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I. Poslání 
 

Posláním společnosti je přispívat k poznání novodobé české historie a šířit fakta o tomto 
období mezi širokou veřejnost. Zvláštní důraz společnost věnuje výchově a vzdělávání dětí a 
mládeže v oblasti české historie.  
 
Jejím posláním je také podpora zdravého patriotismu tak, aby občané České republiky byli 
hrdí na svou vlast a byli si vědomi, že žijí v zemi, která má bohaté tradice a významné 
osobnosti, které ovlivnily chod dějin tohoto státu, Evropy i světa. 
 
Za účelem naplnění tohoto poslání poskytuje společnost veřejnosti tyto obecně prospěšné 
služby: 
 

a) organizace seminářů, besed, odborných konferencí 
 

b) vytváření metodik pro výuku, zpracovávání multimediálních učebních pomůcek, 
spolupráce s pedagogy, historiky a dalšími odborníky 

 
c) pořádání soutěží, setkání veřejnosti s odborníky 

 
d) pořádání turistických a společenských akcí 

 
e) vydávání odborných knih a časopisů, produkce dokumentárních filmů 

 
f) organizace výstav 
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II. Činnost společnosti v roce 2015 
 
 

1. Den české historie 2015 
 
Akce se uskutečnila ve Středočeském kraji v městysu Křivsoudov 25. 4. 2015. Druhý ročník 
byl věnován 70. výročí ukončení II. světové války. Záštitu nad akcí převzal hejtman 
Středočeského kraje Petera a starosta města Vlašim Luděk Jeništa. Na organizaci akce se 
podílelo také vedení městyse Křivsoudov a dobrovolní hasiči této obce.  
 
Hlavním bodem programu bylo odhalení nové pamětní desky na budově sokolovny místní 
rodačce Boženě Vicherkové, Sokolce a odbojářce, která se podílela na spolupráci 
s parašutisty skupiny Silver A. Byla zavražděna v koncentračním táboře Mauthausen. 
 
Druhým z hlavních bodů byla hraná ukázka zavraždění pěti občanů z vedlejší obce Čechtice 
ustupujícími nacistickými vojsky v předvečer kapitulace. 
 
Třetím významným bodem programu byla vernisáž putovní výstavy Jaroslava Čvančary 
Voláme všechny Čechy!, a dále křest dvou knih (Voláme všechny Čechy! a US Mise 
Velichovky) – vše k hlavnímu tématu, tj. 70. výročí ukončení II. světové války. 
 
Na akci se také již druhým rokem prezentovala muzea a vojenské historické kluby. Cílem bylo 
představit veřejnosti co nejširší spektrum těchto míst, a tak je před hlavní turistickou 
sezónou pozvat na návštěvu do těchto lokalit. Expozice i zapojení vojenských historických 
klubů do programové části nabídlo návštěvníkům bohatý program, včetně promítání filmů, 
besed s historiky a členy vojensko-historických klubů. Součástí hlavního programu byly 
ukázky dobových uniforem, zbraní, výzbroje a výstroje z období II. světové války. 
 
Akci doprovázel celodenní kulturní program, a to ve formě koncertů, autogramiády, setkání 
s válečnými veterány. Pro děti byla zorganizována branná hra.  
 
Na přípravě a realizaci akce se podílelo osm dobrovolníků a měla velmi dobrý ohlas jak mezi 
návštěvníky, tak mezi zúčastněnými kluby, zástupci muzeí a dalších pozvaných organizací, 
jako byly například Památník Lidice, Czech Spitfire Club, Český svaz bojovníků za svobodu, 
obec Dolní Vilémovice s muzeem Jana Kubiše i v mediích. 
 
