VÝROČNÍ ZPRÁVA
Institutu pro křesťansko-demokratickou politiku, z. ú.

2020

2

Úvodní slovo
Milí přátelé,
dovolte mi, abych Vás srdečně přivítal u čtení Výroční zprávy Institutu pro křesťansko-demokratickou
politiku za rok 2020.
Právě završený rok, který byl z větší části poznamenán pandemií COVID-19, v mnoha ohledech
zaskočil i nás. Avšak i přesto, že nebylo možné uspořádat všechny plánované události v jejich původně
zamýšlené podobě, na vzniklou situaci jsme zareagovali obratem a uzpůsobili naše projekty online
formátu. I nadále jsme tak pokračovali v usilovné práci zaměřené zejména na tradiční oblasti naší
činnosti, tedy odborné práce a analýzy, debaty s širší veřejností, konference, semináře a v neposlední
řadě také vzdělávání a školení.
V oblasti debat s občany jsme se soustředili zejména na online formát „Diskutujeme s IKDP“,
reflektující především aktuální otázky, a to nejen v kontextu probíhající pandemie. Navázali jsme i na
úspěšný projekt z předchozích let pořádaný s Mladými lidovci v podobě besed a kaváren, které se až na
výjimky uskutečnily také online. S odborníky, novináři i politiky jsme diskutovali nad aktuálními
společenskými tématy, stejně jako nad odkazem výrazných historických událostí. Kromě toho se v září
uskutečnily i předvolební debaty se zástupci stran kandidujících v krajských volbách v Jihomoravském
kraji a na Vysočině. V omezenější míře jsme realizovali také odborné semináře a kulaté stoly. Tyto
aktivity bychom nadále rádi rozvíjeli doufejme již v klidnějších podmínkách roku 2021.
Během roku 2020 jsme uspořádali i tři konference, a to hned ve třech různých formátech v návaznosti
na aktuální situaci. Na konci srpna proběhla v prezenční podobě na půdě Poslanecké sněmovny
„Evropská zelená cesta – Budoucnost Česka?“. Na přelomu října a listopadu se pak uskutečnila online
série tří debat „Euro a Česká republika.“ A ve formě kombinované události, kdy část hostů byla přítomná
na místě a zahraniční hosté připojeni online, se ke konci listopadu proběhl v pořadí již 4. ročník
konference o pronásledování pro náboženské přesvědčení jako součást iniciativy Červená středa.
Dále jsme pokračovali také v publikační činnosti. Krátké studie a analýzy (tzv. „policy paper“),
reflektovaly např. dezinformace v době probíhající pandemie, a to nejen v kontextu současné Číny.
Souhrnné publikace ke konferencím „Evropská zelená cesta – budoucnost Česka?“ a „Euro a Česká
republika“ pak ve stručnosti představily názory některých osobností vystupujících v rámci těchto
událostí.
V oblasti vzdělávání jsme se zaměřili zejména na komunální politiky prostřednictvím našeho tříletého
projektu Akademie komunálních politiků, uskutečněného na jaře v prezenční podobě a dále na podzim
formou online workshopů.
Na následujících výroční zprávě naleznete bližší informace o všech našich projektech uplynulého roku.
Záznamy našich prezenčních a online konferencí, diskusí, kaváren, stejně jako naše publikace, jsou ke
shlédnutí na webových stránkách IKDP.
Děkujeme za Vaši přízeň a budeme se těšit na další události společně s Vámi v roce 2021.
Pavel Svoboda, předseda Správní rady
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Analýzy, studie, výzkumy
V roce 2020 jsme vydali tyto odborné práce:
Název

Autor

1

Výhody a nevýhody neformální podoby Visegrádské skupiny

Martin Svárovský

2

Mixed Prospects: Post-Brexit Anglo-American Economic Relations

Gregory Jason Bell

3

Izraelské parlamentní volby

Jan Vacíř

4

Evropská zelená cesta – budoucnost Česka

kolektiv autorů

5

EURO a Česká republika

kolektiv autorů

6

Dezinformace a Covid-19

Jan Cemper a
Kamil Kopecký

7

Čínská propaganda a (česká) média

Kateřina Procházková

8

„Jedna Čína“ v měnících se historických souvislostech

Projekt SINOPSIS

9

Zahraniční politika ČLR a Taiwan (Tchaj-wan)

Olga Lomová a
Martin Hála

Všechny práce jsou dostupné k přečtení na naší webové stránce ikdp.cz.

