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Úvodní sl ovo
V roce 2016 Institut pro studium literatury věnoval své vydavatelské úsilí především
tvorbě a odkazu dvou významných osobností české literární vědy a kritiky
– F. X. Šaldy a Růženy Grebeníčkové. Soubor díla F. X. Šaldy, jehož vydávání bylo přerušeno v roce 1963, zůstával do loňského roku nedokončený. Bibliografie Šaldova díla
byla dostupná v soupisech Jiřího Pistoria z roku 1948 a Emanuela Macka z roku 1985.
Kuse bylo dosud k dispozici také kritické dílo originální esejistky Růženy Grebeníčkové.
I když s přibývajícím časem a jednotvárností narůstá zvyk a palčivé problémy ponenáhlu
ustupují starostem novým, význam zpřístupnění statí Grebeníčkové v reprezentativním
komentovaném výboru, kriticky ověřeného textu Šaldova románu Loutky i dělníci boží
jakož i revidované a doplněné Bibliografie díla F. X. Šaldy se tím neumenšuje. Jde vesměs
o události prvního řádu, jež konečně, po desítkách let podstatně rozšiřují – díky Michae
lu Špiritovi, Jiřímu Flaišmanovi, Michalu Kosákovi, Luboši Merhautovi a Janu Wiendlovi
– prostor pro další reflexi a studium.
IPSL nadto vydal již sedmý a osmý svazek v ediční řadě literárněvědných Antologií: pro
ni až do loňska připravovali čeští bohemisté své výbory z převážně české reflexe české
literatury. Obě nové antologie tento předběžně krystalizující rámec přesahují: klíčové
momenty v proudu hrabalovské recepce vyzdvihla v Čtení o Bohumilu Hrabalovi italská
bohemistka Annalisa Cosentino – a překladatel a komparatista Martin Pokorný nabídl
českému publiku italská problémově zaostřená čtení Božské komedie Danta Alighieriho.
I loni vycházela na webu IPSL v paralelních recenzních řadách bohemistická Echa a germanobohemistická Echos. Po více než šesti letech nepřetržitého vydávání nahradilo tyto
řady od ledna 2017 E*forum, jež integruje příspěvky k literárněvědné bohemistice zahrnující i studium německy psané literatury z českých zemí a důsledněji zohledňuje rovněž
výzkumy starší literatury.
Nezbytné trvání v proměnách umožňují Institutu pro studium literatury stálí spolupracovníci a partneři. Uskutečňování plánů a nápadů se daří jedině díky jejich zájmu a účasti
na jedné straně, a finanční podpoře řady institucí na straně druhé. Nesmírně nás nakonec těší a jistotu našemu počínání do budoucna dává stále vzrůstající okruhu našich
čtenářů a zájemců o naši práci.
eva jelín ková ředitelka ips l
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Statutárním orgánem společnosti je podle zákona č. 231/2010 Sb. ředitel. Institut pro
studium literatury vede ředitelka jmenovaná správní radou, jedná jménem ipsl
a je zodpovědná za jeho každodenní řízení. Pro zastupování v činnostech týkajících se
každodenního řízení organizace je zřízena funkce zástupce ředitele.
Organizace má šestičlennou správní radu, tvořenou předními českými literárními
odborníky. Kontrolním orgánem Institutu je tříčlenná dozorčí rada složená z odborníků
z ekonomického, právního a neziskového sektoru.

i č 246 61 171
Společnost je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností
u Městského soudu v Praze, oddíl O, vložka 722
Datum zápisu 8. dubna 2010
www.ipsl.cz
info@ipsl.cz
www.facebook.com/ipsl1

s tat u tá r n í o r g á n – ř e d i t e l k a
Mgr. Eva Jelínková
zástupce ředitelk y
PaedDr. Luboš Merhaut, CSc.

poslání společnosti
Institut pro studium literatury (ipsl) je nezávislá iniciativa českých literárních
odborníků. K hlavním cílům Institutu patří prohloubení literárněvědného poznání
a trvalé rozšiřování řad zájemců o literaturu a aktuální literární reflexi. Své poslání
naplňuje ipsl realizací výzkumných a publikačních záměrů i činností vzdělávací.

s p r áv n í r a da
prof. PhDr. Jiří Stromšík, CSc. předseda
doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D. místopředseda
doc. PhDr. Jiří Brabec, CSc.
doc. PhDr. Tomáš Glanc, Ph.D.
doc. PhDr. Jiří Homoláč, CSc.
prof. Dr. Phil. Josef Vojvodík, M.A.

v z n i k a p r áv n í f o r m a s p o l e č n o s t i
Institut pro studium literatury byl založen jako obecně prospěšná společnost v roce
2010. Základním dokumentem definujícím poslání, hlavní okruhy činnosti a organizační
strukturu IPSL je zakládací smlouva. K 31. 12. 2016 zůstává v platnosti zakládací
smlouva ve znění z 29. 3. 2011.