Akce se zúčastnilo kolem 800 návštěvníků, což byl více než dvojnásobek oproti prvnímu 
ročníku, a měla velmi dobrý ohlas i v celostátních mediích (ČT, ČRo, Rádio Blaník, deníky, 
časopisy). 
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Nová pamětní deska byla odhalena na budově sokolovny v Křivsoudově 
 

 
 

Hraná ukázka vraždění v obci Čechtice 8. 5. 1945 
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Křest knih Voláme všechny Čechy! a US Mise Velichovky 
 

 
 

Vernisáž výstavy Voláme všechny Čechy! 
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Vojenský historický klub – zdravotnictví ve válce 
 

 
 

Na podiu se vystřídaly hudební soubory a kapely 
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2. Putovní výstavy 

  Voláme všechny Čechy! 
 

Květnové povstání bylo vedeno touhou přispět k osvobození. Vedle vojenského významu 
mělo morální význam – jako lidová odpověď za Mnichov, za 15. březen, za 17. listopad, za 
všechny umučené a popravené, za heydrichiádu a s ní spojené nelidské znění „popraven s 
celou svou rodinou“.  
V sobotu 5. května 1945 se rozletěly éterem naléhavé výzvy pražského rozhlasu: „Voláme 
všechny Čechy!“ Staly se signálem k zahájení povstání proti okupantům. Proti německé 
posádce čítající dohromady na 40 tisíc vojáků. Všeobecným povstáním vyvrcholila šestiletá 
činnost československého odboje.  
V hlavním městě bylo proti útočícím nacistickým jednotkám postaveno 1 583 barikád a 
zátarasů. Bojovalo se prakticky ve všech čtvrtích Prahy. Z pancéřové pěsti dokázali střílet i 
civilisté, a to přesto, že mnohdy viděli tuto nebezpečnou zbraň poprvé.  
Pražské Květnové povstání je naprostou většinou historiků právem hodnoceno jako 
významné bojové vystoupení Čechů. Přineslo vytouženou svobodu, ale i nespočet lidských 
obětí a rozsáhlé materiální škody. Zahynulo na 3 700 lidí!  
Ve středu 9. května vstoupila do hlavního města Sovětská armáda. V Praze a okolí padlo na 
500 rudoarmějců. Ke škodě většiny obětí, díky zákulisním velmocenským machinacím, 
vyústilo povstání v Pyrrhovo vítězství… Pojem „osvobození Sovětskou armádou“ získal na 
dlouhých čtyřicet roků poněkud nahořklý význam.  
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Výstava byla zpracována technicky jako putovní a obsahově je věnována 70. výročí 
Květnového povstání českého lidu.  Obsahuje 22 panelů typu roll-up o velikosti 85x200 cm.  
 
Výstava, jejíž vernisáž proběhla na Dnu české historie v Křivsoudově, byla v dalších měsících 
vystavena v těchto lokalitách: Kutná Hora, Kostelec nad Orlicí, Čakovice, Městec Králové a 
Praha 1, Praha 6. Výstava se plánuje k zápůjčkám i v příštích letech. 
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 Putovní výstava Velká válka – Češi na bojištích Evropy 
 

Tato putovní výstava byla připravena v roce 2014. V roce 2015 byla doplněna o další panely a 
nabízena školám, městům a obcím. 
 
V roce 2015 byla výstava představena občanům v těchto lokalitách: Sedlčany, Moravská 
Třebová, Humpolec, Kadaň, Týn nad Vltavou, Uherské Hradiště a Nové Město na Moravě. 
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 Výstava Osudové roky české státnosti 
 
Byla zahájena realizace výstavy, kterou autorka zpracovala již před 10 lety pro Asociaci 
nositelů legionářských tradic, a která byla mimořádně úspěšná. Celý text a koncept 
výstavy byl aktualizován a rozšířen, takže zahrnuje veškerá významná období a události 
týkající se České republiky ve 20. století. Výstava byla představena na Mezinárodním 
veletrhu obranné techniky IDET 2015 v Brně. 
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3. Vydavatelská činnost 
 

 Knihy 
o  Voláme všechny Čechy! (autor Jaroslav Čvančara) 