Konference
Evropská zelená cesta – budoucnost Česka?
Sál Státní akta Poslanecké sněmovny PČR hostil v srpnu
konferenci věnovanou plánům na European Green Deal
(Zelený plán pro Evropu) a potenciálu jeho přínosů pro
Českou republiku. Využití zelených investic reflektovali
ve třech tematických blocích zástupci z politické a
akademické sféry a byly představeny i konkrétní
příklady z praxe. Celou událost zahájil úvodním slovem
Marian Jurečka, místopředseda Hospodářského výboru
Poslanecké sněmovny PČR, který zdůraznil význam
debaty o stavu životního prostředí a nutnost si v tomto
ohledu vzájemně naslouchat. První panel reflektoval
Marian Jurečka, místopředseda
evropský pohled a další dva se věnovaly tomu českému.
Hospodářského výboru Poslanecké
Na konferenci vystoupili například Michaela Šojdrová,
poslankyně Evropského parlamentu, Martin Klimánek, sněmovny PČR, během zahájení konference
prorektor Mendelovy univerzity, Petr Hladík, první
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náměstek primátorky města Brna, a René Neděla, náměstek ministra průmyslu a obchodu. U příležitosti
konference jsme také vydali brožuru, kterou si můžete přečíst na našem webu.
EURO a Česká republika
Na přelomu října a listopadu jsme uspořádali online sérii
debat věnovanou euru. S našimi hosty jsme diskutovali
o tom, jakým způsobem zasáhla euro současná
koronavirová krize a co to znamená pro budoucnost
společné evropské měny, co euro přináší nejen
z ekonomického hlediska, ale i v politickém a
symbolickém kontextu, co stojí za dlouhodobým
odmítavým postojem české společnosti vůči euru a proč
se česká a slovenská cesta rozešly právě ve vztahu ke
společné evropské měně. Během tří večerů vystoupili se
1. díl online série s názvem „EURO a
svými příspěvky mimo jiné Ivan Štefanec, slovenský
koronavirová krize
europoslanec a prezident SME Europe, Tomáš Prouza,
prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR,
Milena Hrdinková, státní tajemnice pro Evropské záležitosti Úřadu vlády ČR, a Helena Horská,
ekonomka Raiffesenbank. U příležitosti online série debat jsme také vydali brožuru, kterou můžete najít
na našem webu.
Pronásledování pro víru ve světě. Fakta a svědectví.
Letos v listopadu jsme u příležitosti Červené středy opět
uspořádali konferenci, která byla živě přenášena z
Karolina Univerzity Karlovy. Na konferenci vystoupili
mimo jiné Pavel Svoboda, bývalý europoslanec a
předseda správní rady IKDP, a Tomáš Petříček, ministr
zahraničních věcí ČR. Třetí panel konference se věnoval
autentickým svědectvím těch, kteří útlak pro víru
každodenně zažívají, nebo byli jeho svědky a dodnes se
starají o jeho oběti: arcibiskup z iráckého Mosulu
hovořící o útoku na křesťanské město Karakoš teroristystoupenci Daesh; zástupce jezídů – etnicko-náboženské
komunity na pokraji své existence; právník z Pákistánu
Tomáš Petříček, ministr zahraničních
hájící případy unášených žen násilně nucených ke
věcí ČR
konverzi k islámu; a kněz a ředitel oddělení
psychosociální podpory a péče o trauma vnitřně vysídlených osob žijících v táborech nigerijské
katolické diecéze Maiduguri, která je rozlohou větší než ČR a SR dohromady.
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Diskutujeme s IKDP
I náš Institut se musel na jaře přizpůsobit nové situaci dané koronavirovou krizí a vznikl tak online
diskuzní formát, kde jsme diskutovali nad aktuálními
tématy zejména v souvislosti s koronavirovou situací.
Věnovali jsem se například práci z domova, pomoci
lidem ve finanční nouzi, domácímu násilí, perspektivě
Evropské unie, dezinformacím a školství. Také jsme ale
diskutovali o situaci v Bělorusku po srpnových
prezidentských volbách, o suchu a o Tchaj-wanu. V
Diskutujeme s IKDP jsme například přivítali Šárku
Jelínkovou, senátorku PČR, Olgu Lomovou, profesorku
Univerzity Karlovy, Martina Hálu, ředitele Sinopsis,
Diskutujeme s IKDP na téma „Čínská
Miloše Gregora, politologa Fakulty sociálních studií
propaganda a česká média“
Masarykovy univerzity, a Kateřinu Procházkovou,
novinářku a analytičku z projektu Sinopsis.