d ozo r č í r a da
Ing. Magdalena Šimková předsedkyně
Ing. Jiří Flégl místopředseda
Mgr. Karla Rundtová

z a k l a dat e l é
Mgr. Jiří Flaišman, Ph.D.
Mgr. Eva Jelínková
Mgr. Michal Kosák, Ph.D.
PaedDr. Luboš Merhaut, CSc.
Mgr. Jan Pospíšil
PhDr. Michael Špirit, Ph.D.
doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
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e va j e l í n ková ředitelka ipsl
výzkumné a publikační projekty | Echos

výzkum
Všechny výzkumné projekty Institutu pro studium literatury
byly v roce 2016 realizovány za finanční podpory Grantové agentury ČR.

l u b o š m e r h au t zástupce ředitelky ipsl
F. X. Šalda | bibliografie | Echa
e va v r a b c ová tajemnice ipsl
antologie | e-knihy | propagace | autorská práva
PETRA KNÁPKOVÁ
Echos
ANNALISA COSENTINO
Bohumil Hrabal

VÁCLAV PETRBOK
Echos

MIC H AL TOPOR
Arne Laurin | Echa | Echos

JIŘÍ FLAIŠMAN
F. X. Šalda | Echa

MARTIN POKORN Ý
Dante Alighieri

JOSEF VOJVODÍK
Jan Zahradníček

LIBUŠE H ECZKOVÁ
Echa

DANIEL ŘE H ÁK
Arne Laurin | Jan Zahradníček

JAN W IENDL
Jan Zahradníček | F. X. Šalda

MIC H AL KOSÁK
F. X. Šalda | Echa

MARIE ŠKARPOVÁ
Echa

LUCIE MER H AUTOVÁ
Echos

MIC H AEL ŠPIRIT
F. X. Šalda | bibliografie | Echa

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ilka Giertz, Petra Grycová, Petra Knápková, Martina Lisa, Miloslav Man,
Jan Pospíšil, Daniela Pusch, Kateřina Ringesová překlady
Alžběta Bezdíčková, Martin Mutschler jazyková redakce

Soubor díla F. X. Šaldy
2013–2016 | kolektivní projekt IPSL | reg. č. 13-37296S
Kolektivní projekt Institutu pro studium literatury je zaměřen na scelení souborného
vydání kritického a literárního díla F. X. Šaldy. Jako sv. 4 byl v kriticky ověřeném znění
vydán román Loutky i dělníci boží; paralelně ke komentovanému knižnímu vydání byla
připravena elektronická edice přinášející plné znění všech textových variant románu.
Po revizi, sjednocení a doplnění byla k vydání připravena původní bibliografie Jiřího Pistoria
(1948) a Emanuela Macka (1988). Díky tomu byl připraven rovněž 14. svazek Kritických
projevů, který shrnuje veškeré Šaldovy nebeletristické texty chybějící ve svazcích
předchozích.
Arne Laurin (1889–1945): Portrét novináře
2015–2017 | Michal Topor a Daniel Řehák | reg. č. 15-06065S
Vůbec poprvé budou uceleně a mnohostranně osvětleny kulturně-publicistické
a další aktivity a dráhy Arneho Laurina (vl. jménem Arnošt Lustig), počínaje jeho
uměleckokritickým, překladatelským a beletristickým vystupováním před první světovou
válkou, přes službu ve vídeňském Válečném tiskovém oddělení v r. 1918, angažmá
v prvorepublikové Tribuně (kde byl do přelomu let 1920/1921 zástupcem šéfredaktora
F. Peroutky) a poté v letech 1921–1938 v jím vedené redakci Prager Presse, až po působení
v československém exilu v New Yorku v letech 1939–1945. Připravovaný dvousvazek –
biografická studie a edice Laurinových dopisů různým adresátům – přispěje k poznatkům
z dějin české, resp. českoněmecké žurnalistiky, české kritiky a kulturních dějin,
českožidovského hnutí a dějin československého exilu.

Jiří Císler grafické návrhy a realizace
Finesa, s. r. o. vedení účetnictví
Honza Petružela programování a správa webu
Zdeněk Rektoris správa kancelářské techniky
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Básnické dílo Jana Zahradníčka
2015–2017 | Josef Vojvodík a Jan Wiendl | reg. č. 15-04068S
V literárněhistorických publikacích a slovníkových heslech je dílo Jana Zahradníčka
(1905–1960) označováno za jedno z nejvýraznějších a nejvýznamnějších v poezii
20. století, charakterizováno je ale povětšinou nedostatečně. V rámci projektu bude
rekonstruován vývoj a proměny Zahradníčkovy poetiky od poloviny 20. let
až k posledním básním z období 1956–1960. Spoluautoři Josef Vojvodík a Jan Wiendl
zhodnotí celek Zahradníčkova díla prostřednictvím komparativně a mezioborově
koncipované monografie. Druhým výstupem bude antologie, která se na základě
typických ukázek z autorovy korespondence a zejména z kritických a recenzních ohlasů
z let 1930–1960 (tedy z doby básníkovy aktivní tvůrčí činnosti) pokusí postihnout takřka
veškerý čtenářský ohlas jeho básnického, esejistického a překladatelského díla. Oba
svazky doplní kompletní bibliografie Zahradníčkova díla i sekundární literatury (první
svého druhu) a publikace rozsáhlých dokumentárních, fotografických a obrazových
materiálů.

PUBLIKACE
Publikační projekty Institutu pro studium literatury byly v roce 2016
realizovány za finanční podpory Ministerstva kultury ČR,
Magistrátu hl. m. Praha, Česko-německého fondu budoucnosti
a Nadace Český literární fond.