Kniha stejného názvu a tématu jako výše uvedená výstava.  
Termín vydání: duben 2015 

 
o US Mise Velichovky (autor Libor Pařízek) 

Americká mise do Velichovek byla významnou událostí posledních dnů 
války. Dohodly se na ní a provedly ji obě bojující strany po 
bezpodmínečné kapitulaci. Obě strany měly zásadní zájem na zachování 
životů svých vojáků. Američané po dohodě s Brity navrhli vyslat 
vojenskou misi, jež měla s polním maršálem Ferdinandem Schörnerem, 
velitelem armád  Mitte, projednat kapitulační podmínky a přesvědčit jej 
o nutnosti jejich dodržení. I když se nepodařilo zcela vyloučit následné 
bojové střety i po této misi, je jisté, že ustupující německé jednotky 
zanechaly těžké zbraně na místě, kde je zastihl rozkaz. Tím bylo 
nepochybně zamezeno dalším velkým a zcela zbytečným ztrátám.  
Autor tohoto textu se pokusil shrnout dosavadní poznatky o misi a 
doplnit je novými pohledy a autentickými fotografiemi.  
Termín vydání: duben 2015 
 

o S odvahou v srdcích – tragické konce legend českého vojenství a politiky 
(autor Zbyněk Miloš Duda) 

Kniha se věnuje životním příběhům českých důstojníků a občanů, které 
zasáhl začátek I. světové války, a z nichž někteří působili téměř po celé 
Evropě. Když válka vypukla, odmítli z vlasteneckých pohnutek vykonat 
brannou povinnost a habsburské monarchii vypověděli svůj vlastní boj 
tím, že dobrovolně vstupovali do zahraničních armád. Vedle nich však 
Češi, Moravané a Slezani statečně bojovali v armádách Centrálních 
mocností, a tak se na frontách setkávali příslušníci rakousko-uherské 
armády se svými příbuznými a přáteli, kteří bojovali na druhé straně.  
V dvou dílech knihy jsou tyto osudové příběhy záměrně propojeny. A 
tak se zde setkávají významné osobnosti, jako například generalissimus 
srbské armády František A. Zach, rakousko-uherští polní podmaršálové ing. Jan Diviš a MUDr. 
Jaromír Pečírka s čs. legionáři, jako byli Antonín Mikuláš Číla, Josef Boris Wuchterle, ing. 
Otakar Husák či Vojtěch Vladimír Klecanda. 
Kniha také představuje humanitární úsilí, jež vyvrcholilo vznikem Mezinárodního Červeného 
kříže, ale na straně druhé, se věnuje také peripetiím kolem carského ruského zlatého 
pokladu. Autor si také všímá činnosti domácího odboje v letech 1914–1918, z něhož některé 
významné osobnosti působily také v odboji v letech 1939–1945.  
Vzhledem k rozsahu knihy (více než 700 stran) bylo rozhodnuto vydat ji ve dvou 
samostatných dílech – v roce 2015 byl realizován I. díl. Pro financování knihy byl poprvé s 
úspěchem použit crowfundingový systém – internetový portál HITHIT.COM, kde se podařilo 
nashromáždit finanční prostředky na výrobu tohoto I. dílu publikace. 
Termín vydání: prosinec 2015 
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 Časopis Historický kaleidoskop 
Bylo vydáno 6 čísel časopisu Historický kaleidoskop tak, jak bylo plánováno. Rozsah a 
formát časopisu: A4, 76 stran. Časopis byl velmi dobře hodnocen jak odborníky, tak 
běžnými čtenáři se zájmem o českou historii. 
Časopis byl distribuován do smluvních prodejen knih, časopisů, muzeí a prodáván na 
akcích pro veřejnost, a to jak akcích Centra české historie, tak akcích spolupracujících 
organizací, klubů a spolků. 
Převzatý kmen předplatitelů se podařilo rozšířit, ovšem jen o 248 osob, a to i přesto, že 
byl všem novým předplatitelům přislíben a dodán dárek v podobě knihy US Mise 
Velichovky. Ač byl tento fakt dostatečně zpropagován, na vydávání časopisu se projevilo 
přerušení vydávání v roce 2014, a tak někteří předplatitelé (převážně obce a města) 
předplatné neobnovili. Tím v podstatě celkový nárůst byl zhruba o pouhých 10 %.  
Vzhledem k nedostatku financí byla propagace časopisu zaměřena téměř výhradně na 
elektronická media a očekávání potřebného nárůstu předplatitelů nebylo dosaženo. 
Nepodařilo se také získat dostatek inzerentů či sponzorů, kteří by takto jinak velmi 
potřebné periodikum podpořili. 
Bylo ověřeno, že pro časopis tohoto typu nelze získat žádnou stálou dotaci, a ani nebylo 
dosaženo shody v jednání o spoluvydávání s některým dalším subjektem či partnerskou 
neziskovou organizací. Proto, ač jde o nesporně kvalitní produkt, prakticky jediný svého 
druhu v republice, bude třeba zvážit jeho další vývoj. 
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4. Besedy pro veřejnost 
 

