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|. lnformace o s|oŽení orgánu veŤejné vfzkumné instituce a o jejich
činnosti či o jejich změnách

a) Vfchozí s|ožení orgán sLU

PověĚen vedením od.

Ředite| SLÚ. PhDr. He|ena Ulbrechtová, Ph.D.

jmenován s učinností od : 1. 5. 2007

Rada SLÚ zvo|ena dne 9. 1. 2Oo7 ve s|oŽení:

piedseda: Mgr. Vác|av Čermák, Ph'D.

místopňedseda: doc. PhDr. Pavel Janoušek, cSc. (UČL AV ČR, v. v. i.)

č|enové:

interní:

prom. fil. Nikolaj Savicky, CSc.

PhDr. Helena Ulbrechtová, Ph.D.

PhDr. Vladimír VavŤínek, CSc,

externí:

PhDr. llona Janyšková, CSc ÚlČ AV ČR, v, v. i.)

prof. PhDr. Jan KoŤensky, DrSc. (UP olomouc)

tajemník:

Mgr. František Čajka

Dozorčí rada jmenována dne 27 . 3. 2007 ve s|oŽení:

predseda: PhDr. Martin Steiner

místopiedseda: PhDr. Eva Šlaufová

č|enové:

prof. PhDr. Mitan Hlavačka, CSc. (HU AV ČR, v. v. i.)

doc. PhDr. Petr Charuát, DrSc. GČU Ptzen)

PhDr. Petr Nejedty ÚlČ AV ČR, v. v. i.)

tajemnice:

PhDr. Lubomíra Havlíková, CSc.



b) Zmény ve složení orgánri:

V roce 2008 ke změnám ve složenÍ orgánťl sLÚ V. V. Í. redošto

lnformace o činnosti orgánťr:

Ředitel:

Vědecká a personáIní koncepce SLÚ

pokračovala kontinuálně a plnění vyzkumného záměru nebylo ohroženo.

V lednu 2008 podalo vedení dle pokynťl zŤizovatele návrh a konkretizaci
jednotlivych Úkolťl pro prodlouŽení vyzkumného záměru do roku 201 1 .

V pr běhu prvního čtvrtletÍ roku 2008 Vypracovalo vedení podklady pro
prŮběžné hodnocení vyzkumnych záměrŮ formou swot analyzy. Hodnotící
komise ponechala pracovišti hodnocení A.

Vedení prŮběžně sledovalo Usnesení Rady VaV, zvláště její koncepci no-
vé Metodiky hodnocenÍ a informovalo o ní zaměstnance. ZároveĎ zprísnilo
poŽadavky na jednotlivé publikační vystupy a nedoporučilo zaměstnancŮm
publikovat ve sbornících, včetně konferenčníck. Informovalo redakce všech
trí Ústavních mezinárodních vědeckych časopisŮ, aby predaly potŤebné
pod-klady pro jejich hodnocení a zaŤazení na Seznam českych vědeckych
recenzovanych časoprs Ů a do mezinárodnÍ databáze vědeckych časopis
ERIH. obě databáze periodika Slavia, Germanoslavica i Byzantinoslavica
prijaly; poslední dva časopisy s hodnocením B. Vedení zajistilo prístup ke
všem tŤem periodikŮm prostŤednictvÍm mezinárodní on-line knihovny
C.E.E.O.L. se sídlem ve Frankfurtu n. M.

l dalšÍ vydavatelská činnost postupovala v souladu s edičnÍm plánem na
rok 2008. Financování publikačních vystupťl proběhlo ve dvou prípadech
formou nakladatelské spoluÚčasti, v jednom prípadě se jednalo o publikaci
zpracováVanou a financovanou v rámci grantového projektu.

Vedení podporilo a zajistilo usporádánÍ trídenní mezinárodní vědecké
konference věnované ruské emigraci v meziválečném Českos lovensku a
zorganizovalo v prostorách Akademie věd Ve dnech 13.-30. 10. 2008
vystavu o činnosti Ústavu v letech 1998-2008.

Pracoviště dbalo na to, aby se veškeré informace o ustavních akcÍch
(prednášky V rámci národnÍch komitétťl, prednášky zahraničních hostí)
dostávaly kontinuátně k zainteresované verejnosfi a to formou článkťl V
Akademickém bulletinu, formou webového portálu ,,Slavistika", na vlastních
webovych stránkách či ve spolupráci s rozhlasovou stanicÍ Česk!, rozhlas.
Leonardo.

Slovansky Ústav prohloubil spolupráci se S/oyanskou knihovnou pri
NárodnÍ knihovně ČR a spolu s nÍ se podítel na organizaci trÍ akcích (vyše
uvedená mezinárodní konference, jedna konference domácÍ a prezentace
pubtikací s tematikou ruské emigrace), Datší mezinárodní kotokvium sLÚ
usporádal ve spotupráci s Ústavem světové literatury sÁy v Bratistavě.
sLU uzavŤel dohodu o spolupráci s FF IJK v Praze o Účasti v paralelnÍch

c)



korpusech pro slovinsky a chorvatsky jazyk (mezinárodní projekt
TNTERCORP).

V prosinci 2008 proběhly atestace šesťi zaměstnancťl, ve tŤech prípadech z
dŮvodŮ pŤeŤazenÍ do vyššÍho kvalifikačního stupně (ukončenÍ či nástup do
doktorského studia), Ve dvou prípadech z dťtvodu prodloužení pracovní
smlouvy a v jednom prípadě z dťtvodu navyšení pracovnÍho Úvazku.

Majetkové záležitosÍi _ vk|ad nemoviÍosÍi ve Valentinské 91/1 do vlastnictví
sLÚ
V roce 2008 probíhala další jednání a možnosti prevzetí budovy do
vlastnictví SLÚ. Návrh na vloženÍ nemovitosti projednala dne 25. 3. 2OO8
Akademická rada AV ČR a Ťeditetka SLÚ s návrhem souhtasita stejně jako
s návrhem Dodatku ke ZŤizovací tistÍně. Po projednání V Radě sLU a
Dozorčí radě sLÚ Ťeditetka svitjsouhlas písemně dne 6. 6. 2008 oznámila
Ťeditelce |(AV. Návrh na vloŽení do Katastru nemovitostí byl proveden 1. 8.

2008. Do konce roku 2008 však nebyl majetek zapsán, protože Katastr
poŽadoval dalšÍ doplnujÍcí listiny, l presto, Že byl zápis proveden až V
bŤeznu 2OO9 (se zpětnou platnostÍ od 1. 8, 2008), sLÚ od srpna 2008
postupně prebíral správu objektu, zajistil aktuálnÍ ocenění a zaevidování
jeho majetku, Vypracoval koncepci dalšího využití a rekonstrukce budovy.
S ptatnostÍ od 1. 8. 2008 sLÚ uzavŤel MandátnÍ smlouvu o správě objektu
s dosayadním správcem SSČ AV ČR, v. V. i., která konkrétně vymezila a
specifikovala rozsah činnostÍ správce objektu. Do své kompetence oproti
pťlvodnÍ MandátnÍ smlouvě mezi AV Čn a ssČ pŤevzal sLÚ veškeré
Účetnictví a agendu spojenou s nájmy a vyÚčtovánÍm za rok 2008. V
prŮběhu srpna a zárí nechalo vedení sLÚ Vypracovat odhadnÍ posudek na
nemovitost. V téŽe době byl také vypracován predběŽny postup pri
stanovení priorit pri dalšÍm vyŽití budovy ve Valentinské 91/1 : rekonstrukce
elektrorozvodťl a vypracovánÍ dokumentace nezbytné k Žádosťi o pŤevod
stávajících bytovych prostor na nebytové tak, aby je bylo možno následně
rekonstruovat na pracovny. V listopadu 2008 byla Vypracována pŤedběŽná
kalkulace na oba projekty a dále kalkulace na zpracování pasportu budovy.
Vzhledem k nedoŤešené majetkové situaci do konce roku 20a8 však
nebylo možno pŤikročit k vypracování vlastní dokumentace.

Rada SLÚ:

V prŮběhu roku 2008 se Rada S/ovanského Ústavu sešla na čtyrech
rádnych zasedánÍch (15. Února,25, dubna, 27. čeruna a 7. listopadu), Mezi
jednotlivymi zasedánÍmi jednali členové Rady podle potreby per rollam.