Echa | Echos IPSL
Literárněvědné online fórum, přinášející původní autorské články a recenze
nových literárněvědných publikací a edic, vydává Institut pro studium
literatury od roku 2010. Periodikum tvořily do konce roku 2016 dvě řady,
bohemistická Echa a česko-německá Echos, zaměřená na německy psanou
literaturu z českých zemí (od ledna 2017 jsou samostatné řady nahrazeny
společným E*forem). Kromě hlavní rubriky Píší přinesly obě řady i několik
příspěvků připomínajících aktuální činnost IPSL a vybrané osobnosti
bohemistiky, resp. germanobohemistiky v rubrice Napsali. Všechny
příspěvky roku 2016 vydal IPSL v podobě shrnujících e-ročenek, doplněných
o seznamy recenzovaných knih, autorské medailony a hesláře.
Echa se v roce 2016 zaměřila především na reflexi aktuálních odborných
literárněvědných prací, doplněnou o rozšiřující perspektivy historické, filozofické,
lingvistické, uměnovědné a další. Řada příspěvků se již tradičně koncentrovala také
na ediční a textologickou práci a na připomínky jubileí i úmrtí významných osobností
či na aktuální ocenění a další literární události. V roce 2016 byla v rámci Ech nově
věnována soustavná pozornost výzkumu a vydávání starší české literatury.
Echos v roce 2016 informovala o nových odborných pracích k česko-německým
literárním a šířeji kulturním vztahům, zvláště o publikacích věnovaných německy psané
literatuře z českých zemí. Příspěvky doplnily texty k dějinám germanistiky
i dějinám obecným, resp. německému i českému pohledu na české dějiny a vztahy
Čechů a Němců v jejich rámci. Stejně jako v předchozích letech vycházela Echos
ve spolupráci s Ústavem germánských studií FF UK a Rakouským kulturním fórem
v Praze.

12

13

Antologie IPSL
V roce 2016 vydal Institut pro studium literatury sedmý a osmý svazek řady
literárněvědných antologií představujících kritickou reflexi díla vybraných
spisovatelů. Příručky nabízejí čtenářům z řad středoškolských a vysokoškolských
studentů, ale i z okruhu širší veřejnosti možnost důkladnějšího obeznámení
s danými autory a především s různými interpretacemi, jimž byla jejich díla
vystavena. Prohloubení orientace a další podněty ke studiu poskytuje úvodní
studie a výběrová bibliografie především sekundární literatury.
sv. 8: Čtení o Dantovi Alighierim. Prostory, postavy a slova.
Ed. Martin Pokorný. Praha, IPSL 2016, 196 s.
První samostatná publikace, která českému čtenáři umožňuje porozumět autorovu
nejslavnějšímu dílu. Dantova Božská komedie je k dispozici ve čtyřech kompletních
překladech, rozborů autorovy poetiky je však v našem prostředí zřetelný nedostatek.
Stati z rozmezí let 1890–1910 byly vybrány tak, aby předvedly podrobnou analýzu
konkrétních úseků básnického textu a poskytly zájemci o výklad nástroje, jichž bude
schopen využít i samostatně. Někdy jsou probírány zdánlivé kuriozity, jež ale mohou
poskytnout obecnější klíč: Jak to, že je v pekle vidět? Proč se poutník Dante na některé
hříšníky obrací s otevřeným vztekem? Jindy jsou tématem zřetelné strukturní principy
velkých celků: démoni a obludy, jejichž odpor musí poutník a Vergilius zdolávat
v pekle; modlitby, které v pravidelných intervalech zaznívají v očistci. Čtení o Dantovi
Alighierim nepředpokládá znalost italštiny ani samotné Božské komedie – stačí zájem
o ni. Tematická pozornost je relativně vyváženě rozdělena mezi Peklo, Očistec i Ráj, jen
s mírnou převahou čtenářsky nejoblíbenějšího Pekla. Editorův úvod vřazuje předložený
výběr do kontextu moderního dantovského bádání a doplňuje informace potřebné
k pochopení zařazených statí.

kvalitu jeho psaní. Jakkoli byly do antologie vybrány texty především s přihlédnutím
k jejich zaměření na širší estetické a literární souvislosti, zaznívá v nich rovněž leccos
podstatného o svébytnosti jednotlivých děl Bohumila Hrabala. Kniha tedy nakonec
předkládá nejen průřez kritickou reflexí Hrabalova díla, ale také hrubou charakteristiku
autorovy poetiky v jejím vlastním vývoji.
Další svazky
sv. 6: Čtení o Karlu Teigovi. Vize, realizace, divergence 1919–1938.
Ed. Jan Wiendl. Praha, IPSL 2015, 212 s.
sv. 5: Čtení o Elišce Krásnohorské. V bojích o Smetanu, Hálka a Minervu.
Ed. Libuše Heczková. Praha, IPSL 2015, 196 s.
sv. 4: Čtení o Jaroslavu Seifertovi. Hledání proměn autorovy poetiky.
Ed. Jiří Flaišman. Praha, IPSL 2014, 160 s.
sv. 3: Čtení o Jaroslavu Haškovi. Ohledávání 1919–1948.
Ed. Luboš Merhaut. Praha, IPSL 2014, 168 s.
sv. 2: Čtení o Jaroslavu Vrchlickém. Básník ve sporech o životnost díla.
Ed. Michal Topor. Praha, IPSL 2013, 184 s.
sv. 1: Čtení o Václavu Havlovi. Autor ve světle literární kritiky.
Ed. Michael Špirit. Praha, IPSL 2013, 192 s.