Cesty do minulosti v Praze 6 
 
Od října do prosince byly realizovány besedy pro široké spektrum občanů. Konaly se v Praze 
6 v tzv. Skleněném paláci za dotační podpory Úřadu MČ Praha 6. Cílem besed je především 
podpora neformálního vzdělávání, podpora informovanosti občanů o české historii, podpora 
uchování tradic a obyčejů a neformální setkávání občanů různých generací i cílových skupin. 
Akce byla zaměřena na věkovou strukturu od 15 let výše. 
Témata besed byla zaměřena na I. i II. odboj, ale také na české tradice. Přednášejícími byli: 
Alena Staňková (pamětnice), Mgr. Jindřich Marek (historik, VHÚ), Valburga Vavřinová 
(historička, památkářka, spisovatelka), Zbyněk M. Duda (historik, spisovatel) a pplk. Jiří 
Košař, badatel. Ke každé besedě byl připraven doprovodný program, výstava a nabídka 
širokého spektra tiskovin a publikací týkajících se probíraného tématu. 

 
5. Pamětní desky 

 
V roce 2015 realizovalo Centrum české historie instalaci dvou pamětních desek.  
 
První z nich byla odbojářce a Sokolce Boženě Vicherkové, rodačce z městyse Křivsoudov, 
která byla zavražděna v KT Mauthausen. Instalace a slavnostní odhalení proběhlo v dubnu 
v rámci Dne české historie. 
 
Druhá pamětní deska byla instalována a odhalena v hale Masarykova nádraží v Praze 
v listopadu 2015. Je věnována Čechům, Židům a demokraticky smýšlejícím Němcům 
vyhnaným v roce 1938 z českého pohraničí, kteří většinou svou pouť začínali – či končili 
právě na tomto nádraží, odkud se rozjížděli do dalších míst a do svých nových domovů. 
Pro financování druhé pamětní desky byl zvolen kombinovaný způsob oslovení potenciálních 
sponzorů a žádostí o poskytnutí daru soukromými i právnickými osobami, a také městy a 
obcemi, kterých se vystěhování týkalo.  
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6. Marketing a obchod 
 
Prezentace činnosti a jednotlivých projektů Centra české historie byla podpořena těmito 
marketingovými a obchodními aktivitami: 
 

- Prezentace projektů v časopise Historický kaleidoskop – tištěná verze 
- Prezentace společnosti a jejích projektů na těchto webových stránkách: 
-  

o www.centrumceskehistorie.cz 
o www.historickykaleidoskop.cz 
o www.osudove-roky.cz 
o www.dnyceskehistorie.cz 