Rada sLÚ V roce 2008:

- projednala a schvátila rozpočet Stovanského Ústavu AV ČR na rok 2008;

. vzala na vědomí vysledek finančního auditu za rok 2007;

. projednala a schvátita Vyroční zprávu S/ovanského Ústavu AV ČR, v. v. i.,
za rok 2007:



- vzala na Vědomí rozhodnutí Akademické rady AV CR, potvrzené na 32.
zasedání Akademického sněmu AV CR o pŤevodu budovy a pozemku Ve
Valentinské 91/1 (Praha 1) do vlastnictvÍ Slovanského Ústavu AV CR, V. V.

i.;

- projednala a schválila návrh změny ZŤizovací listiny S/ovanského ustavu
AV ČR, V. V. i. (Dodatek č, 1 a PrÍtoha č. 1) y souyislosti s pŤevodem
budovy a pozemku Ve Valentinské 91/1 (kat. Praha-Staré Město) do
vlastnictvÍ Slovanského Ústavu AV ČR, v. v. i,;

- vzala na vědomÍ návrh prodloužení vyzkumného záměru sLÚ do roku
201 1;

- na rádném zasedání a dodatečně i per rollam projednala návrhy čtyr
grantovych projektŮ, tri doporučila k podání, jeden projekt zamítla;

- vzala na vědomí podepsání Kolektivní smlouvy mezi SLÚ a Záktadní
odborovou organizací SLU;

- vzala na vědomí uzavŤenÍ MandátnÍ smlouvy o správě budovy ve Va-
lentinské 91/1 . mezisLÚa SÍrediskem společnych činnosťí AV CR, .v.v. i.;

- navrhla a schvátita sloŽení atestačnÍ komise pro atestační Ťízení v SLÚ v
roce 2008;

- vzala na vědomí uzavŤenÍ trÍ novych témat spotupráce mezi sLU a Ústavy
Ruské akademie věd v rámci meziakademickych dohod;

- schvátita návrh sLÚ na ocenění prof. PhDr. Radoslava Večerky, DrSc.,
čestnou oborovou medailí Josefa Dobrovského za zásluhy ve filologickych
a filosofickych vědách udělovanou AV ČR a návrh sLÚ na udělenÍ Prémie
Otto Wichterleho;

Dozorčí rada:

Dozorčí rada S/oyans kého Ústavu AV ČR, V. V. i., se V roce 2OO8 seš/a na
dvou zasedáních: 27. unora a 12. prosince. K oběma jednáním byla
pŤizvána reditetka stÚ PhDr. Helena l,Jtbrechtová, Ph.D. Proběhta také
dvě jednání per rollam (29. 05. a 19. a9. 2008).

Dozorčí rada na svém 3. zasedání dne 27. 02, 2008:

- projednala a schválila Zprávu o činnosti DozorčÍ rady S/oyanského ustavu
AV ČR, V. V. i., za rok 2007;

- projednata VyročnÍ zprávu S/ovanského Ústavu AV ČR, v. V. i., za rok
2007 s pfipomÍnkou k bodu 3.1 .1;

- seznámila se se Zprávou nezávislého auditora ze dne 13' 2. 2008, ktery
prijal VyročnÍ zprávu S/oyanského Ústavu AV ČR, v. V. i,, vyhotovenou k
31 .12.2007, bez vyhrad;

- projednala návrh rozpočtu SLÚ AV ČR, v. V. i., na rok 2008, ktery byt
shledán jako vyrovnany a adekvátní vzhledem k inflaci a nárŮstu Cen
energiÍ;

- proiednala návrh Smlouw o náimu nebvtovÝch prostor mezi Knihovnou



AV CR, V. V. i., NárodnÍ 3, 115 22 Praha 1 (zastoupenou reditelem ing, M
Lhotákem) a S/oyanskym Ústavem AV ČR, V. V. i., Vatentinská 91/1 , 11O
a0 Praha 1(zastoupenym Ťeditelkou PhDr. H. Ulbrechtovotl, Ph.D.),
souh/as ila s pŤipomínkou reditetky k podmínkám smlouvy (ohledne Čtanxu
lll, bod 4) a podporila její zdrženlivé rozhodnutí ve věci podpisu smlouvy.

DozorčÍ rada na svém 4. zasedání dne 12. 12. 2a08:

- vzala s uznáním na vědamí Zprávu o činnosti Ústavu za rok 2008 a
vystedky prťlběžné evaluace v mezidobÍ ptnění vyzkumného záměru; SLÚ
AV ČR, v. v.i., byl hodnocen nejvyšším stupněm (A);

- vzala na vědomí Zprávu o hospodaŤení sLÚ AV ČR, V. V. i., za rok 2008;

- potvrdila predchozí jednání (per rollam 29. 05, 2008) o Dodatku ke
ZŤizovací tistině sLÚ y souyl.stosti se skuťečnostÍ, že Slovansky Ústav AV
ČR, v. V.i., nabyl do vlastnictvÍ (podle s í9, č. 1, bod e) zák. č.341/2005
sb.) budovu ve Valentinské 91/1, s piíslušnym pozemkem V katastrálním
Území Staré Město, obec Praha (projedná,y dva dokumenty: Príloha č. 1
ZÍizovací listiny S/ovanského Ústavu AV CR V' V. i.; Dodatek č. 1 ke
ZfizovacÍ tistině S/oyans kého ustavu AV ČR, v. v. i.);

- potvrdila pŤedchozí jednání (per rollam 19. 09. 2008) o MandátnÍ smlouvě
o technické správě, pravozu, udrŽbě a opravách nemovitosti Ve
Valentinské 91/1 , uzavŤené mezi Slovanskym Ústavem AV ČR, v. v. i., se
sídlem Valentinská 91/1 , 110 00 Praha 1 a zastoupeném mandantem
PhDr. H. Utbrechtovou, PhD., reditetkoU, o Stfediskem spoleEn!,ch činností
AV ČR, V, V. i,, se sidlem Národní 1009/3, 110 00 Praha 1, zastoupeném
mandatáfem JUDr. J, Malym, reditelem.

NejdŮleŽitější sťanoyis ka DozorčÍ rady:

- Dozorčí rada dne 27. a2. 2008 projednala návrh Smlouvy o nájmu
nebytovych prostor mezi Knihovnou AV ČR, V. V. i., a Slovanskym Ústavem
AV ČR, V. V. i.; vyslovila souhlas s pripomÍnkou reditelky k podmínkám
smlouvy (ohtedne Čtanxu lll, bod 4) a podporila jejÍ zdržentivé rozhodnutÍ
ve věci podpisu smlouvy.

- DozorčÍ rada per rollam (29. 05. 2008) souhlasila se změnou ZťizovacÍ
tistiny S/oyanského Ústavu AV ČR, V. V. i., podte pŤedtoženého znění
PŤÍlohy č. 1 a Dodatku č. 1; a vydala príslušné predběžné písemné
vyjádrení.

- Dozorčí rada per rollam (19. 09. 2008) vzala na vědomí Mandátní
smlouvu o správě budovy Valentinská 91/1 , Praha 1.

ll. lnformace o změnách zíizovací listiny:
,

Na zasedání dne 25. 3. 2008 AR projednala a schválila návrh na vklad nemovitosti
Vatentinská 91/1 , Praha 1 včetně príslušenství a pozemku do vlastnictví SLÚ. Toto
rozhodnutí bylo potvrzeno i hlasováním Akademického sněmu v dubnu 2008, ke
kterému doš/o po interpelaci reditele ÚlČ. S návrhem Dodatku ke ZŤizovací listině,
obsahuiícím také závazkv sLÚ souyise iící s vkladem, Íeditelka po proiednánÍ a



schválení Radou SLU a Dozorčí radou souhlasila a písemně svŮj souhlas dne 6. 6.
2008 oznámila Ťeditetce KAV. Dodatek ke ZŤizovací tistině sLÚ podepsal pŤedseda
AV ČR dne 20. 6. 2008 a současně AV ČR podala návrh na zápis Dodatku a PrÍIohy
u uŠytT v rejstrÍku VVl. uŠurp1 schvátito ke 29.7.2008 a k 1.8.2008 podata AV
ČR návrh na vklad do Katastru nemovitostí. Zápis do Katastru nemovitostÍ nebyt do
31 . 12. 2008 proveden.