sv. 7: Čtení o Bohumilu Hrabalovi. Rukověť otevřeného díla.
Ed. Annalisa Cosentino. Praha, IPSL 2016, 192 s.
Kniha Čtení o Bohumilu Hrabalovi vybírá z kritické reflexe autorova díla hlavně takové
práce, jež se věnují obecnějším problémům literární poetiky a snaží se Hrabalovy texty
i myšlení analyzovat v souvislosti s evropskou kulturní a literární tradicí 20. století.
Knihu zahajuje zakladatelský kritický rozbor, který v roce 1956 Hrabalovu psaní věnoval
Václav Havel; dále jsou v ní zastoupeny další mezníkové studie, opomenuty nezůstávají
ani biograficky laděné texty. Hrabalovy vlastní texty autoreflexivního rázu upozorňují
na esejistický prvek jako na relevantní složku spisovatelova díla a na esejistickou
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Monografie, edice a e-edice IPSL
Odborné monografie, edice a e-edice představují výsledky badatelských
projektů, které byly realizovány v Institutu pro studium literatury.
F. X. Šalda: Loutky i dělníci boží. Román milostný.
Eds. Jiří Flaišman – Michal Kosák. Praha, IPSL 2016, 384 s.
Jediné románové dílo Františka Xavera Šaldy (1867–1937), přední osobnosti české
literární, divadelní a výtvarné kritiky sklonku devatenáctého a první poloviny dvacátého
století, bylo vydáno přesně sto let po prvním knižním zveřejnění. Román je významným
Šaldovým pokusem o překonání modelu tradičního románu a svou strukturou je
do značné míry prózou experimentální. Loutky i dělníci boží jsou nejen románem
milostným, jak jej Šalda vymezil v podtitulu, ale též románem ideovým, filozofickým,
náboženským, etickým, českým, secesním či také generačním. Knižní edice přináší
kriticky ověřený text posledního znění Loutek i dělníků božích z roku 1935 a je
doprovozena edičním komentářem analyzujícím historii textu.
F. X. Šalda: Loutky i dělníci boží. Varianty – různočtení.
Eds. Jiří Flaišman – Michal Kosák. Praha, IPSL 2016
[e-edice, dostupné z www.ipsl.cz/loutky].
Elektronická edice románu F. X. Šaldy byla zveřejněna paralelně s knižním vydáním
a obsahuje plné znění všech za autorova života česky zveřejněných verzí románů
v diplomatické podobě. Umožňuje tak jejich detailní srovnání – sledování vývoje mezi
časopiseckým otiskem a prvním knižním vydáním, změny v prvních třech vydáních
i posuny od vydání třetího k vydání čtvrtému.

Další monografie, edice a e-edice
Růžena Grebeníčková: O literatuře výpravné.
Ed. Michael Špirit. Praha, IPSL – Torst 2015, 1036 s.
Michael Špirit: Růžena Grebeníčková a její rukopis. Studie – komentář – bibliografie.
Praha, IPSL – Torst 2015, 664 s.
Richard Weiner: Rozcestí. Verze – edice – komentáře
Ed. kol. autorů. Praha, IPSL 2015 [e-edice, dostupné z www.ipsl.cz/weiner].
Michal Topor: Berlínské epizody.
Příspěvek k dějinám filologie v Čechách a na Moravě 1878–1914.
Praha, IPSL 2015, 398 s.

Bibliografie IPSL
Bibliografické soupisy děl a působení významných osobností literárních dějin
či produkce vybraných literárních či kulturně-uměleckých časopisů a revue,
jsou pravidelně aktualizovány. V roce 2016 byla průběžně připravována
bibliografie textů Jana Zahradníčka a Arne Laurina, které budou v definitivní
podobě zpřístupněny po dokončení příslušných výzkumných projektů. Nově
byla zveřejněna bibliografie měsíčníku Mladá kultura (1935–1938).
Dostupné z www.ipsl.cz/bibliografie

Jiří Pistorius – Emanuel Macek: Bibliografie díla F. X. Šaldy.
Eds. Michael Špirit – Luboš Merhaut – Jan Wiendl. Praha, IPSL 2017, 688 s.
Bibliografie díla F. X. Šaldy představuje relativně úplný, anotovaný soupis prací
zakladatele moderní české umělecké kritiky. Opírá se o knižní Bibliografii díla
F. X. Šaldy, kterou Jiří Pistorius vydal v nakladatelství Melantrich v roce 1948,
a o Bibliografii F. X. Šaldy od roku 1928 do současnosti (tj. do roku 1985), kterou sestavil
Emanuel Macek pro druhý svazek šaldovského výboru Z období Zápisníku (Odeon
1987–1988). Soupisy byly pro aktuální vydání sceleny, strukturně sjednoceny, revidovány
a doplněny o dohledané položky. Položky jsou řazeny v přísně chronologickém sledu.
Každý text je v anotaci žánrově a obsahově charakterizován, zejména v případě
polemických statí jsou popisovány i texty jiných autorů, na něž Šalda reagoval.
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Institut pro studium literatury vykonával v roce 2016 výlučně činnost
odpovídající jeho základnímu poslání, tj. realizoval projekty základního
výzkumu a rozvíjel publikační činnost v oblasti literární vědy.

