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2. Základní informace 
 

• Název:  Centrum pro zpracování, dokumentaci a evidenci 
archeologických nálezů, z.ú. 

• Sídlo:   Ledčice 222, 277 08 
• IČO:   04679881 
• DIČ:   CZ04679881 
• Právní forma: Ústav 
• Spisová značka: 336 U, Městský soud v Praze 
• Datum zápisu:  19. 1. 2016 
• Zakladatel:  HistoryPark s.r.o., IČO: 03008193 

 

3. Statutární orgány 
 

• Ředitel:    Mgr. Jakub Matoušek (od 19.1.2016) 
• Předseda správní rady:  Bc. Aleš Charvát (od 19.1.2016) 
• Člen správní rady:  Mgr. Kristýna Matějková (od 19.1.2016) 
• Člen správní rady:  HistoryPark s.r.o. (od 19.1.2016) 
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4. Činnost v roce 2016 
 

Ústav byl založen v roce 2016. V rámci tohoto roku se ústav zaměřil na administrativní 
záležitosti spojené s jeho zřízením, budování struktury a infrastruktury ústavu. A 
v neposlední řadě také na naplňování svého poslání. 

Po založení ústavu jmenovala správní rada, ustanovena zakladatelem, ředitelem Mgr. 
Jakuba Matouška. Většina činnosti ústavu byla v tomto roce řešena v rámci 
dobrovolnické práce členů statutárních orgánů. 

V průběhu roku byla ústavem řešena zakázka na analýzu archeologického materiálu. 
Ústav se zaměřil také na získávání finančních prostředků na svůj provoz a naplňování 
svého poslání. V průběhu roku obdržel ústav 3 sponzorské příspěvky. 

Dále byla zřízena ústavní knihovna, pro niž byla zakoupena studijní literatura. 
Knihovna byla rozšířena také díky darům a zápůjčkám knih. Taktéž bylo získáno 
softwarové vybavení a repliky keramických nádob potřebné pro činnost ústavu. 

Zástupci ústavu se věnovali také publikační činnosti, účastnili se odborných konferencí 
a popularizačních akcí pro veřejnost. 

V roce 2016 dosáhl ústav celkových příjmů v hodnotě 136 tisíc Kč, vynaložil na svou 
činnost částku 73 tisíc Kč. Jeho hospodářský výsledek za rok 2016 byl 63 tisíc korun. 

 

5. Závěr 
 

Tato výroční zpráva byla projednána a schválena správní radou ústavu dne 
02.02.2017. 

 

V Ledčicích 10.2.2017     Mgr. Jakub Matoušek, ředitel 

 