|ll. Hodnocení h|avní činnosti:

Predmětem hlavní činnosti Slovanského Ústavu je vědecky vyzkum V oblasti
paleoslovenistiky, byzantologie, gramatického a lexikálnÍho vyzkumu současnych
s/oyanskych jazykŮ, vyzkum V oblasti dějin a teorie s/oyanskych literatur Ve
stŤedoevropském kontextu, od roku 2005 rozšífeny io aspekt interakce slovanskych
a neslovanskych kultur a literatur. Z kulturně literárnÍch vztah se dále rozvÍjÍ vyzkum
ruské emigrace V meziválečném Československu. V roce 2008 pokračovalo ptnění
vyzkumnych Úkolťt V jednotlivych oddělenÍch podle pŤipraveného časového
harmonogramu. V odděIení lingvistiky a lexikologie pokračoval synchronně
konfrontačnÍ vyzkum slovanskych jazykťl zaměŤeny pŤedevším na neo|ogii, Prťlběžně
probíhalo zpracování S/ovlnsko-českého a Chorvatsko-českého slovníku a
Ukrajinsko-českého slovnÍku nové doby. V nakladatelství Leda byl vydán Ukrajinsko-
česky a česko-ukrajinsky slovník. Pokračovala práce na grantovych projektech
,,Komplexní konfrontační popis slovní zásoby ruštiny a češtiny s prihlédnutím k jejÍ
dynamice,,(další revize zpracovanych rukopisnych podkladŮ, doplĎování ruskych
hesláŤťl a jejich ekvivalentace, prťlběžná excerpce ruskych a českych neologismŮ),
Projekt ,,Jihokarpatská ukrajinská nárečí z autentickych záznamŮ: texty a pÍsně,, _
pokračoval vyběr poslechem, zápis textu, jeho transkripce, pŤeklad a literární prava
nárečních textŮ. Zpracováno, transkribováno a pfeloŽeno 60 stran vyprávění a 50
písnÍ s uplnym textem, notovym záznamem a presnou stopáŽí. Projekt,,Areálové
studie slovní zásoby jihokarpatskych ukrajinskych nárečí vychodního Slovenska',
(heslár má nyní 160 stran s heslovymi slovy, jejich základní gramatickou
charakteristikou, kontextovou charakteristikou a ekvivalentem). V oddělení
paleoslovenistiky a byzanto|ogie byly pŤipraveny do tisku dva seš ity nové publikace
Recko.staroslověnsky index / lndex verborum graeco-palaeoslovenicus, obsahující
uvodní studie, pomocny slovníkovy aparát a srovnávací tabulky s/oyans kych
rukopisŮ, které tvoŤí materiálovou bázi lndexu. Kromě toho probíhalo také zpracování
novych slovnÍkovych hesel (približně 300 hesel). DáIe pokračovaly práce na prípravě
jednosvazkového SÍaros/o věnského slovníku (zpracovánÍ části anglickych
ekvivalentŮ, korektury a uzavÍránÍ rukopisu části hesel). od roku 2008 začalo také
zpracování novych hesel pro Dodatky ke SlovnÍku jazyka sťaros/ověnského
(zpracována hesla písmene ,,A',). Dále probÍhaly práce na zpracovánÍ rejstríku k 6a
ročnÍkťlm časopisu Byzantinoslavica (dokončen, utťÍděn jmenny rejstÍík, nově začal
byt zpracováván rejstrík tematicky). Zaměstnanci oddělenÍ dějin slavistiky a
s/oyanskych literatur se soustŤed'ovali predevším na dokončenÍ rukopisu publikace
,,Die ost-West-Problematik in den europáischen Kulturen und Literaturen
(ausgewáhlte Beispiele)''. V bŤeznu 2008 uzavŤelo vedení ustavu smlouvu s
nakladatelstvím Ner.sse v DráŽd,anech, které pripravuje a financuje sazbu rukopisu a
jmenny rejstrík. V srpnu a záfí 2008 ve SLÚ pracovata tektorka z nakt. Neisse, která
pŤímo na mÍstě text lektorovala. Publikace o rozsahu 800 s. s textv ve světovÝch



jazycích je již nyní propagována na německém knižním trhu a má své první
objednavatele. Vyjde V roce 2009. Byl dokončen rukopis autorské monografie ,,Ruská
poezie druhé poloviny 20. století. Úvahy o historii, teorii a filozofii,', která vyjde rovněŽ
v roce 2009, Pokračovala práce na grantovém projektu a pfÍpravě monografie o
česko.slovenskych kulturnÍch a literárních vztazích prelomu 19. a 20. století, práce
na edicÍ dosud nevydaného Erbenova rukopisu S/ova nské bájestoví (ve spoluprácÍ s
Etnologickym Ústavem AV ČR, v. V. i.) a nově byt zahájen několikalety projekt edice
dosud nevydané ŠafaŤíkovy korespondence. Byta dokončena excerpce a revize
záznamŮ v projektu Slavica v české reči lllb. oddělení usporádalo mezinárodnÍ
vědeckou konferenci s tematikou ruské meziválečné emigrace a její spolupráGe s
českymi institucemi a pŤíslušné pracovnice zahájily vyzkum dosud neprobádanych
archivních materiátŮ prof. Šachmatova a dosavadní bádání rozšÍfity kromě aspektu
historického i o aspekt uměnovědny pri studiu ruského vytvarného uměnÍ
emigranfské diaspory ve spolupráci s oblastní galerií vytvarného uměnÍ v Náchodě.
Slovansky Ústav spolupracoval s Ceskym komitétem s/avl.sťri pri závěrečnych
prípravách mezinárodního slavistického kongresu V ochridu, jehoŽ se aktivně
zÚčastnilo pět zaměstnancŮ sLU a další pťispěli do sjezdového čísla časopisu
Stavia. sLÚ vyda! všechna čísla tŤÍ mezinárodnÍch časopisťl, od roku 2008 vedenÍ
uzavŤelo smlouvu na jejich zpoplatněné zpŤístupnění v online systému C.E.E.O.L. se
sídlem v Frankfurtu n/Mohanem. Všechny tri časopisy byly prijaty do českého
seznamu vědeckych recenzavanych periodik, časopis Germanoslavica byl nově pŤijat
do databáze ERIH (sekce Literatura, hodnocení B), V současnosťi navržen na
hodnocení A, Slavia a Byzantinoslavica V kategorii Lingvistika a Historie s
hodnocením C a B.

Publikace vydané v r. 2008

1 . Ukrajinsko-česky a česko-ukrajinsky slovník

Slovník strednÍ velikosti o rozsahu 1026 stran, 1 14 tisíc hesel, je určen k praktickému
uŽitÍ. Proto obsahuje i mnoho novych s/oy a spojenÍ odrážejícÍch společenské,
ekonomické a politické změny, jimiŽ obě země prošly na konci 20. století, Slovník je
sesÍayen tak, aby uživatelťlm umožĎoval aktivní užívání slovní zásoby, čemuŽ
napomáhá i pŤehledn!, gramaticky aparát uvedeny u jednotlivych heslovych s/oy'
Praha: Leda Ve spolupráci se S/ovanskym Ústavem,2008, 1026 s. /sBN 978-80.
7335-1 1 3-7.

2. Slavica v české Ťeči lll, část 1. Preklady ze západo- a jihoslovanskych jazykťl v
letech 1891-1918.

Kniha obsahuje utrÍděné bibliografické záznamy (6766) prekladŮ knižních i
časopiseckych, pŤístušné rejstríky prekladatelŮ a časopisŮ a rozsáhlou Úvodní studii.
Jedná se o zprÍstupnění části katalogu Stavik sLÚ, vytváŤeného od 50. let 20. století
pro odbornou i laickou veŤejnost. V této šÍri a uspoŤádánÍ bibliografické záznamy
daného období dosud nebyly publikovány. Kniha dokumentuje zájem českého
prostŤedí o ostatní slovanské kultury a jeden z mechanismťl jejich recepce. Praha:
S/ovansky Ústav, Práce S/oyanského Ústavu, Nová Ťada, sv. 23/ Euroslavica, 2008,
554 s. /SBN 978-80-86420-28-8.