V rámci hlavní činnosti jsou odlišeny náklady a výnosy dotačních a grantových
projektů od ostatních nákladů a výnosů.
Doplňková činnost nebyla vyvíjena.

Výnosy
Výnosy IPSL v celkové výši 2 327 711 Kč zahrnují převážně dotace poskytnuté
na realizaci činnosti IPSL (výzkumné a publikační projekty). Dotace, granty a nadační
příspěvky poskytnuté Institutu pro studium literatury na řešení záměrů v roce 2016
činily celkem 2 120 000 Kč.
Granty GA ČR: Soubor díla F. X. Šaldy 640 000 Kč | Arne Laurin 634 000 Kč |
Básnické dílo Jana Zahradníčka 664 000 Kč.
Dotace a příspěvky MK ČR, MHMP, NČLF: Echa | Echos 60 000 Kč | Čtení o Bohumilu
Hrabalovi 81 000 Kč | Čtení o Dantovi Alighierim 41 000 Kč.
Ostatní výnosy ve výši 207 711 Kč jsou tvořeny zejména příjmy z prodeje publikací IPSL
a finančními dary, jež IPSL obdržel na provozní činnost.
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Fondy
Institut pro studium literatury nevytvořil v roce 2016 žádné fondy.

Majetek a závazky
Institut pro studium literatury eviduje drobný dlouhodobý majetek ve výši 71 803 Kč.
Organizace má k 31. 12. 2016 krátkodobé závazky v celkové výši 101 944 Kč vůči
zaměstnancům, sociálnímu a zdravotnímu pojištění a finanční správě za měsíc prosinec
2016. IPSL k tomuto datu současně eviduje závazky z neuhrazených dodavatelských
faktur v celkové výši 1 629 Kč. Tyto závazky byly uhrazeny v lednu 2017 do termínu
splatnosti.
Přijaté zálohy a přijaté půjčky jsou k 31. 12. 2016 vyrovnány.

Náklady
Náklady IPSL v celkové výši 2 269 359 Kč tvoří veškeré výdaje IPSL vzniklé v souvislosti
s realizací výzkumných a publikačních projektů a provozem Institutu.
Přímé náklady, tj. věcné a osobní způsobilé náklady, očištěné od nákladů režijních, resp.
nepřímých, činí celkem 1 843 458 Kč. Tyto náklady byly hrazeny z dotací, grantů, darů
a nadačních příspěvků i z ostatních výnosů IPSL.
Náklady na provoz, resp. vlastní činnost obecně prospěšné společnosti (režijní,
nepřímé náklady) činily celkem 425 901 Kč. Provozní výdaje IPSL, včetně odměny
ředitelky ve výši 500 Kč/měs., byly hrazeny z režijních prostředků v rámci čerpaných
dotací a grantů a z ostatních výnosů IPSL.
V roce 2016 nebyly vyplaceny žádné odměny členům správní ani dozorčí rady
organizace.
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné
významné události podle § 19 odst. 5 zákona č. 563/1991 Sb.
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Ú č etní z áv ě r ka k 3 1. 12. 2016
rozvaha ke dni 31. 12. 2016 [v tisících českých korun]

A KT IVA

stav k 1. 1. 2016

stav k 31. 12. 2016

A
I.
II.
III.
IV.

Dlouhodobý majetek celkem		
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem		
Dlouhodobý hmotný majetek celkem		
Dlouhodobý finanční majetek celkem		
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem		

B
I.
II.
1.
4.
III.
1.
3.
IV.
1.

Krátkodobý majetek celkem		 284		
Zásoby celkem		 0		
Pohledávky		 15		
Odběratelé		 7		
Poskytnuté provozní zálohy		 8		
Krátkodobý finanční majetek celkem		 268		
Peněžní prostředky v pokladně		 0		
Peněžní prostředky na účtech		 268		
Jiná aktiva celkem		
1		
Náklady příštích období		
1		

261
0
45
17
28
208
1
208
7
7

AKTIVA CELKEM		284		

261
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0		
0		
0		
0		
0		

0
0
0
0
0

pa siva

stav k 1. 1. 2016

stav k 31. 12. 2016

A.
I.
1.
II.
1.
2.
3.

Vlastní zdroje celkem		 79		
137
Jmění celkem		
7		7
Vlastní jmění		 7		
7
Výsledek hospodaření celkem		 72		
130
Účet výsledku hospodaření		 0		
58
Výsledek hospodaření ve schvalov. řízení		 16		
0
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let		 56		
72

B.
I.
II.
III.
1.
5.
7.
9.
22.
IV.

Cizí zdroje celkem		 205		
Rezervy celkem		 0		
Dlouhodobé závazky celkem		 0		
Krátkodobé závazky celkem		 205		
Dodavatelé		 2		
Zaměstnanci		 124		
Závazky k institucím soc. zabezp. a veřejného zdrav. pojištění		 50		
Ostatní přímé daně		 20		
Dohadné účty pasivní		 8		
Jiná pasiva celkem		 0		

123
0
0
123
2
67
35
11
8
0

PASIVA CELKEM		284		

261
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Ú č e tní z áv ě r ka k 31. 12. 2016
výkaz zisků a ztrát ke dni 31. 12. 2016 [v tisících českých korun]
n ázev u ka zatele
	hlavní	hospodářská
			činnost	činnost
A.
I.
1.
4.
5.
6.
II.
III.
10.
11.
13.
IV.
15.
V.
19.
22.