Debaty a kavárny
Mladolidovecká kavárna
Na jaře jsme společně s Mladými lidovci převedli
oblíbený formát „kaváren“ a „besed“ do online
prostoru. Diskutovali jsme nad historickými okruhy,
jako Akce K nebo Pražské povstání, ale také nad
aktuálními tématy v souvislosti s koronavirovou
situací. Řešili jsme situaci ve školství, zdravotnictví,
turistickém ruchu a armádě. Pozvání přijali například
Klára Jenčová, místopředsedkyně České středoškolské
unie, Eduard Stehlík, historik, spisovatel a ředitel
Památníku Lidice, Jiří Padevět, spisovatel a ředitel
nakladatelství Academia, Vít Kaňkovský, poslanec a
člen Ústředního krizového štábu ČR, Jan Jireš,
politolog a člen české delegace při NATO, a Petr
Slepička, ředitel Prague City Tourism.

Mladolidovecká kavárna na téma
„Středoškolské vzdělávání v době
koronavirové a po ní“

Besedy v Bistru
Na podzim jsme se vrátili v novém místě k besednímu
cyklu pod novým názvem „Besedy v Bistru“ (dříve
„Besedy v Besedě“). Bohužel vzhledem k dané situaci
jsme uspořádali pouze jednu prezenční diskuzi a další
dvě již byly online. Během tří večerů jsme se věnovali

I. Beseda v bistru na téma „Vysídlení
Němců z ČSR – 75 let poté“
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75 letům od vysídlení Němců z ČSR, ekonomické obnově Evropy prostřednictvím Green Dealu a
situaci v USA po prezidentských volbách. Besed se účastnily osobnosti, jak z politické, tak společenské
sféry, a to např. Terezie Vávrová, ředitelka Antikomplexu, Anton M. Otte, kněz a bývalý předseda
pražské kanceláře spolku Ackermann-Gemeinde, Kristina Zindulková, analytička Výzkumného centra
AMO, Eva Soukeníková, redaktorka Seznam Zpráv, a Petr Kolář, bývalý velvyslanec v USA. Besedy
byly pořádány ve spolupráci s Mladými lidovci.
Brněnská kavárna
Během druhé poloviny roku jsme také pokračovali v
oblíbeném diskuzním formátu „Brněnská kavárna“,
který proběhl kompletně online. V rámci tří online debat
jsme hovořili o Česko-německém přátelství (živě
přenášeno z Impact Hubu v Brně), vymezení sexuálního
obtěžování v rámci české legislativy a čínských
koncentračních táborech. Našimi hosty byli například
Martin Kastler, ředitel Hanns-Seidel-Stiftung pro region
střední Evropy, Johanna Nejedlová, aktivistka,
publicistka, a spoluzakladatelka neziskové organizace
Konsent, Radan Šafařík, ředitel Odboru rovnosti žen a
mužů na Úřadu vlády ČR, a Jakub Janda, ředitel Brněnská kavárna na téma „Česko-německé
přátelství“ přenášena živě z Impact
bezpečnostního centra Evropské hodnoty. Debaty byly
Hubu v Brně
pořádány ve spolupráci s Mladými lidovci.
Další kavárny
Tak jako v minulém roce i letos jsme pokračovali v
debatách v Českých Budějovicích (proběhly prezenčně
na začátku roku a na podzim), Plzni a Jihlavě (proběhly
online). Diskutovali jsme o budoucnosti divadla v
Českých
Budějovicích,
občanské
společnosti,
důležitosti krajů, transparentnosti v politice a nové
encyklice papeže Františka. Naše pozvání přijali mimo
jiné Lukáš Průdek, ředitel Jihočeského divadla, Tomáš
Zdechovský, poslanec Evropského parlamentu, Tomáš
Holub, plzeňský biskup, a Jaroslav Šebek, církevní
historik. Debaty byly pořádány ve spolupráci s Mladými
lidovci.