3. Řecko.s taroslověnsky index / lndex verborum graeco-palaeoslovenicus. 1 ,

(Prolegomena)



ecko.staroslověnsky index prinášÍ uživateli srovnání lexikálního bohatstvÍ
byzantské rečtiny se sťaroslověnštinou formou slovníkovych statí. Pramennou bází
jsou sťaros/ověnské texty velkomoravského pŮvodu, které byly preloŽeny z recké
pÍedlohy. ÚvodnÍ sešif obsahuje ve trech jazykovych mutacích (česky, rusky a
anglicky) Úvodní studii o vyznamu a historii celého projektu, popis zpracování
slovníkovych hesel a soupis reckych a staros/oyěnsk!,ch pramenťl. Praha-Pragae:
S/ovans ky Ústav AV ČR/Euroslavica, 2008, 64 s' /SBN 978-80-86420-33-2.

4. Řecko-s taroslověnsky index / lndex verborum graeco-palaeoslovenicus, 2.
(Prolegomena).

Druhy sešiť Řecko.staroslověnského indexu bezprostredně navazuje na pruní.
obsahuje vedle soupisu všech zkratek uŽívanych slovníkem, soupis základní
literatury pŤedmětu a dalších pomťlcek. Druhou část sešlTu tvorí srovnávací tabulky
paralelních mÍst s/oyansk!,ch rukopisŮ, které yají usnadnit uživateli práci se
slovníkem. Praha-Pragae: S/ovansky Ústav AV CR/Euroslavica, 2008, 64 s. lsBN
978-80-86420-33-2.

M ezi n árod n í spol u práce

V rámci vědecké spolupráce mezi AV Čn a Ruskou AV v tétech 2009 - 201 1 pracuje
sLÚ na 5 schválenych tématech (dvě z oblasti paleoslovenistiky, dvě z problematiky
ruské emigrace a jedno lexikografické téma).

Byty schváleny tri společné projekty v rámci Dohody mezi AV ČR a Bulharskou
akademií věd na léta 2008 - 2010 (kulturně-historicky, lingvisticky a paleoslo-
venisticky).

Do dohody ,mezi AV ČR a AV tJkrajiny na léta 2008 - 2010 byl zafazen lexikograficky
projekt SLU.

V rámci mezinárodního programu UAt byl Ťešen projekt Řecko-staroslověnsky
slovník-index.

Aktuální meziustavní dvou stranné dohody

Slovensko, Ústav svetovej titeratÚry sAy, Bratislava, téma Ruská literatura V
evropském kontextu

Slovinsko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, spolupráce pri prípravě
sl ovi n sko-če ské h o sl ov n í ku .

Bulharsko, lnstitut za balgarski ezik na BAN, Sofia, téma Dynamika a inovace V

bulharském a českém lexiku během 90. let 20. stoletÍ.

tnstytut movoznavstva im. o, Potebni ANU, Kyjev, téma Lexikologie a lexikografie
ukrajinštiny v synchronním a historickém aspektu.

Chorvatsko, Sťaroslavenski institut, Zagreb, redakční práce na církevněslovanském
slovní ku chorvatské redakce,

Makedonie, lnstitut za makedonski jazik, Skopje, PŤíprava druhého svazku
Grigorovičova parimejniku, redakce církevněsloyans kého slovnÍku makedonské
redakce.



Rusko, lnstitut russkoj literatury RAN, Sankt-Peterburg, téma Ruská literatura V
evropském kontextu,

NejvyznamnějšÍ vědecké vystedky SL|J dosažené v rámci mezinárodní spolupráce:

1. Vyzkum ruské emigrace - Ruské vědecké, kulturnÍ a politické instituce V
meziváIečném Československu. SLÚ/tnstitut slaujanovedenija RAN, Moskva (L.
Běloševská _ M. Dostal). Mezinárodní vědecká konference 8'-10. 10.2008, Praha
(viz níže) a publikace odbornych studiÍ v časopise S/avla V roce 2010.

2. Vyzkum ruské emigrace - ZpracovánÍ archivu V. M. Šachmatova. Úou - sLÚ/
Humanitní univerzita Jekatěrinburg (J Jančárková s' Gagen). Technické a
vědecké zpracovánÍ pozŮstatosti V. Šachmatova V ČR, tríděnÍ a identifikace
materiálťl. Publikace tŤí studiÍ v odbornych časopisech.

3, Vyzkum s/oyanskych literatur V evropském kontextu - Recepce ruské literatury v
evropském kontextu. SLU/Ustav svetovej literatury sAy, Bratislava (H, Ulbrechtová

M. Kusá). Společná vědecká konference 12. 4. 2008 Bratislava (viz níže) a
publikace tfÍ čIánkťl v Slovak Review of World Literatur Research,

4. Vyzkum v paleoslovenistice - Staré církevněsloyanské památky českého pťtvodu
jako pramen sťaros/ověnské a staroruské lexikografie. StÚttnstitut russkogo jazyka
RAN, Moskva (V. Čermák _ V. B. Krysko). Redakční spotupráce a pŤÍprava lexi-
kografického materiálu pro 8. svazek díIa Slovar. drevnerusskogo jazyka (Xl-XlV w,)

5. Vyzkum v paleoslovenistice - Vyzkum V oblasti paleoslovenistiky srovnání
reckého texika se sťaros/ověnskym SLÚ/Institut slaujanovedenija RAN, Moskva (V.
Čermák _ V' S, Jefimova). Vyhtedání texikografického materiátu a zpracování studie.

Akce s mezinárodní Účastí, které sLÚ organizoval nebo v nich vystupovat jako
spoluporadatel

1. Vědecká konference Problém žánru jako konfrontace ruského a evropského.
Ústav světové titeratury sAy Bratistava/SLÚ

2. Vědecká konference Úloha české intetigence ve společenském Životě Bulharska
po jeho osvobození. Bulharsky kutturní institut Praha/SLÚ

3. Vědecká konference Ruská emigrantská kultura a humanitní vědy v meziválečném
Českos lovensku: oblasti vzájemné spolupráce. sLÚ
4. Vystava Slovansky Ústav AV ČR 1998-2008; slavnostní vernisáŽ. sLÚ
5. Prezentace knih s tematikou skif poetov / Poustevna básnÍkŮ. Slovanská
knihovna pri NK ČR/sLÚ

ZahraničnÍ hosté

V roce 2008 navštÍvito SLÚ 39 zahraničních badatetŮ v rámci studijních pobytŮ a jako
Účastníci vědeckych akcÍ. Neivěťš í počet zahraničních hostŮ byl y souyis/osťi
s akcemi porádanymi sLÚ z Ruska (24) a ze Slovenska (4). Z Německa, Vetké
Británie, Rakouska a Bulharska priielo po 2 badatelÍch, z Ukraiinv, Kvpru a Norska



po jednom.

tv. Hodnocení další a jiné činnosti:

Další a jinou činnost SLÚ Ve smys|u ZŤizovací listiny nevykonáva|.

lnformace o opatÍeních k odstranění
a zpráva, jak by|a splněna opatŤení
uloŽená v pŤedchozím roce:

V. nedostatk v hospodaÍení
k odstranění nedostatkri

Nedosťatky v hospodarení nebyIy zjištěny, na zobrazenÍ hospodaŤení Účetní jednotky
v Účetnictví za rok 2007 vydal auditor vyrok ,,bez vyhrad,,.

vt. Finanční informace
z hlediska posouzení
mít v|iv na její vfvoj:")

o skutečnostech, které
hospodáŤského postavení

jsou vfznamné
instituce a mohou

Stav zaměstnanc V roce 2008

Fyzicky počet zaměstnanc 42

Prepočteny počet zaměstnancťr 28,55

Finanční zabezpečení V roce 2008 v tis' Kč

Poskytnutá institucioná|ní podpora na iešení vfzkumného záměru
12 911

ostatní vynosy 990

z toho - uroky 19

. nájemné z ploch 102

. trzby z prodeje pub|ikací 99

. rÚup z roku 2OO7 2O8

- peněŽní dary 38

|nvestiční vfdaje 0

Neinvestiční vfdaje

lnstitucionální 12 911

-) 
Údaje poŽadované d|e $ 21 zákona 563/1991 Sb', o Účetnictví, veznění pozdějŠích piedpisťr