22

celkem

Náklady
Spotřebované nákupy a nakupované služby
Materiál, energie a ost. neskladov. dodávky
Náklady na cestovné		
Náklady na reprezentaci		
Ostatní služby		
Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace
Osobní náklady		
Mzdové náklady		
Zákonné sociální pojištění		
Zákonné sociální náklady		
Daně a poplatky		
Daně a poplatky		
Ostatní náklady		
Kursové ztráty		
Jiné ostatní náklady		

866
7
49
3
807
0
1 400
1 088
308
4
1
1
2
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

866
7
49
3
807
0
1 400
1 088
308
4
1
1
2
1
1

ná klady celkem

2 269

0

2 269

ná ze v ukazatele
	hlavní	hospodářská
			činnost	činnost
B.
I.
1.
II.
2.
III.
IV.
V.

Výnosy
Provozní dotace celkem		
Provozní dotace		
Přijaté příspěvky celkem		
Přijaté příspěvky (dary)		
Tržby za vlastní výkony a zboží
Ostatní výnosy		
Tržby z prodeje majetku		

	V ý n o sy c el k e m		

celkem

2 090
2 090
84
84
154
0
0

0
0
0
0
0
0
0

2 090
2 090
84
84
154
0
0

2 32 8

0

2 32 8

C.

V ý sl ed ek hos p odaře ní

p ř ed z dan ěn í m

59

0

59

D.

VÝSLEDEK H OSPODAŘENÍ

p o z dan ěn í

59

0

59
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P ří l o h a k úče t ní záv ěrc e sestav ené k 31.12.2016

1. Název a sídlo účetní jednotky
Institut pro studium literatury, Technická 1902/2,
160 00 Praha 6, IČ 24661171, reg. v rejstříku obecně
prospěšných společností pod spisovou značkou
O/722 u Městského soudu v Praze.
Datum vzniku: 8. dubna 2010.
2. Právní forma účetní jednotky
Obecně prospěšná společnost.
3. V
 ymezení účelu, pro který byla účetní
jednotka zřízena
● r ealizace projektů základního i aplikovaného
výzkumu a experimentálního vývoje v oblasti
literární vědy a dalších humanitních oborů,
● r ealizace odborně připravených a vědecky
komentovaných projektů české i překladové
literatury, literární kritiky, teorie a historie, jakož
i spřízněných humanitních oborů,
● i nformační a vzdělávací činnost zaměřená
na literaturu, její dějiny, kritiku a teorii, prováděná
zejména formou konferencí, přednášek, seminářů,
výstav a kulturních akcí,
● r ozvíjení a podpora mezinárodní vědecké
spolupráce v oblasti literární vědy a spřízněných
humanitních oborů,
● s hromažďování a odborné zpracování archivního
materiálu literární i literárněvědné povahy,
● p odpora a realizace činností směřující k podpoře
evropské integrace, dobrých sousedských vztahů
a občanské společnosti.
4. Ostatní činnosti účetní jednotky
Žádné.
5. Statutární orgány a změny provedené
v účetním období
Orgány společnosti jsou:
a) statutární orgán
ředitelka společnosti
Mgr. Eva Jelínková
Jménem Institutu jedná jeho ředitel.
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b) správní rada
předseda správní rady
prof. PhDr. Jiří Stromšík, CSc.
den vzniku funkce: 14. října 2010, den vzniku členství:
8. dubna 2010
místopředseda správní rady
doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
den vzniku funkce: 14. října 2010, den vzniku členství:
8. dubna 2010
členové správní rady
doc. PhDr. Jiří Brabec, CSc.
den vzniku členství: 8. dubna 2010
doc. PhDr. Tomáš Glanc, Ph.D.
den vzniku členství: 8. dubna 2010
doc. PhDr. Jiří Homoláč, CSc.
den vzniku členství: 2. dubna 2013
prof. Dr. Phil. Josef Vojvodík, M.A.
den vzniku členství: 8. dubna 2010
c) dozorčí rada
předseda dozorčí rady
Ing. Magdalena Šimková
den vzniku funkce: 27. dubna 2011, den vzniku
členství: 29. března 2011
místopředseda dozorčí rady
Ing. Jiří Flégl
den vzniku funkce: 27. dubna 2011, den vzniku
členství: 29. března 2011
člen dozorčí rady
Mgr. Karla Rundtová
den vzniku funkce: 29. března 2011, den vzniku
členství: 29. března 2011
6. Informace o zakladatelích
Mgr. Jiří Flaišman Ph.D.
Mgr. Eva Jelínková
Mgr. Michal Kosák, Ph.D.
PaeDr. Luboš Merhaut, CSc.
Mgr. Jan Pospíšil
PhDr. Michael Špirit, Ph.D.
doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
7. Vklad do vlastního jmění 7 000,- Kč.