Budějcká debata na téma „Quo Vadis
Budějcké divadlo“
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Kulaté stoly
Jedná se o projekt pořádaný ve spolupráci se senátory a
poslanci KDU-ČSL, kde diskutují politici s odborníky
o různých tématech. V rámci tohoto projektu jsme
upořádali odborný seminář, pracovní snídani a kulatý
stůl. Tématy těchto debat byly stříbrná ekonomika a
podpora potenciálu a zaměstnávání lidí ve věkové
skupině 55+, děti jako neviditelné oběti domácího násilí
a česká zkušenost s podporou demokracie, lidských
práv a občanské společnosti ve světě.

Školení

Pavla Golasowská, poslankyně PČR, na
pracovní snídani „Děti – neviditelné oběti
domácího násilí“

V loňském roce jsme opět uspořádali řadu prezenčních a online školení jak pro zkušenější politiky, tak
i pro mladé a začínající. Byly to Akademie komunálních politiků, Mediální školení, Školení
o sociálních sítích, Talentová akademie nebo školení v regionech.

Ostatní akce
Forum 2000 – letos, jako již tradičně jsme se účastnili
Festivalu demokracie, doprovodné akce Fora 2000.
Letošní debata měla název „Milostivé léto v exekucích
– nová šance i pro demokracii“. Diskutovali Radek
Hábl, autor Mapy exekucí, Daniel Prokop, sociolog, a
Marek Výborný, poslanec PČR.
Předvolební debaty – v roce 2020 se v České republice
uskutečnily
volby
do
zastupitelstev
krajů.
V Jihomoravském kraji a Kraji Vysočina jsme u této
příležitosti společně s Mladými lidovci uspořádali
předvolební debaty lídrů jednotlivých stran.

Předvolební debata v Impact Hubu v Brně
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Časový přehled akcí
Leden

7

Budějcká debata

Občanská společnost

Únor

4

Budějcká debata

Quo Vadis Budějcké divadlo

19

Odborný seminář

Stříbrná ekonomika: jak podpořit potenciál a zaměstnání lidí
55+

28-29

Mezinárodní setkání

Setkání Mladých lidovců se zástupci JÖVP

28-29

Školení

Akademie komunálních politiků – Brno

26

Diskutujeme s IKDP

Jak na home office?

28

Setkání politiků

Klub komunálních politiků

3

Diskutujeme s IKDP

Potřebuji pomoc

15

Diskutujeme s IKDP

Zapomnělo se na seniory?

20

Diskutujeme s IKDP

EU a Covid-19

23

Diskutujeme s IKDP

Domácí násilí v době Covid-19

30

Diskutujeme s IKDP

Dezinformace a Covid-19

4

Diskutujeme s IKDP

Pětisetleté sucho, co dál?

5

Mladolidovecká kavárna

Akce K – likvidace klášterů

7

Diskutujeme s IKDP

Čína a koronavirus

12

Mladolidovecká kavárna

Pražské povstání aneb cesta Pražanů ke svobodě

14

Diskutujeme s IKDP

Čínská propaganda a česká média

18

Diskutujeme s IKDP

Jak na dětské tábory 2020?

19

Mladolidovecká kavárna

Středoškolské vzdělávání v době koronavirové a po ní

21

Diskutujeme s IKDP

Školy a koronavirus – co dál?

25

Diskutujeme s IKDP

Tchaj-wan a jeho diplomacie

27

Mladolidovecká kavárna

Zdravotnictví v době (post)koronavirové

2

Mladolidovecká kavárna

Modernizace české armády ve světle ekonomické krize

4

Diskutujeme s IKDP

Milostivé léto

11

Mladolidovecká kavárna

Restart turismu

13

Setkání politiků

Encyklika „Laudato si“ pro regionální politiky

16

Mladolidovecká kavárna

Americké prezidentské volby

19

Pracovní snídaně

Děti – neviditelné oběti domácího násilí

Březen
Duben

Květen

Červen

10

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

21

Setkání politiků

Encyklika "Laudato si" pro regionální politiky

27

Konference

Evropská zelená cesta – budoucnost Česka?

