˇ



Název a sídlo organizace:     Centrum pro média, ekologii a demokracii, z.s.
Poštovská 455/8

602 00 Brno 

DIČ: 27060136

              PŘÍLOHA k účetní závěrce za rok 2016

     
           Obchodní jméno:                             Centrum pro média, ekologii a demokracii, z.s.

            Den vzniku:                                       8. března 2007    

  Právní forma: spolek

Převažující činnost::             …………………..

Statutární orgán:  výbor

Rozvahový den: 31.12.2016

Okamžik sestavení účetní závěrky: 01.04.2017

V jiné společnosti  účast nemáme,  úvěry jiným fyzickým ani právnickým osobám jsme  

neposkytli. 

Průměrný počet zaměstnanců během účetního období: 3

            - z toho řídících pracovníků: 0

Výše osobních nákladů celkem v Kč             344 tis. Kč

               z toho na řídící pracovníky v Kč  162 tis. Kč

 Způsob oceňování:    nebylo použito

 Způsob odepisování:    nebylo použito 

 Způsob stanovení opravných položek:                nebylo použito

 Způsob stanovení oprávek k majetku:    nebylo použito

 Způsob přepočtu údajů v cizích měnách:    denní kurz ČNB

 Způsob stanovení reálné hodnoty majetku a závazků: nebylo použito

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
Dlouhodobý  hmotný  majetek  nad  40  tisíc  Kč  pořizovací  hodnoty  s.r.o.  nevlastní,

dlouhodobý hmotný majetek do 40 000 Kč je účtován přímo do spotřeby a vede se o něm

evidence.  Pořizovací hodnota DHM v roce 2016 činní 0 Kč.

Pohledávky:
z obchodního styku k 31.12.2016 s.r.o. – nejsou



Závazky:
a)  z obchodního styku:

nejsou. 

b) sociální a zdravotní pojištění:

 jen ve splatnosti – uhrazeny v průběhu 01/2017 

c) dotace

             v roce 2016 jsme obdržely dotace od : 

- Vydavatelství Referendum s.r. o.           104 tis.

- ČEZ:     150 tis.

- ČEPS:     350 tis.

- Nadační fond ……..                                54 tis.

           V roce 2016 jsme poskytli dotace ve výši 226 tis. 

              

                   Člen výboru 

Zpracovala: Ing.  Marcela Kodýtková

V Brně dne 01.04.2017