8. Ú
 četní období, za které je sestavena účetní
závěrka a rozvahový den
Účetním obdobím účetní jednotky je kalendářní rok
2016. Rozvahovým dnem dle § 19 odst. 1 zákona
563/1991 Sb. je 31. 12. 2016.

9.5. Odpisování majetku
Účetní jednotka nemá pro tento bod žádný obsah.

9. Použité účetní metody
Účetní jednotka účtuje v soustavě podvojného
účetnictví o stavu a pohybu majetku a závazků,
o rozdílu majetku a závazků, o nákladech a výnosech
a o výsledku hospodaření. O skutečnostech, které
jsou předmětem účetnictví, účtuje v období, s nímž
tyto skutečnosti časově a věcně souvisí. Není-li
možno tuto zásadu dodržet, účtuje i v účetním
období, v němž zjistila uvedené skutečnosti. Účetním
obdobím je kalendářní rok. Při vedení účetnictví
účetní jednotka dodržuje postupy účtování podle
vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů, a České účetní
standardy pro účetní jednotky, které účtují podle
vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.

9.7. Vzájemné zúčtování
Účetní jednotka nemá pro tento bod žádný obsah.

9.1. Vymezení nákladů souvisejících s pořízením
dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Účetní jednotka účtuje na podrozvahových účtech
o drobném dlouhodobém majetku, vymezeném jako
samostatné movité věci, jejichž ocenění je vyšší
než 3 000 Kč a nižší než 40 000 Kč a doba
použitelnosti delší než 1 rok.
9.2. Vymezení nákladů souvisejících s pořízením
cenných papírů a podílů, zásob a pohledávek
Účetní jednotka nemá pro tento bod žádný obsah.
9.3. Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty
a ocenění ekvivalencí u cenných papírů a podílů
Účetní jednotka nemá pro tento bod žádný obsah.
9.4. Postup tvorby a použití opravných položek
(uvede se včetně informace, jak byly stanoveny
přechodné i trvalé úpravy hodnoty)
Účetní jednotka nemá pro tento bod žádný obsah.
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9.6. Postup tvorby a použití rezerv
Účetní jednotka nemá pro tento bod žádný obsah.

9.8. Metoda kurzových rozdílů
Účetní jednotka přepočítává majetek a závazky,
vyjádřené v cizí měně, na českou měnu aktuálním
denním kurzem devizového trhu vyhlašovaným
Českou národní bankou, a to v účetnictví
ke dni uskutečnění účetního případu a v účetní
závěrce ke konci rozvahového dne. Pro přepočet
nakoupených valut a deviz používá účetní jednotka
kurz, za který byl obchod uskutečněn. Kurzové
rozdíly z titulu platby závazků, inkasa pohledávek
a prodeje finančních investic účtuje účetní jednotka
ke dni uskutečnění účetního případu do finančních
nákladů (účet 545 – kurzové ztráty) nebo finančních
výnosů (účet 645 – kurzové zisky). Kurzové rozdíly
na finančních účtech účtových skupin 21, 22, 25
a 26 účtuje účetní jednotka k rozvahovému dni
do finančních nákladů (účet 545) nebo finančních
výnosů (účet 645). Kurzové rozdíly na účtech
pohledávek, závazků, úvěrů, finančních výpomocí,
finančních investic účtuje účetní jednotka
k rozvahovému dni na účty 386 – Kurzové rozdíly
aktivní a 387 – Kurzové rozdíly pasivní.
10. Způsob zpracování účetních záznamů
Účetní data se zpracovávají elektronicky. Používá
se účetní software FINESA® pro vedení podvojného
účetnictví, který odpovídá požadavkům uvedeným
v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Po předchozí
kontrole a schválení účetních dokladů odpovědnými
pracovníky, zajišťuje jejich zpracování na základě
smlouvy o vedení účetnictví Ing. Marek Sezima.
11. Způsob a místo úschovy účetních záznamů
Účetní záznamy a písemnosti ukládá účetní jednotka
po stanovenou dobu v souladu s §§ 31 a 32 zákona
č. 563/1991 Sb. o účetnictví v příručním archivu
účetní jednotky.

12. I nformace o významných událostech, které
nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem
sestavení účetní závěrky
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení
účetní závěrky nenastaly žádné významné události.
13. Účasti v obchodních společnostech
Účetní jednotka nemá účasti v obchodních
společnostech.
14. I nformace o úpisech akcií a podílů
realizovaných během účetního období
Během účetního období účetní jednotka neupsala
žádné akcie.
15. Informace o akciích a podílech
Účetní jednotka nemá žádné akcie a podíly.
16. M
 ajetkové cenné papíry, vyměnitelné
a prioritní dluhopisy
Účetní jednotka není vlastníkem majetkových
cenných papírů, vyměnitelných a cenných dluhopisů,
prioritních dluhopisů nebo podobných cenných
papírů nebo práv.