UčeIové

Mimorozpočtové

Celkem

Mzdy

lnstitucionální

Účetové

Mimorozpočtové

Celkem

ooN
Institucionáln í

ÚčeIové

Mimorozpočtové

Celkem

1 805

1 532

16 248

7 976

623

603

9 202

341

353

248

942

V|I. Predpok|ád anÝ vfvoj činnosti pracoviště:-)

Vedení chce i nadá|e zajišťovat kontinuá|ní p|nění vlzkumného záměru a pri

rea|izaci jeho jednotlivfch Úko|ťr i nadále vyuŽívat pozitiv, která prináší tematická a
interdisciplinární šíre vyzkumného zaměiení SLU' Podporu budou mít nadá|e jen ty
projekty, které odpovídají poŽadavkťrm současnfch evropskych humanitních věd
(literárněvědnfch, kulturologickfch a lingvistickfch). Prioritní je rozšíiení oblastí
spolupráce na západoevropské země, zvláště V těch částech oboru (|iterární a
ku|turní věda), v nichŽ je dnes jejich těŽiště. V souvislosti s tím plánuje SLÚ širší
nak|adatelskou spolupráci napi. s Německem a vydávat vybrané pub|ikace i v
západních jazycich tak, aby byty dostupné pro odbornou veÍejnost V západní
Evropě. Vyzkum ve vybranfch ob|astech se bude více zaměťovat na konfrontaci
slovanského a neslovanského prostied í a vyuŽívat novych vědeckfch
interdisciplinárních trendťr mezi literární vědou a moderními vědami o kultuťe'

obecně by tak mě|a byt nastolena rovnováha mezi vyzkumy, vycházejícími z
klasické fi|ologie, orientovanymi diachronně a vyzkumy synchronními . ZároveĎ sl
SLÚ chce podrŽet určitou badatelskou exk|uzivitu V cR tfkající se oblasti
pa|eoslovenistickfch vyzkumťr či pri vyzkumech ruské emigrace v Ceské republice'
l v nás|edujících |etech si chce SLU udrŽet svťrj status vědeckého pracoviště
plnícího ukoiy, pro které není v rámci analogicklch obor na VŠ prostor a zároveť.l

chce i nadále své odborníky poskytovat pro spolupráci s vysokymi školami.

SLÚ Se hodlá ucházet v roce 2010 o finanční prostredky v rámci ap|ikovaného
vr7zkumu Dro humanitní vědv v HTP 1 : Ku|turní dědictví a národní identita (v zkum



v1/tvarného umění ruské provenience ve sbírkách na Území cR).

Vfsledky vfzkumu chce SLÚ zveiejĎovat jak formou studií mimo jiné ve v|astních
tiech mezinárodních vědeckfch časopisech, tak i formou mezinárodních konferencí,
jejichŽ p|án je stanoven do roku 2a11. Na nich by se měly prťrběŽně prezentovat
jednotlivé obtasti vi/zkumu SLÚ.

V|lI. Aktivity v ob|asti ochrany Životního prostÍedí:-)

Slovansk! tjstav nemá vzhledem k zaměťení své vfzkumné činnosti Žádné aktivity
v oblastl ochrany Životního prostredí.

lx. Aktivity v ob|asti pracovněprávních vztah : 
-)

Pracovněprávní vztahy v SLÚ se rídí obecně platnfmi právními pfedpisy a Kolektivní
smlouvou uzavienou mezi Zo odborového Svazu pracovníkťr vědy a vyzkumu a
Ťedlte|em dne 1. 6. 2008. odměnování zaměstnanc je stanoveno Mzdov1ym
predpisem SLÚ. V souvis|osti s pÍevodem budovy a pozemku ve Vatentinské 91 t1 do
vlastnictví SLÚ doš|o ke změně ZÍizovací |istiny SLÚ (viz bod l.c. Vfroční zprávy
SLÚ). |nterní predpisy SLÚ V roce 2008 zťrstaly beze změny.

razítko 
s|ovansky ťIstav AV ť.H., v"v.i" podpis ieditele pracoviště AV ČR

Valentinska 91/1

1 10 00 Praha 1

iČ ngl78a.|7

PÍí|ohou vf roční zprávy je četní závěrka a zpráva o jejím auditu

fr,,t-(Lur-- Ml

-) 
Údaje poŽadované dle $ 21 zákona 563/1991 Sb., o učetnictví, ve znění pozdějších predpis '
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Mgr. Jana $lechtová

$tatutární zástupce
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Rada slu AV ČR, v. v. i.
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z pn,íua r,rnzÁwsrcruo AUDITu RA
pro Slovanslc!, stav AV ČR, v.uí

Zpráva o četní závěrce

ověii|i jsme pĚi|oženou ucetní závěrku S|ovanského tjstavu AV ČR, v.v.i. tj. rozvahu
k31.12.2008,vykaz ziskťr aztráIy za oMobí od 1.1.2008 do 31 .12.2oo8 a piílohu této ričetní
závěrky včetně popisu pouŽitÍch vfznamnfch četních metod, se sídlem Va|entlnská 1,110 00
Praha 1, lCo:68378aŤ identifikované vtéto cetní závěres.Pfedmět ěinnosti S|ovanského
ristavu AV ČR, v.v.i. je uveden v PĚí|oze kričetní závěrce k datu 31.1 2.2oa8.

odpovědnost statutárního orgánu četní jednďky za riěetní závěrku

Za sestavení a věmé zobrazení četní závěrky v souladu s česki/mi učetními pĚedpisy
odpovídá statutámí orgán Slovanského tistavu AV cR, v.v.i. Součástí této odpovědnosti je
navrhnout, zavést a zajistit vnitĚní kontro|y nad sestavováním a věm m zobrazením ěetní
závěrky tak, aby neobsahova|a rn.fznamné nesprávnosti zpťtsobené podvodem nebo ďtybou,
zvo|it a uplatnovat vhodné ěetní metody a provádět dané situaci pňiměrené cetní odhady.

odpovědnost auditora

Naší lohou je vydat na zák|adě provedeného auditu vfrok k této ričetní závěrce.Audit jsme
proved|i v sou|adu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskfmi standardy a
souvisejícími ap|ikačními doloŽkami Komory auditorťr České repub|iky. V souladu s těmito
predpisy jsme povinni dodržovat etické normy a nap|ánovat a provést audit tak, abychom
získali priměĚenou jistotu, Že četní závěrka neobsahuje vifznamné nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorskfch postupri, jejichž cílem je získat dťrkazní informace o
cástkách a skutečnostech uvedenfch v ričetní závěrce. Vfběr auditorskych postupťr závisí na
usudku auditora, včetně posouzení rizik, že rjčetní závěrka obsahuje vfznamné nesprávnosti
zpťrsobené podvodem nebo chybou. Pri posuzování těchto rizik auditor pÍih|édne k vnitÍním
kontro|ám, které jsou re|evantní pro sestavení a věmé zobrazení četní závéRy.Cí|em
posouzení vnitÍních kontro| je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádrlt se
k činnosti vnitÍních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použi{fch četních
metod, pÍiměFenosti rjěetních odhadú provedenfch vedením i posouzení ce|kové prezentace
četní závěrky.

IQnceláŤ:
U Pergamenlry ll45l12
170 00 Praha 7
č.ri.:400684683/0300, ČSoB, a.s., Praha l

www.triggacz
e-mail: audit@.nigga.cz



Domníváme se, Že získané dťrkazní informace tvofí dostatecnf a vhodnf zák|ad pro vyjádiení
našeho vfroku.

Pod|e našeho názoru ucetní závěrka ve všech vfznamnfch oh|edech podává věrnf a poctivf
abraz aktiv, pasiv a finanční situace Slovanského tistavu AV cR, v.v.i. k 31.12.2008 a
nák|adri, w.fnosri a v1fsledku jejího hospodafení za rok 2008 v sou|adu s riěetními predpisy
p|atnfmi v Ceské repub|ice.