 
- Prezentace projektů na sociálních sítích, využíval se především Facebook, kde byly 

zřízeny oficiální stránky pro společnost a časopis Historický kaleidoskop 
- Prezentace projektů v příslušném místním tisku formou mediálního partnerství  
- Letáčky a další drobné tiskoviny 
- Cílený mailing prostřednictvím hromadných informačních e-mailových zpráv 

uživatelům, kteří se k odběru těchto zpráv přihlásili – vždy byly v minimálně 
měsíčních intervalech odesílány zprávy na cca 2500 mailových adres  

 
Významná pro prezentaci společnosti a jejích produktů byla účast na výstavách, veletrzích a 
akcích, pořádaných jinými subjekty. Tato účast byla vždy velmi úspěšná a podařilo se také 
obchodně zhodnotit připravené produkty – především vydané knihy a časopis Historický 
kaleidoskop. 

 
Účast byla vždy realizována formou prezentačního a prodejního stánku a další plochy, na níž 
byly představeny dle příslušnosti putovní výstavy a další projekty společnosti. 
 
 Konkrétně se jedná o tyto akce: 
 

- Dny české historie (duben, Křivsoudov) 
- Veletrh IDET 2015 (květen, Brno) 
- Svět knihy Praha (květen, Praha) 
- Oslavy 70. výročí osvobození (květen, Praha) 
- Podzimní knižní veletrh Havlíčkův Brod (říjen) 

 
Prodej produktů společnosti se uskutečňoval prostřednictvím smluvních prodejců ve 
specializovaných knihkupectvích i běžné knihkupecké síti, prostřednictvím knižního 
velkoobchodu KOSMAS a prostřednictvím e-shopu spolku ANLET. 
 
Pro rok 2016 Centrum české historie plánuje zřídit vlastní e-shop. 
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III. Finanční zpráva 
 

V účtování společnost uplatňuje účetní postupy a zásady v souladu se zákonem č. 563/1991 
Sb. v platném znění, v souladu s vyhláškou MF ČR č. 504/2002 Sb. v platném znění a 
v souladu s CÚS pro neziskové organizace v platném znění. 
 
Účetnictví společnosti je vedeno ve formě elektronické a listinné v softwaru Premiér systém. 
Běžné účetní zápisy, fakturaci a evidenci dokladů a provádí dobrovolnice Zuzana Kuchejdová. 
Účetnictví vede firma Premisoft s.r.o., která provádí kontrolu podkladů pro DPH 
v jednotlivých měsících a zajišťuje účetní roční závěrku a další odborné účetní práce. 
 
V roce 2015 neměla společnost žádné zaměstnance na plný pracovní úvazek. Od září 2015 
má společnost jednoho zaměstnance na DPP v rozsahu 20 hodin měsíčně. 
 
Činnost společnosti byla financována z těchto zdrojů: 

 Dotace státní správy 

 Dotace a granty samosprávy 

 Individuální dary 

 Příspěvky formou reklamního partnerství 

 Prodej výrobků a služeb 
Veškeré dotace a granty byly řádně vyúčtovány.  
 
 
A/ Získané dotace a granty 
 

Subjekt Projekt 
Poskytnutá 
dotace v Kč 

Ministerstvo obrany 
Výstava a doprovodné aktivity – Konečně 
svoboda (70. Výročí osvobození) 

100 000 

Ministerstvo obrany Čechoslováci v I. světové válce 100 000 

Středočeský kraj – fond 
hejtmana 

Dny české historie 30 000 

Městská část Praha 1 Výstava Konečně svoboda 20 000 

Městská část Praha 1 
Konec 2. světové války v ulicích Prahy 1 – 
příloha v časopise Historický kaleidoskop 

20 000 

Městská část Praha 6 Besedy – Cesty do minulosti v Praze 6 61 000 

Bartošovice Pamětní deska 1938 1 000 

Duchcov Pamětní deska 1938 500 

Hevlín Pamětní deska 1938 1 000 

Horní Benešov Pamětní deska 1938 500 

Hrobčice Pamětní deska 1938 3 000 

Chodov Pamětní deska 1938 2 000 

Chotěvice Pamětní deska 1938 2 000 

Chrastava Pamětní deska 1938 5 000 
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Subjekt Projekt 
Poskytnutá 
dotace v Kč 

