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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 2017 
 

Ústav pokračoval v druhém roce své existence ve své činnosti v nezměněné struktuře 
statutárních orgánů. Ke změně nedošlo ani u dalších základních údajů ústavu. Stejně 
tak, jako v roce předchozím, byla většina činnosti ústavu založena na dobrovolnické 
práci členů statutárních orgánů. 

V tomto roce byla ústavem řešena jedna zakázka na práci s archeologickým 
materiálem. Knihovna ústavu byla doplněna pomocí nákupu a také darů knih, časopisů 
a sborníků. Na konci roku 2017 se počet publikací v ní přiblížil počtu tisíc kusů. Mezi 
nejvýznamnější dárce publikací patřil Archeologický ústav Akademie věd v Praze, 
Česká společnost archeologická, o.p.s. a další. Pro provádění metalografických analýz 
zakoupil ústav mikroskop Carl Zeiss Jenavert. 

Činnost ústavu se také zaměřila na přípravu prvního ročníku konference Europa 
Postmediaevalis, kterou pořádá ve spolupráci s Archeologickým ústavem Akademie 
věd v Praze. Konference se uskuteční ve Společenském centru Bethany v Praze 
v termínu od 16. do 19.dubna 2018. 

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

 

V roce 2017 dosáhl ústav příjmů ve výši 15 tisíc Kč a zároveň vynaložil na svou činnost 
částku 70 tisíc Kč. Jeho hospodářský výsledek byl mínus 55 tisíc korun. 

 

5. Závěr 
 

Tato výroční zpráva byla projednána a schválena správní radou ústavu dne 
04.02.2018. 

 

V Ledčicích 10.1.2018     Mgr. Jakub Matoušek, ředitel 

 