Zpráva o vfroění zprávě

ověri|i jsme téŽ sou|ad vfroění zprávy Stovanského ustavu AV ČR, v.v.i. s vfše uvedenou
ucetní závěrkou.Za správnost u.froění zprávy je zodpovědnf statutární orgán stavu. Naším
uko|em je vydat na zák|adě provedeného ověÍení stanovisko o sou|adu vfroční zprávy
s četní závěrkou.

ověrení jsme proved|i v sou|adu s Mezinárodníml auditorskfmi standardy a souvisejícími
aplikačními doloŽkami Komory auditorťr České repubtiky.Tyto standardy vyŽadují, aby auditor
naplánova| a provedl ověĚení tak, aby získal priměrenou jistotu, Že informa@ obsaŽené ve
vifroční zprávě, které popisují skutečnosti, jeŽ jsou téŽ predmětem zobrazení v riěetní závěrce
,jsou ve všech vyiznamnifch oh|edech v sou|adu s pňíslušnou ucetní závěrkou.

Jsme pÍesvěděeni, Že provedené ověÍení poskytuje pÍiměĚenif podk|ad pro vyjádÍení vifroku
auditora.

Podle našeho názoru jsou
ČR, v.v.i. k 31.12.2008 ve
závěrkou.

V Praze dne 7.května 2009

Ing. Vaclov For
auditor, osvě, íKAČR 1597

informace uvedené ve v rocní zprávě Slovanského tistavu AV
všech vfznamn ch oh|edech v souladu s qfše uvedenou učetní

TRIGGA A
Malešiclra 19, Praha 3
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I.Dlouhodob;f nehmotn majetek celkem
1.Nehmotné lysledky r,1izkumu a vyvoje
2.Software
3.ocenitelná práva
4.Drobny dlouhodob nehmotny majetek
5. ostatní dlouhodoby nehmotn1i maj etek
6.Nedokončeny dlouhodoby nehmotny majetek
7'Poskytnuté zá|oWy na dlouhodob)i nehmotny majetek

II.Dlouhodobf hmotn majetek celkem
l.Pozemky
2.Umělecká díla, pŤedměty a sbírky
3.Stavby
4.Samostatné movité věci a soubory movitych věcí
5.Pěstitelské celky trvalych porostri
6.Zák\adní stádo ataŽná zvíÍata
T.Drobn! dlouhodoby hmotnyi maj etek
B.ostatní dlouhodoby hmotny majetek
9'Nedokončeny dlouhodoby hmotny maj etek
10.Poskytnuté zá|ohy na dlouhodoby hmotny majetek

III.Dlouhodobf' finanční majetek celkem
1.Podíly v ovládan]i'ch a Íízenych osobách
2.Podíly v osobách pod podstatnym vlivem
3.Dluhové cenné papíry drŽené do splatnosti
4'P jčky organizačním sloŽkám
5.ostatní dlouhodobé p jčky
6.ostatní dlouhodob;/ finanční maj etek
7 'PoŤizovany dlouhodoby finanční majetek

IV.oprávky k dlouhodobému majetku celkem
l.oprávky k nehmot. qisl. vyzkumu a v.-/voje

2'oprávky k softwaru
3.oprávky k ocenitelnlm právťrm
4.oprávky k DDNM
5.oprávky k ostatnímu DNM
6.oprávky ke stavbám
7.oprávky k sam. moviťym věcem a souborrim movitych
8. oprávky k pěstitelslo.im celkťrm

9. oprávky k zák|. stádu a taŽnym zv íŤatilm
i 0.oprávky k DDHM
1 1.oprávky k ostatnímu DHM

B.Krátkodobj. maj etek celkem
I.Zásoby celkem

1.Materiál na skladě
2'Materiál na cestě
3.Nedokončená vyroba a polotovary
4.Polotovary vlastní lyroby
5.Vyrobky
6.ZvíÍata
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Název ukazate|e | Č.r. Stavk 01.01.08 1 Stavk 31.12.08
8.ZboŽí na cestě
9.Poskytnuté zá|ohy na zásoby

Il.Pohledávky celkem
1.odběrate|é
2.Směnky k inkasu
3.Pohledávky za eskontované cenn é papiry
4 . Poskytnuté provozní zá|ohy
5.ostatní pohledávky
6. Pohledávky za Zarflěstnanci
7.Pohledávky za institucemi sZ aYZP
B.Dař z pŤíjmu
9.ostatní pŤímé daně
l O.Dař z pttdané hodnoty
1 1.ostatní daně a poplatky
l2.Nároky na dotace a ost. zučtování SR
l3.Nároky na dotace a ost. zučtovani ÚSC
1 4.Pohledávky za učastníky sdruŽení
1 5.Pohledávky Z pevnych termínovanych operací
1 6.Pohledávky z emitovanych dluhopisťr
17 Jtné pohledávlcy
1 8.Dohadné čťy aktivní
19.opravná položka k pohledávkám

Ill.Krátkodob finanční majetek celkem
l.Pokladna
2.Cenrny
:.Úety v bank ách
4,Majetkové cenné papiry k obchodování
5.Dluhové cenné papíry k obchodování
6.ostatní cenné papíry
7,P oŤtzovany krátkodoby finanční maj etek
8.Peníze na cestě

IV.Jiná aktiva celkem
1 .Nákl ady pŤíštích období
2 .Ptymy pŤíštích období
3 .Kur zové r ozďíIy aktivní

AKTIVA CELKEM
A.Vlastní zdroje celkem
I.Jmění celkem

1 .Vlastní jmění
2.Fondy
- Sociální fond
. Rezervní fond
- Fond ričelově určenych prostŤedkťl
- Fond reprodukce majetku

3.oceĚovací rozďí|y zptecenění majetku a závazktl
II.Vysledek hospodaŤení celkem

t .Úeet vysledku hospodaŤení
2.Vysledek hospodaŤení ve schvalovacím Ťízeni
3.NerozděIeny zisk, neuhrazená firžtta minulych let
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Název ukazatele C.Ť. Stav k 01 .01 .08 Stav k 31.12.08

B.Cizí zdroje celkem
I.Rezervy celkem

l.Rezervy
Il.Dlouhodob é závazky celkem

1 .Dlouhodobé bankovní rivěry
Z,Emitované dluhopisy
3,ZátvazI<y z pronájmu
4.PŤUaté dlouhodob é záIohy
S.Dlouhodobé směnky k rihradě
6.Dohadné čfy pasívní
7 . o statní dlouhodob é záv az|<y

III. Krátkod o bé záv azkv celkem
1.Dodavatelé
2.Směnky k rihradě
3.PŤij até zá|ohy
4.ostatní závazky
5,Zarrtěstnanci
6.ostatni závazky k zaměstnancťtm
7.Závaz|q k institucím SZ aVZP
8.Dař z pÍíjmu
9.ostatní pŤímé daně
1 O.Dař z pÍtďané hodnoty
1 1.ostatní daně a poplatky
12.Závazky ze vztahu k SR
13.Závazky ze vztattu k rozpočtu Úsc
14.Závazky z upsanych nesplacenych cen. papírri
I 5 .záv azkry k ričastníkťrm sdruŽení
16.Závazky Z pevn!,ch term. operací
L7 Jiné závazk<y

1 8.KÍátkodobé bankovní rivěrv
19.Eskontní rivěry
20.Emitované krátkodobé dluhopisy
21 .Y|astní dluhopisy
?Z.Dohadné čfy pasívn í
23 .ostatní krátkodobé finanční vypomoci

IV.Jiná pasíva celkem
1 .Vydaje pŤí?tích období
2.Yynasy pŤí?tích období
3 .Kur zové r azdíIy pas ívní

PASIVÁ CELKE'M

099
100

101

ra2
103

104

105
106
ra7
108
109

110
111

TL2
113

TT4
115

116

117

118

119
I2A
T2T
r22
123
r24
r25)
126l
r27l
r28l
12el
130 

l

1311

t32l
133 

|

1341

1351

1361

137 
|

13 8l

227
0

0

0
0
0
0
0

0

0
0

227
2Ar

0

0

0

30
0

339
0

101

0

0
0
0

0

0

0

526
0

0

0

0
30

0

0
0

0

0

9r2

122
0
0

0
0

0

0
0

0

0

0

122
64

0

0
0

0

566
299

0

72
0

0

0

0

0

0

0
-J
0

0

0

0

118
0
0
0

0

0

77451
99 Kontrolní číslo 64 295 415 7 15



7.05.2009 z4

ICO
68378017

Název organizace: Slovansh./ ristav AV ČR, v.v.i.