28

Setkání politiků

Encyklika "Laudato si" pro regionální politiky

1

Budějcká debata

K čemu nám je kraj?

3

Diskutujeme s IKDP

Bělorusko na křižovatce

8

Předvolební debata

Debata lídrů do krajských voleb v Jihomoravském kraji

23

Předvolební debata

Debata s kandidáty na hejtmana Kraje Vysočina

21

Odborný seminář

Regionální setkání Boskovicka a Blanenska

29

Besedy v bistru

Vysídlení Němců z ČSR – 75 let poté

6

Brněnská kavárna

Česko-německé přátelství

14

Forum 2000

Milostivé léto v exekucích – nová šance i pro demokracii

26

Besedy v bistru

Green Deal pro Evropu: šance na ekonomickou obnovu?

29

EURO a Česká republika EURO a koronavirová krize

3

EURO a Česká republika EURO a veřejné mínění

5

Brněnská kavárna

Na hraně zákona – sexuální obtěžování v české legislativě

10

Besedy v bistru

Volby v USA: čím byly (ne)obvyklé?

12

EURO a Česká republika Česká a slovenská cesta

13

Školení

Akademie komunálních politiků – online

20

Školení

Akademie komunálních politiků – online

24

Brněnská kavárna

Čínské koncentrační tábory – fakta

25

Konference

Pronásledování pro víru ve světě. Fakta a svědectví.

27

Školení

Akademie komunálních politiků – online

30

Plzeňská kavárna

Transparentnost v politice

3

Jihlavská kavárna

O nové encyklice papeže Františka

10

Kulatý stůl

Česká zkušenost s podporou demokracie, lidských práv a
občanské společnosti ve světě

11

Partneři
Organizace Hanns-Seidel-Stiftung byla založena v roce 1967 jako politická nadace,
která má za cíl podporovat politické vzdělávání. Její projekty se zaměřují na
posilování občanské společnosti, zapojování občanů a posilování právního státu a
vzdělávání. Heslem nadace je „Ve službě demokracii, míru a rozvoje“. Nese jméno
někdejšího předsedy bavorské CSU Hannse Seidela.

Konrad-Adenauer-Stiftung je německá politická
nadace, jejímž úkolem je uchovávat duchovní dědictví
prvního německého spolkového kancléře Konrada
Adenauera. Základními principy nadace jsou svoboda,
spravedlnost, solidarita a subsidiarita. Hlavním posláním
Konrad-Adenauer-Stiftung je podpora křesťanskodemokratických hodnot v politice i ve společnosti, posilování demokracie a právního řádu, podpora
evropské integrace, zintenzivnění transatlantické spolupráce a rozvojová spolupráce.

Wilfried Martens Centre for European Studies je politickou nadací
Evropské lidové strany. Nadace byla založena pod názvem Centrum pro
evropské studie. Na počest svého zakladatele byla v roce 2014 přejmenovaná
na Wilfried Martens Centre for European Studies. Jejím posláním je
nabídnout lidem pomoc při formulování nových a efektivních politických
možností, s cílem pomoci EU stát se silným hráčem, spolehlivým
transatlantickým spojencem a silnějším propagátorem demokracie.

12

Slovo závěrem
Vážení čtenáři,
naše činnost je financovaná nejen ze státního rozpočtu, ale také z příspěvků soukromých dárců
a partnerů. Díky nim můžeme realizovat naše akce a všem z nich za to patří velký dík. Pokud Vás naše
činnost zaujala a měli byste zájem nás podpořit, budeme rádi za Váš příspěvek. Samozřejmě Vám
vystavíme darovací smlouvu, abyste si mohli dar odečíst z daní.
Všem děkujeme za přízeň a za účast na našich akcích a budeme rádi, pokud se s Vámi potkáme na
dalších akcích pořádaných Institutem pro křesťansko-demokratickou politiku.