Jeníkov Pamětní deska 1938 500 

Jindřichov Pamětní deska 1938 1 000 

Jindřichův Hradec Pamětní deska 1938 2 000 

Karlovy Vary Pamětní deska 1938 5 000 

Koclířov Pamětní deska 1938 1 000 

Libědice Pamětní deska 1938 500 

Mařenice Pamětní deska 1938 1 000 

Mimoň Pamětní deska 1938 15 000 

Netřebice Pamětní deska 1938 1 000 

Odrava Pamětní deska 1938 2 000 

Ostrov Pamětní deska 1938 6 000 

Pernink Pamětní deska 1938 1 000 

Račice-Pístovice Pamětní deska 1938 200 

Raspenava Pamětní deska 1938 1 000 

Rychnov nad Kněžnou Pamětní deska 1938 5 000 

Solnice Pamětní deska 1938 3 000 

Městská část Praha 1 Pamětní deska 1938 2 000 

Vidnava Pamětní deska 1938 1 000 

Vimperk Pamětní deska 1938 1 000 

Vrábče Pamětní deska 1938 1 210 

   

Celkem  396 410 

 
B/ Dary podnikatelské sféry a soukromých osob 
 

Subjekt Projekt Dar v Kč 

Těšínský Jaroslav Pamětní deska 1938 50 893 

Batek Jiří  Pamětní deska 1938 222 

Dmitrievová Jana Pamětní deska 1938 300 

Dvořák Pamětní deska 1938 1 000 

Kruh občanů ČR Pamětní deska 1938 15 000 

Nadace VIA Pamětní deska 1938 588 

Nadace VIA Pamětní deska 1938 686 

Nadace VIA Pamětní deska 1938 294 

REJTHAR MILAN Pamětní deska 1938 1 000 

Straková Romana Pamětní deska 1938 1 000 

Štěpán Pamětní deska 1938 1 000 

Tukal Karel, Ing. Pamětní deska 1938 100 

Volná Zdeňka Pamětní deska 1938 2 000 

Nadace VIA Pamětní deska 1938 490 

Gordic s.r.o. Dar neúčelový 5 000  

Horová Alice Dar neúčelový 1 775 

Krejcarová Eva Dar neúčelový 1 500 

Kopřiva František Ing. Dar neúčelový 3 000 
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Subjekt Projekt Dar v Kč 

Stranevová Vlasta Dar účelový – Historický kaleidoskop 1 350 

Anger Miroslav Dar účelový - kniha S odvahou v srdcích 6 000 

Ryšavý Jan Dar účelový – kniha S odvahou v srdcích 700 

Vodička Jiří JUDr.  1 000 

Švecová Hana Dar účelový – Historický kaleidoskop 500 

Rybáková Božena Mgr. 
Dar účelový – pamětní deska Boženě 
Vicherkové 

3 000 

Kosňovský Miroslav Dar účelový – Historický kaleidoskop 550 

Masarykova společnost Dar účelový – Historický kaleidoskop  2 500 

 Drobné dary 12 000 

Celkem  113 448 

 
Pro účely drobných darů se společnost zaregistrovala do fundraisingového projektu Nadace 
VIA DARUJME.CZ, jehož cílem je vytvořit a zpřístupnit neziskovým organizacím i dárcům 
důvěryhodné, komplexní a přehledné prostředí pro moderní formy dárcovství. Díky 
podpoře Nadace Vodafone Česká republika a Nadace České spořitelny nabízí tento systém 
neziskovým organizacím po splnění podmínek rychlý a bezpečný přístup k moderním 
platebním metodám.  
 