Rozvaha

k 31.12.2008

(v tis. Kč)
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Podpis odpovědné
osobv:

Podpis osoby odpovědné
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zazaičtování: /

Telefon: 234 612 204
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VÝkaz ziskri a ztrát - vvr
Od 01.01.08 do 31.12.08

(v tis. Kč)

Slovansky ristav AV ČR, v'V.i.

Název ukazatele
A.tr. SpotŤebované nákupy celkem
\.I. 1 . SpotŤeba materiálu
\"I.2' SpotŤeba energie
\"I.3. SpotŤeba ostatních neskladovateln;.ich dodávek
A"I.4. Prodan é zboŽi
A.If. Služby celkem
\.u.5. opravy a udrŽování
\"II.6. Cestovné
\.II.7. Náklady na reprezentaci
\.u.8. ostatní služby
{'III. osobní náklady celkem
\.III.9 Mzdové náklady
{.m. L0. Zákonné sociální poji?tění
\.IIII.1 1. ostatní sociální poji?tění
\"IIII' 1,'2, Zákonné sociální náklady
\" Iil. 13. ostatní sociální náklady
{,.Iv. Daně a poplatky celkem
\"ry. 14. DaĚ silniční
.\.IV.15. DaĎ Z nemovitostí
.\' IV. 16. ostatní daně a poplatky
A.1'. ostatní náklady celkem
.{'"V.17. Smluvní pokuty a ťrroky z prodlení
\-\i.18. ostatní pokuty a penále
\ \i.19. odpis nedobytné pohledávky
\"\'..20. Úroky
\-\/.21. Kursové trráty
\ \' .22. Dary
\ \' .23. Manka a ?kody
\ \..24. Jiné ostatní náklady
A.\-f. Odpisy, prod. majetek, tvorba rezerv a opr. pol.
i YI.25. Odpisy DNM a DHM
{ \'I.26. ZŮstatková cena prodaného DNM a DHM
\ \.I.27. Prodanné cenné papíry a podíly
\ \.I.28. Prod an!, materiál
\ \-I.29. TvorbaÍezerv
4' \-I.30. Tvorba opravnych položek
,{.\-II. Poskytnuté pŤíspěvky ceEkem
q \-II.31. Poskynuté pŤíspěvl<y zučtované mezi org'
J'' \.II .32. Poskytnuté členské pŤíspěvky
i \-I[' Dari z pŤíjm celkem
{ \-III.33. Dodatečné odvody daně z pŤíjmu

"q.. ).{ákladv celkem
B" I. Tržby za vlastní vykony a za zboží celkem
3 [. n. TrŽby za vlastní vyrobky
3 [ ] . TrŽby z prodeje služeb
3 [ 3 . TrŽby za prodané zboŽí
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Název organizace:

Název ukazatele

B.II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem
B.tI.4. Zménastavu zásob nedokončené vfroby
B.II.5. Změna stavu zásob polotovarťr
B.tr.6. Zménastavu zásob vfrobku

]i B.II.7. Změna stavu rvíÍat
B.m. Aktivace celkem
B.trI.8. AlrÍivace materiálu a zboží
B.m.9. Aktivace vnitroorganizačních služeb
B.m. 10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
B.m. 1 l. Alrivace dlouhodobého hmotného majetku
B.tv. ostatnÍ vfnosy celkem
B.tV.l2. Smluvní pokuty a riroky z prodlení
B.tV.l3. ostatní pokuty a penále
B.ry.l4. Platby za odepsané pohledávky
B.rv.l5. Úroky
B.tv.16. Kurzové zisky
B.tV. l 7. Zilětov ánl fondú
B.rv.l8. Jiné ostatní qfnosy
B.V. Tržby z prodeje maj., zÚtčt. rez,a opr. pol. celkem
B.v.lg. Tržby z prodeje dlouh. nehm. a hmot. majetku
B.v.20. Tržby z prodeje cennych papírri a podílti
B.v.21 ,TrŽby z prodeje materiálu
B.v.22. V;fnosy z krátkďobého finančního majetku
B.v .23 . Zitětování rezerv
B.v.24. Vfnosy z dlouhodobého finančního majetku
B.v.25. Ztlětov áni opravnf ch položek
B.VII. Provozní dotace celkem
B.VII.29. Provozní dotace
B. Vfnosy celkem
C. Vfsledek hospodaŤení pŤed zdaněním

c34. Daú z pŤíjmri
D *** VÝsledek hos zdanění

Itoplřující daje
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(v tis. Kč)

Slovanskf stav AV ČR, v.v.i.
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Slovansky ťrstav AV ČR, v. v. i.
Valentinská 9Il1
1 10 00 Praha 1

PŤíloha k ričetní závérce k 31. prosinci 2008

Tato pŤíloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva Íinancí
č.50412002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 563191 Sb., o riěetnictví, ve
znění pozdějších pŤedpisri, pro ričetní jednotky, u kterych hlavním pŤedmětem činnosti není
podnikání' pokud riětují v soustavě podvojného ričetnictví.

Udaje pŤílohy vycházejí z ěetních písemností ťrčetní jednotky (ričetní doklady, ričetní
knihy a ostatní riěetní písemnosti) a z dalších podkladri, které má ričetní jednotka k dispozici.
Hodnotové ridaje jsou vykazany v celych tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. V pŤíloze
jsou uvedeny pouze vyznamné ridaje pro posouzení finanční, majetkové a drichodové situace
ričetní jednotky z hlediska externích uŽivatelri

1.. obecné daje o ričetní jednotce

1.1-.1. Název
Slovansky ristav AV ČR, v. v. i.

l.1.,2. lčo
68378017

1.1.3. Sídlo
110 00 Praha 1, Valentinská 9IlI
Í.2. Vznik a ridaj o zápisu do rejstňíku v. v. i.
Slovanskf ťrstav AV Čn uyt zŤizen jako pŤíspěvková org anizace usnesením XI. zased,ání
Akademického sněmu AV ČR. od 1 , 1.2007 se na zák|adé zákonač),34I12OO5 Sb.změnila
právní forma na veŤejnou vyzkumnou instituci. Účet''i jednotka byla zapsána do rejstŤíku
veŤejnych vyzkumnych institucí vedeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovychovy dne
r. t. 2007 .

1.3. Hlavní pŤedmět činnosti
PŤedmět hlavní ěinnosti Slovanského ristavu je vědecky vyzkum v oblasti paleoslovenistiky,
byzantologie, gramatického a lexikálního vyzkumu současnych slovansky ch jazykú, vyzkum
v oblasti dějin a teorie slovanskych literatur Ve stŤedoevropském kontextu, od roku 2OO5
rozšíŤeny o aspekt srovnání slovanskych a neslovansk;ich literatur, a vyzkum ruské emigrace
v meziválečném Československu.

|.4,l. Ředitel
PhDr. Helena Ulbrechtová, Ph.D.

1.4.2. Rada Slovanského r[stavu Av čR, v. v. i.
PŤedseda: Mgr. Václav Čermák, Ph.D.
Členové: doc. PhDr. Pavel Janoušek, CSc.

PhDr. Ilona Janyšková, CSc.
prof. PhDr. Jan KoŤensky, DrSc.
prom.fil. Nikolaj Savick;i, CSc.
PhDr. Helena Ulbrechtová, Ph.D.
PhDr. Vladimír VavŤínek, CSc.

Tajemník: Mgr. František Čajka

PĚí|oha č. 1 c



!.4.3. Dozorčí rada Slovanského tistavu Av ČR, v. v. i.
PŤedseda: PhDr. Martin Steiner
MístopŤedsedkyně: PhDr. Eva Šlaufová
Členové: doc. PhDr. Milan Hlavaěka, CSc.

doc. PhDr. Petr Charvát, DrSc.
PhDr. Petr Nejedl;i

Tajemnice: PhDr. Lubomíra Havlíková, CSc.

1.5. ZÍizovate|
Akademie věd České republiky
Národní 1009/3
117 20 Praha I

Vyše majetkového vkladu 6 841,15 tis. Kč

2. Použité ričetní metody, zprisoby oceĚování a odpisování

2,7,. Dlouhodoby nehmotny majetek

a) Nakoupeny dlouhodoby nehmotny majetek
je oceřován v poŤizovací ceně.
b) Dlouhodobf nehmotny majetek vytvoŤen;i vlastní činností
SLÚ k datu ričetní závěrky nevykazuje.
c) lezplatně získanj' dlouhodoby nehmotnj' majetek
SLU k datu ričetní závérky nevykazuje.
d) odpisy dlouhodobého nehmotného majetku
Dlouhodoby nehmotn;i majetek se ričetně odepisuje po dobu stanovenou v interní směrnici.