Číslo účtu: 115-5549290247/0100
IBAN: CZ80 0100 0001 1555 4929 0247

Odborný seminář o stříbrné ekonomice v Konírně PSP ČR

Adresa:

Webové stránky:

Karlovo náměstí 317/5
Praha 2
128 00

www.ikdp.cz

E-mail:

Facebook:

info@ikdp.cz

facebook.com/IKDPcz/

Instagram:

Twitter:

instagram.com/ikdpcz/

https://twitter.com/ikdp_cz

LinkedIn:

Youtube:

linkedin.com/company/ikdp

https://www.youtube.com/c/ikdpcz
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0

4
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0

0
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0

otisk podacího razítka

A.

Dlouhodobý majetek celkem

A. I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

A. I. 1.

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

2.

Software

3.

Ocenitelná práva

4.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

5.

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

6.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

7.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

A. II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

A. II. 1.

Pozemky

2. Umělecká díla, předměty a sbírky
3. Stavby
4. Hmotné movité věci a jejich soubory
5. Pěstitelské celky trvalých porostů
6. Dospělá zvířata a jejich skupiny
7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek
8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
A. III.

Dlouhodobý finanční majetek celkem

A. III. 1.

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

2. Podíly - podstatný vliv
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
4. Zápůjčky organizačním složkám
5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek
A. IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

A. IV. 1.

Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

2. Oprávky k softwaru
3. Oprávky k ocenitelným právům
4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
6. Oprávky ke stavbám
7. Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí
8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů
9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům
10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku
B.

Krátkodobý majetek celkem

B. I.

Zásoby celkem

B. I. 1.
2.

Materiál na skladě
Materiál na cestě

. ., . z.ú.
.............................................
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politik

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

v tisících Kč
IČ

. .Institut
. . . . . . . . .pro
. . . . .křesťansko-demokratickou
................................

A.I.+...+A.IV.
A.I.1+...+A.I.x
účet 012
účet 013
účet 014
účet 018
účet 019
účet 041
účet 051
A.II.1+...+A.II.x
účet 031
účet 032
účet 021
účet 022
účet 025
účet 026
účet 028
účet 029
účet 042
účet 052
A.III.1+...+A.III.x
účet 061
účet 062
účet 063
účet 066
účet 067
účet 069
A.IV.1+...+A.IV.x
účet 072
účet 073
účet 074
účet 078
účet 079
účet 081
účet 082
účet 085
účet 086
účet 088
účet 089
B.I.+...+B.IV.
B.I.1+...+B.I.x
účet 112
účet 119

Účetní období
stav k prvnímu dni

k poslednímu dni

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043

+1 683

+3 206

B. II.

3.

Nedokončená výroba

4.

Polotovary vlastní výroby

5.

Výrobky

6.

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny

7.

Zboží na skladě a v prodejnách

8.

Zboží na cestě

9.

Poskytnuté zálohy na zásoby
Pohledávky celkem

B. II. 1. Odběratelé
2. Směnky k inkasu
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry
4. Poskytnuté provozní zálohy
5. Ostatní pohledávky
6. Pohledávky za zaměstnanci
7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění
8. Daň z příjmů
9. Ostatní přímé daně
10. Daň z přidané hodnoty
11. Ostatní daně a poplatky
12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem
13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků
14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti
15. Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí
16. Pohledávky z vydaných dluhopisů
17. Jiné pohledávky
18. Dohadné účty aktivní
19. Opravná položka k pohledávkám
B. III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

B. III. 1. Peněžní prostředky v pokladně
2. Ceniny
3. Peněžní prostředky na účtech
4. Majetkové cenné papíry k obchodování
5. Dluhové cenné papíry k obchodování
6. Ostatní cenné papíry
7. Peníze na cestě
B. IV.

číslo
řádku

AKTIVA

Označ.

Jiná aktiva celkem

B. IV. 1. Náklady příštích období
2. Příjmy příštích období
AKTIVA CELKEM

účet 121
účet 122
účet 123
účet 124
účet 132
účet 139
účet 314
B.II.1+...+B.II.x
účet 311
účet 312
účet 313
účet 314 - ř. 51
účet 315
účet 335
účet 336
účet 341
účet 342
účet 343
účet 345
účet 346
účet 348
účet 358
účet 373
účet 375
účet 378
účet 388
účet 391
B.III.1+...+B.III.x
účet 211
účet 213
účet 221
účet 251
účet 253
účet 256
účet 261
B.IV.1+...+B.IV.x
účet 381
účet 385
A.+B.