17. D
 lužné částky vzniklé v daném účetním
období se zbytkovou dobou splatnosti vyšší
než 5 let
Účetní jednotka nemá ke konci rozvahového dne
žádné dlužné částky se zbytkovou dobou splatnosti
vyšší než 5 let.
18. D
 luhy kryté plnohodnotnou zárukou danou
účetní jednotkou
Účetní jednotka nemá ke konci rozvahového dne
žádné dluhy kryté plnohodnotnou zárukou danou
účetní jednotkou.
19. C
 elková výše závazků neobsažených
v rozvaze
Účetní jednotka nemá závazky neobsažené v rozvaze.
20. V
 ýsledek hospodaření v členění podle
jednotlivých druhů činností:
Účetní jednotka vykonává pouze hlavní činnost
v souladu s vymezením účelu, pro který byla
zřízena. V rámci hlavní činnosti jsou odlišeny
náklady a výnosy dotačních a grantových projektů
od ostatních nákladů a výnosů.

Název	Náklady	Výnosy	V–N
Výzkumné projekty

1 938 000,00

1 938 000,00

0,00

Dotace a granty

1 938 000,00

1 938 000,00

0,00

Publikační projekty

322 651,09

322 651,09

0,00

Dotace a granty

152 000,00

152 000,00

0,00

Nadační příspěvky

30 000,00

30 000,00

0,00

IPSL		

140 651,09

140 651,09

0,00

8 708,01

67 059,57

58 351,56

2 269 359,10

2 327 710,66

58 351,56

Ostatní — IPSL centrála
CELKEM Kč
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21. Informace o zaměstnancích
Účetní jednotka má 5 zaměstnanců (vyjádřeno
průměrným přepočteným počtem zaměstnanců
za účetní období 2016).

27. I nformace o změnách daňové povinnosti
běžného či minulých účetních období
Během účetního období nenastaly změny daňové
povinnosti.

22. O dměny a funkční požitky členům
statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů
Výše stanovených odměn a funkčních požitků členům
statutárních orgánů za účetní období činí 0 Kč.

28. Komentář k významným položkám resp.
skupinám položek rozvahy a výkazu zisku
a ztráty
Účetní jednotka přijala v účetním období dotace
a grantové příspěvky, které jsou hlavním zdrojem
financování činnosti. Dotace a granty byly použity
na realizaci projektů v souladu s účelem, pro který
byla organizace zřízena.

23. Ú časti členů statutárních, kontrolních
a jiných orgánů a jejich rodinných
příslušníků v osobách s nimiž účetní
jednotka uzavřela za vykazované účetní
období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní
vztahy
Dle informací, které jsou účetní jednotce známy,
nemají členové statutárních ani kontrolních orgánů
ani jejich rodinní příslušníci účast v osobách, s nimiž
účetní jednotka uzavřela za účetní období obchodní
smlouvy nebo jiné smluvní vztahy.
24. D
 alší majetková plnění členům statutární,
kontrolních a jiných orgánů
Členům statutárních orgánů, včetně bývalých, nebyly
poskytnuty během účetních období žádné zálohy
ani úvěry. Taktéž účetní jednotka nepřijala během
účetního období žádný závazek na jejich účet,
jakožto určitý druh záruky.

25. V
 liv způsobů oceňování na výpočet zisku
nebo ztráty
Ocenění zásob je provedeno pořizovací cenou ve výši
přímých nákladů na vydání knih, tyto náklady jsou
100% kryty z dotace (výnosy). Jednotková skladová
cena knih je tedy stanovena jako podíl přímých
nákladů IPSL na vydání knihy a počtu výtisků.
Do ocenění nejsou zahrnuty náklady třetích subjektů,
práce vykonané bez nároku na odměnu a režijní
náklady IPSL. K zásobám jsou vytvořeny oceňovací
odchylky ve výši dotací přijatých na náklady spojené
s vydáním knih.
26. Daňové úlevy na dani z příjmů
Základ daně účetní jednotky byl zjištěn transformací
výsledku hospodaření dle platných ustanovení ZDP.
Účetní jednotka využila možnosti snížit svůj daňový
základ podle ustanovení § 20 odst. 7 ZDP.
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29. Přijaté dary a příspěvky:
Během účetního období účetní jednotka přijala
na svoji činnost dary a příspěvky v celkové výši
84 000 Kč.
30. Přehled o veřejných sbírkách
Účetní jednotka nepořádala v účetním období veřejné
sbírky.
31. Z
 působ vypořádání výsledku hospodaření
z předcházejících účetních období
Výsledek hospodaření účetního období roku 2015 byl
převeden na účet Nerozdělený výsledek hospodaření
minulých let.
32. Splatné závazky pojistného a daní
Účetní jednotka nemá k rozvahovému dni splatné
závazky pojistného na zabezpečení, příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti, veřejného
zdravotního pojištění. Účetní jednotka nemá
k rozvahovému dni splatné závazky z evidovaných
daňových nedoplatků.
33. Okamžik sestavení účetní závěrky
V Praze dne 21. 01. 2017.
Sestavil: Ing. Marek Sezima

Mgr. Eva Jelínková
ředitelka

28

29

C

		 institut pro studium literatury, o. p. s.
ič
fio banka
iban
swift/bic

246 61 171
2500534024/2010
CZ25 2010 0000 002500534024
FIOBCZPPXXX

sídlo Technická 1902/2, 160 00 Praha 6
pracoviště Zikova 1903/2, 160 00 Praha 6
		www.ipsl.cz
		info@ipsl.cz