2.2. Dlouhodoby hmotny majetek
a) Nakoupeny dlouhodob;f hmotny majetek
je oceřován v poŤizovací ceně zahrnující cenu poÍizení a v;idaje s poŤízením související.
b) Dlouhodoby hmotnf majetek vyfvoŤeny vlastní činností
SLU k datu ričetní závěrky nevykazuje.
c) Bezplatně získany dlouhodob;f hmotnf majetek
budovy 24233 tis. Kč, pozemky 19.799 tis. Kč
d) odpisy dlouhodobého hmotného majetku
Dlouhodoby hmotny majetek se ťrěetně odepisuje rovnoměrně. odpisová doba je stanovena
v interní směrnici

2.3. Dlouhodobé cenné papíry a podíly
SLÚ k datu ričetní závěrky nevykazuje.

2.4. Zásoby
SLÚ k datu ťrčetní závěrky nevykazuje..

2.5. Pohledávky
Pohledávky jsou oceřovány nominálními hodnotami.

2,6, Krátkodob;i finanční majetek
k datu ričetní závěrky tvoŤí ztistatek v pokladně, na běžném riětu a ričtu sociálního fondu.

2.7. Závazky a pŤijaté rivěry
Záv azky j sou oceněny nominální hodnotou.

2.8. Pňepočet aktiv a pasiv v cizí měně na Kč během ričetního období
je prováděn kurzem ČNB ke dni vystavení pohledávky resp. pŤijetí závazku.

2.9. Podstatné změny zprisobri oceĎování oproti pňedchozímu ričetnímu období
Podstatn é změny v ťrěetním období nenastaly.



2.|0, Podstatné změny zprisobri odpisování oproti pňedchozímu ričetnímu období
Podstatné změny v ričetním období nenastaly.

2.l1, Podstatné změny postupri ričtování oproti pŤedch ozímu ričetnímu období
Podstatné zmény v ťrčetním období nenastaly.

2.|2. Podstatné změny zprisob oceřování oproti požadavkrim $ 24.27 Zátkona o
ríčetnictví
Zpťrsoby oceřování odpoví dají poŽadavkrim Zákona o ričetnictví.

2.I3. Podstatné změny zprisob odpisování oproti požadavkrim $ 28 Zákona o ričetnictví
Zpťrsoby odpisování odpoví ďají poŽadavktim Zákona o ričetnictví.

2,|4. Podstatné změny postupri ričtování oproti požadavkrim s 4 Zákona o ričetnicfuí
Postupy ričtování odpovíd ají požaďavkrim Zákona o ričetnictví.

3. Doplřující informace krozvaze
3.L. Dlouhodoby nehmotny a hmotny majetek
Jedná Se zejména o vypočetní techniku, a to jak hardware' tak software, dá|e o běžnou
kanceláŤskou techniku a vybavení kanceláŤskych prostor

3,2.|. Dlouhodoby finanční majetek
SLÚ k datu ričetní závěrky nevykázuje.

3.2.2. Krátkodoby finanční majetek
Celkovy krátkodoby finanční majetek k datu ričetní závérky činil 2 316 tis. Kč;
z toho: ztistatek v pokladně 22 tis. Kč

ztistatek naběžném ričtu 2 202 tis. Kč
zristatek na ričtu sociálního fondu 92 tis. Kč

3.3. Pohledávky

a) PĚehled pohledávek
dlouhodobé pohledávky 0 Kč
krátkodobé pohledávky 3 14 tis. Kč
z toho: odběratelé 28 tis. Kč

zá|ohyl02 tis. Kč
ostatní pohledávky l23 tis. Kč
dohadné položky 61 tis. Kč

b) Pohledávky kryté podle zástavního práva
SLU k datu ričetní závěrky nevykazuje.

3.4.,opravné položky
SLU nevykazuje k datu ričetní závěrky pŤechodné snížení hodnoty aktiv

3.5. Jmění

a) Stav jmění
Jmění k datu ričetní závérky činí 50 647 tis. Kč
z toho: vlastní jmění 49 127,. Kě

ťondy: 
i::Í1l,1'Ťil1''.i'J:tf.

. fond ťrčelově určenych prostŤedkťr 642 tis. Kč. fond reprodukce majetku 772 tis. Kč

b) Schválení a rozdělení vysledku hospodaĚení za ričetní období 2007
HospodáŤskyY*.*i1íiJ;[ilil.HíJ.'-i'jí;'.ŤťJylpŤevedenveprospěch

. tezervního fondu 801.- Kč



3.6. Záp^z|ty

a) PŤehl ed závazktt
dlouhodobé závazky 0 Kč
krátkodobé závazky 1 122 tis. Kě
z toho dodavatel m 64 tis. Kč

zaměstnanci, spoŤení + odborové pŤíspěvky 569 tis. Kě
sociální azdravotní pojištění zmezď 299 tis. Kč
da , ze mzdy 72 tis. Kč
dohadné položky 1 18 tis. Kč

b) I,ávazky kryté podle zástavního práva
SLU k datu ričetní závérky nevykazuje.

3.7.Krátkodobé a dlouhodobé bankovní rivěrv
SLÚ k datu riěetní závěrky nevykazuje.

3.8.,DaĎ z pŤíjmri
SLU nemá V roce 2008 dařovou povinnost

4. Finanční leasing
SLÚ k datu ťrčetní závěrky nevykazuje.

5. Nepenéžité závazky a jiná plnění neuvedené v ričetnictví
SLU k datu ričetní závérky nevykazuje.

6. Doplřující informace k vykazu zisku a ztráty

6.1. Vynosy
Jsou tvoŤeny hlavním dílem dotací od zÍízovatele. Institucionální dotace je pŤidělována na
schváleny vyzkumny záměr pracovisto. Úeelová dotace je pŤidělována na jednotlivé schválené
grantové projekty Grantové agentury Akademie věd ČR. Mimorozpočtové dotace na grantové
projekty Grantové agentury Čn jsou zasílány pŤímo na ričet SLÚ. SLÚ vydává v rámci své
hlavní činnosti publikace periodické a neperiodické. T,ržby z prodeje publikací jsou také
zahrnuty do qinosri. ostatní qfnosy tvoŤí riroky, ziětování fond a odpisri tvoŤenych
z majetku zakoupeného v dotace, ričelově určené dary.
od 1. 8. 2008 pŤevza| SLU nemovitost _ činžovní dtim, kde kromě SLU je umístěn také Ustav
pro jazyk česky Akademie věd ČR, v. v. i. (ÚJČ) u 6 bytri. K datu pŤevzeti byly obsazeny
nájemníky 4 byty a 2 byty byly prázdné. K 31 . 12.2008 zristaly pronajaté pouze 2 bfi. Do
qinosri bylo zaltrnuto nájemné zby:iu za 5 měsíc . SLÚ pŤi pŤevzetí nemovitosti pÍevza| také
smluvní závazky. ÚlČ vy íva| prostory bezriplatně a tato smlouva ztstala v platnosti aŽ do
31. 12. 2008 vzhledem k tomu, že do tohoto data nebyl proveden vklad do katastru
nemovitostí a SLÚ nebyl de jure vlastníkem nemovitosti, a nemoh| txdíŽ upravit smluvní
vztahs ÚrČ.

6.2. Osobní náklady
pruměrny počet zaměstnancťr: 31

osobní náklady činily celkem 13 696 tis. Kč
z toho: hrubé mzdy pracovník 10 I44 tis. Kč

sociální a zdrav . poj ištěn í 3 232 tis. Kč
odvod do sociálního fondu 182 tis. Kě
pŤíspěvky na stravné 138 tis Kč

7. Propojené a spŤízněné osoby

7.1. P jčky,záruky a ostatní plnění poskytnutá členrim orgánri SLÚ (včetně plnění
pos$tnufych byvalym členrim)
SLU k datu ričetní závěrky nevykazuje.