Účetní období
stav k prvnímu dni

k poslednímu dni

044
045
046
047
048
049
050
051

+35

+112

+35

+112

+1 648
+0

+3 094
+3

+1 648

+3 091

+1 683

+3 206

052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082

A.

Vlastní zdroje celkem

A. I.

Jmění celkem

A. I. 1.

Vlastní jmění

2.

Fondy

3.

Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků

A. II.

Výsledek hospodaření celkem

A. II. 1.

Účet výsledku hospodaření

2.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

3.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

B.

Cizí zdroje celkem

B. I.

Rezervy celkem

B. I. 1.

Rezervy

B. II.

Dlouhodobé závazky celkem

B. II. 1. Dlouhodobé úvěry
2.

Vydané dluhopisy

3.

Závazky z pronájmu

4.

Přijaté dlouhodobé zálohy

5.

Dlouhodobé směnky k úhradě

6.

Dohadné účty pasivní

7.

Ostatní dlouhodobé závazky

B. III.

číslo
řádku

PASIVA

Označ.

Krátkodobé závazky celkem

B. III. 1. Dodavatelé
2.

Směnky k úhradě

3.

Přijaté zálohy

A.I.+...+A.II.
A.I.1+...+A.I.x
účet 901
účet 911
účet 921
A.II.1+...+A.II.x
účet +/-963
účet +/-931
účet +/-932
B.I.+...+B.IV.
B.I.1+...+B.I.x
účet 941
B.II.1+...+B.II.x
účet 951
účet 953
účet 954
účet 955
účet 958
účet 389
účet 959
B.III.1+...+B.III.x
účet 321
účet 322
účet 324

001
002

Účetní období
stav k prvnímu dni

k poslednímu dni

+1 491
+2 042

+2 986
+3 661

+2 042

+3 661

-551
XXXXXXXXXXX
-504
-47
+192

-675
-124
XXXXXXXXXXX
-551
+220

+192
+5

+220
+25

003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024

číslo
řádku

PASIVA

Označ.
4.

Ostatní závazky

5.

Zaměstnanci

6.

Ostatní závazky vůči zaměstnancům

7.

Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění

8.

Daň z příjmů

9.

Ostatní přímé daně

účet 325
účet 331
účet 333

účet 341
účet 342

10. Daň z přidané hodnoty

účet 343

11. Ostatní daně a poplatky

účet 345

12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu

účet 346

13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků

účet 348

14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů

účet 367

15. Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti

účet 368

16. Závazky z pevných termínovaných operací a opcí

účet 373

17. Jiné závazky

účet 379

18. Krátkodobé úvěry

účet 231

19. Eskontní úvěry

účet 232

20. Vydané krátkodobé dluhopisy

účet 241

21. Vlastní dluhopisy

účet 255

22. Dohadné účty pasivní

účet 389

23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci
B. IV.

účet 249

Jiná pasiva celkem

B.IV.1+...+B.IV.x

B. IV. 1. Výdaje příštích období
2.

účet 383

Výnosy příštích období

účet 384

PASIVA CELKEM

A.+B.
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Právní forma
účetní jednotky:
Předmět činnosti nebo účel:

Ostatní vzdělávání j. n.
Ostatní vzdělávání j. n.

účet 336

025
026

Účetní období
stav k prvnímu dni

+2
+103

+116

+61

+58

+21

+21

+1 683

+3 206

027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Jan Šmídek
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číslo
řádku

A.

Náklady

A.I.+...+A.VIII.

001

A. I.

Spotřebované nákupy a nakupované služby

A.I.1+...+A.I.x

002

A. I. 1.

účty 501, 502, 503

003

2.

Prodané zboží

účet 504

004

3.

Opravy a udržování

účet 511

005

4.

Náklady na cestovné

účet 512

006

5.

Náklady na reprezentaci

účet 513

007

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek

6.