 
 
C/ Finanční vyhodnocení realizace Pamětní desky 1938 
 
Autor projektu, JUDr. Jaroslav Těšínský (člen dozorčí rady), poskytl na tento projekt 
bezúročnou půjčku 145 000 Kč s tím, že uhradí možnou ztrátu. Pro financování tohoto 
projektu bylo prostřednictvím datové schránky osloveno 1 000 měst a obcí řádnou žádostí, 
kterých se vyhnání Čechů z pohraničí v roce 1938 týkalo, aby přispěli jakoukoliv částkou na 
tento projekt. Pro shromáždění finančních prostředků byl založen samostatný finanční účet 
2800821324/2010.  
Celkem se podařilo od dárců, spolků, obcí a měst shromáždit 94 090 Kč. Náklady projektu 
činily 114 499 Kč. Zbývající částku ve výši 45 893 Kč uhradil formou daru JUDr. Jaroslav 
Těšínský.  
Veškeré informace jsou zveřejněny na internetových stránkách projektu: 
www.utekyavyhnani1938.cz 
 
Výsledek výzvy: 
Počet obcí a měst, které odpovědělo kladně a na projekt přispělo     28 
Počet obcí a měst, které odpovědělo záporně a na projekt nepřispělo  107 
Počet obcí a měst, které vůbec neodpovědělo     865 
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Příjmy a výdaje na realizaci Pamětní desky 1938 
 

Název Příjem Výdaje 

Půjčka Jaroslav Těšínský 145 000 0 

Obce města 65 410 0 

Soukromé osoby 13 680 0 

Spolky 15 000 0 

Internet domény apod. 0 405 

Výroba desky bez DPH 0 114 499 

Pojištění 0 2 079 

Režie 0 3 000 

Pracovní náklad 0 20 000 

Celkem 239 090 139 983 

      

Rozdíl - příjem a výdaj 
 

99 107 

Dar JUDr. Těšínský   45 893 

Součet - kontrola   145 000 

 
 
Náklady na realizované projekty jsou vedeny pod samostatnými zakázkami, které mají 
přidělená čísla. Pod každou zakázkou jsou zpracovány veškeré náklady a příjmy jednotlivých 
projektů. Režijní náklady jsou vedeny pod zakázkou 10000.  
 
K 31. 12. 2015 má společnost pouze drobný majetek a běžné kancelářské potřeby.  
Dobrovolníci pracující pro společnost užívají svou vlastní techniku.  
 
Pro účely pracovních cest je používáno zapůjčené osobní vozidlo Škoda Octavia, SPZ 
3AM4568 majitele Ing. Jaroslava Houšky. V rámci interního předpisu mohou členové správní 
rady, dobrovolníci a zaměstnanci pracující na určeném projektu využívat pro pracovní účely 
svůj osobní automobil s tím, že mu společnost hradí pohonné hmoty. 
 
Daňové přiznání společnosti bylo zpracováno k 31. 3. 2016 a zasláno prostřednictvím datové 
schránky příslušnému finančnímu úřadu pro Prahu 6.  
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D/ Rozvaha společnosti k 31. 12. 2015 
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E/ Výkaz zisků a ztrát společnosti k 31. 12. 2015 
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F/ Příloha k účetní závěrce 
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IV. Kontaktní a identifikační údaje a orgány 
společnosti 

 
Název společnosti:  Centrum české historie, o.p.s. 
 
Zapsána: v registru obecně prospěšných společností u Městského soudu v Praze, 

oddíl O, vložka 1470 
 
IČ, DIČ:  02522250, CZ02522250 
   Společnost je plátcem DPH 
 
Bankovní spojení: FIO banka, a.s. 
Čísla účtů:  2600540579/2010, 2800821324/2010  
 
 
Sídlo:   Banskobystrická 2080/11, 160 00 Praha 6 
Webové stránky: www.centrumceskehistorie.cz 
   www.historickykaleidoskop.cz 
   www.dnyceskehistorie.cz 
 