Ostatní služby

účet 518

008

A.II.1+...+A.II.x

009

účty 561, 562, 563, 564

010

A. II.

Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

A. II. 7.

Změna stavu zásob vlastní činnosti

8.

Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb

účty 571, 572

011

9.

Aktivace dlouhodobého majetku

účty 573, 574

012

Osobní náklady

A.III.1+...+A.III.x

013

A. III. 10. Mzdové náklady

účet 521

014

A. III.

11. Zákonné sociální pojištění

účet 524

015

12. Ostatní sociální pojištění

účet 525

016

13. Zákonné sociální náklady

účet 527

017

14. Ostatní sociální náklady

účet 528

018

Daně a poplatky

A.IV.1+...+A.IV.x

019

A. IV. 15. Daně a poplatky

účty 531, 532, 538

020

A.V.1+...+A.V.x

021

A. IV.

A. V.

Ostatní náklady

A. V. 16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

účty 541, 542

022

17. Odpis nedobytné pohledávky

účet 543

023

18. Nákladové úroky

účet 544

024

19. Kursové ztráty

účet 545

025

20. Dary

účet 546

026

21. Manka a škody

účet 548

027

22. Jiné ostatní náklady
A. VI.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek

A. VI. 23. Odpisy dlouhodobého majetku

účet 549

028

A.VI.1+...+A.VI.x

029

účet 551

030

24. Prodaný dlouhodobý majetek

účet 552

031

25. Prodané cenné papíry a podíly

účet 553

032

26. Prodaný materiál

účet 554

033

27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek

účty 556, 559

034

A.VII.1+...+A.VII.x

035

účty 581, 582

036

Daň z příjmů

A.VII.1+...+A.VII.x

037

A. VIII. 29.Daň z příjmů

účet 591

038

A. VII.

Poskytnuté příspěvky

A. VII. 28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami
A. VIII.

Náklady celkem

039

B.

Výnosy

040

B. I.

Provozní dotace

B.I.+...+B.VII.
B.I.1+...+B.I.x

041

B. I. 1.

Provozní dotace

účet 691

042

B. II.

Přijaté příspěvky

B.II.1+...+B.II.x

043

B. II. 2.

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

účet 681

044

3.

Přijaté příspěvky (dary)

účet 682

045

4.

Přijaté členské příspěvky

účet 684

046

účty 601, 602, 603

047

B. III.

Tržby za vlastní výkony a za zboží

. ., . z.ú.
.............................................
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Označ.

politik

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

v tisících Kč
IČ

. .Institut
. . . . . . . . .pro
. . . . .křesťansko-demokratickou
................................

Běžné období
Hlavní

Hospodářská

Celkem

+4 252
+2 177
+167

+4 252
+2 177
+167

+98
+124
+1 788

+98
+124
+1 788

+2 059
+1 577
+482

+2 059
+1 577
+482

+16

+16

+5

+5

+11

+11

+4 252
+4 128

+4 252
+4 128

+3 113

+3 113

+3 113

+3 113

+1 014

+1 014

číslo
řádku

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Označ.
B. IV.

Ostatní výnosy

B. IV. 5.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

B.IV.1+...+B.IV.x

048

účty 641, 642

049

6.

Platby za odepsané pohledávky

účet 643

050

7.

Výnosové úroky

účet 644

051

8.

Kursové zisky

účet 645

052

9.

Zúčtování fondů

účet 648

053

účet 649

054

B.V.1+...+B.V.x

055

10. Jiné ostatní výnosy
B. V.

Tržby z prodeje majetku

B. V. 11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

účet 652

056

12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

účet 653

057

13. Tržby z prodeje materiálu

účet 654

058

14. Výnosy z krátkodobého finančního majetku

účet 655

059

15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

účet 657

060

Výnosy celkem

061

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

B. - A.I.1-...-A.VII.x + C. x.

062

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

B. - A. + D. x.

063

Okamžik sestavení: 9.4.2021
Právní forma
účetní jednotky:
Předmět činnosti nebo účel:

Ostatní vzdělávání j. n.
Ostatní vzdělávání j. n.

Běžné období
Hlavní

Hospodářská

+1

+1

+1

+1

+4 128
-124
-124

+4 128
-124
-124

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Jan Šmídek

Celkem