Telefon:  603 548 872 
E-mail:   info@centrumceskehistorie.cz 
 
Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Houška, ředitel 
 
 
Členové správní rady:  
PhDr. Jindra Svitáková (předsedkyně), Jaroslav Čvančara, Ing. Vlastislav Janík 

 
Členové dozorčí rady:  
Ing. Helena Hostková (předsedkyně), Zuzana Kuchejdová, JUDr. Jaroslav Těšínský 
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V. Následné události 
 

1. Dne 10. 3. 2016 přijala společnost zprávu formou doporučeného dopisu oznamující 
rezignaci ing. Vlastislava Janíka na členství ve správní radě. Zakladatelé společnosti 
vzali tuto informaci na vědomí s tím, že dle § 160 (Orgány právnické osoby) OZ 
v platném znění zanikne jeho členství uplynutím dvou měsíců ode dne dojití 
prohlášení.  
Dne 26. 4. 2016 byl proveden elektronickou formou návrh na výmaz ing. Vlastislava 
Janíka jako člena správní rady z rejstříku obecně prospěšných společností.  
Dne 26. 4. 2016 jmenovali zakladatelé nového člena správní rady – Miroslava 
Angera a byl proveden návrh na vklad do rejstříku obecně prospěšných společností. 

 
2. Dne 14. 3. 2016 přijala společnost zprávu formou doporučeného dopisu oznamující 

rezignaci JUDr. Jaroslava Těšínského na členství v dozorčí radě společnosti. 
Zakladatelé společnosti vzali tuto informaci na vědomí s tím, že dle § 160 (Orgány 
právnické osoby) OZ v platném znění zanikne jeho členství uplynutím dvou měsíců 
ode dne dojití prohlášení.  
Dne 26. 4. 2016 byl proveden elektronickou formou návrh na výmaz JUDr. Jaroslava 
Těšínského z rejstříku obecně prospěšných společností.  
 

3. Dne 22. 3. 2016 přijala společnost zprávu formou doporučeného dopisu oznamující 
rezignaci Jaroslava Čvančary na členství ve správní radě. Zakladatelé společnosti 
vzali tuto informaci na vědomí s tím, že dle § 160 (Orgány právnické osoby) OZ 
v platném znění zanikne jeho členství uplynutím dvou měsíců ode dne dojití 
prohlášení.  
Dne 26. 4. 2016 byl proveden elektronickou formou návrh na výmaz Jaroslava 
Čvančary jako člena správní rady z rejstříku obecně prospěšných společností.  
Dne 2. 5. 2016 jmenovali zakladatelé členkou správní rady Bc. Petru Matouškovou a 
zároveň byl proveden návrh na vklad do rejstříku obecně prospěšných společností. 
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VI. Poděkování 
 
Centrum české historie děkuje za podporu při své činnosti těmto organizacím a 
dobrovolníkům, bez nichž by výše uvedené projekty nemohly být realizovány. 
 
Města a organizace: 
Městys Křivsoudov, Bartošovice, Duchcov, Hevlín, Horní Benešov, Hrobčice, Chodov, 
Chotěvice, Chrastava, Jeníkov, Jindřichov, Jindřichův Hradec, Karlovy Vary, Koclířov, Libědice, 
Mařenice, Mimoň, Netřebice, Odrava, Ostrov, Pernink, Račice-Pístovice, Raspenava, Rychnov 
nad Kněžnou, Solnice, Vidnava, Vimperk, Vrábče. 
Městská část Praha 1, Středočeský kraj, Český svaz bojovníků za svobodu, TJ Sokol 
Křivsoudov, KVHT Pardubice, Web4U, s.r.o., Webnode AG, Easy Software s.r.o., Premisoft 
s.r.o., Masarykova společnost. 
 
Dobrovolníci a spolupracovníci: 
Jaroslav Čvančara, Zuzana Kuchejdová, Mgr. Jindřich Marek, Petra Matoušková, Jiří Nový, 
Ivana Šádková, Karel Toth. 
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