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Vážení přátelé,
 
vítám vás u čtení výroční zprávy Aspen Institute 
Central Europe za rok 2020. Tento rok je také 
nazývaný rokem covidu-19. Rok, který změnil 
chování nás všech a vlastně i chod celé  
společnosti a světa.

I na nás v Aspen Institute Central Europe měl 
velký vliv. Přešli jsme ve velké většině času do 
online fungování, navíc v době, kdy se nám 
obměnila více než polovina týmu, a do virtuálního 
prostoru jsme museli také přesunout naše projekty. 
Jsem ovšem rád, že i přes toto všechno jsme 
dostáli veškerým našim závazkům a uskutečnili 
většinu plánovaných aktivit a projektů – celkem 
28. Nadále jsme plnili naše poslání – propojovat 
lidi z různých částí společnosti, kterým není 
lhostejný chod naší země a mají zájem s věcmi 
pohnout. Jsme a zůstáváme interdisciplinární, 
apolitickou platformou postavenou na našich 
aspenských hodnotách, které podporují otevřenou 
a demokratickou společnost, ukotvenou v EU, 
NATO a transatlantickém prostoru.

S tímto posláním jsme organizovali veřejné debaty, 
kulaté stoly, semináře nebo konference. Oslavili 
jsme 8. narozeniny, spolupracovali na nové řadě 
online konferencí platformy Anti-Panic, publikovali 
Aspen Review, pořádali bruselské večeře. 
Celoroční práce na studiích, debatách a diskusích 
vyvrcholila na naší výroční konferenci Kam 
kráčíš, Česko/Evropo 2020, která se poprvé konala 
v plně virtuálním prostředí. Premiéři, ministři, 
primátoři hlavních měst, experti a odborníci 
diskutovali středoevropská, ale i čistě česká témata 
z oblastí priorit vládnutí, vzdělávání nebo nových 
technologií uplatněných ve vesmírném programu.

V tomto roce a v letech příštích se budeme věnovat 
našim čtyřem prioritám. Těmi jsou hodnotový 
leadership, vzdělávání, nové technologie jako 
digitalizace a umělá inteligence a v neposlední řadě 
rozvoj transatlantických vztahů. Právě v těchto 
oblastech budeme společně s našimi partnery 
vytvářet další expertní studie pro širší diskusi 
a následně formulovat doporučení adresovaná  
těm, kteří o budoucnosti rozhodují.

Naplňovat naše poslání a uskutečňovat aktivity 
Aspen Institute Central Europe bychom nemohli 
bez aktivní podpory správní a dozorčí rady, bez 
podpory našich alumni a bez spolupráce a finanční 
podpory našich partnerů. Rád bych jim všem moc 
poděkoval.

Na závěr mi dovolte poděkovat a ocenit práci 
celého týmu, který v tomto nelehkém roce 
zrealizoval všechny projekty na výbornou.

Děkujeme za přízeň a podporu a budeme se těšit na 
spolupráci či viděnou na dalších projektech Aspen 
Institute Central Europe.

Milan Vašina
výkonný ředitel

Aspen Institute Central Europe

Předmluva



Aspen Institute Central Europe je regionálním 
partnerem globální sítě Aspen Institute. Slouží  
jako nezávislá platforma, kde se mohou setkávat 
a jednat jak představitelé politiky a byznysu, tak 
osobnosti z oblasti umění, sportu či vědy. Cílem 
Institutu je rozvíjet mezioborovou spolupráci 
a podporovat mladé středoevropské lídry z různých 
sektorů v jejich osobním i profesním rozvoji.
 
Aspen Institute byl založen v roce 1950 ve Spojených 
státech. Sídlo má ve Washingtonu D.C. a je zastoupen 
sítí partnerů na dvanácti místech po celém světě: 
vedle střední Evropy se sídlem v České republice 
je to Francie, Indie, Itálie, Japonsko, Mexiko, 
Německo, Nový Zéland, Rumunsko, Španělsko, 
Ukrajina a Velká Británie. Pražská pobočka 
byla založena v roce 2012 jako veřejně prospěšná 
společnost a působí v celém středoevropském 
regionu, především v České republice, Maďarsku, 
Polsku a na Slovensku.

Aspen  
jako síť a  nezávislá 
platforma





Naše poslání
Propojujeme a inspirujeme lidi, kteří chtějí 
zlepšovat společnost.

Kdo jsme
Aspen Institute Central Europe je nezávislou 
platformou, kde se setkávají představitelé politiky, 

byznysu a veřejných institucí, ale také osobnosti 
z oblasti umění, sportu či vědy. Za účasti odborníků 
z různých oborů pořádáme veřejné konference, 
semináře, workshopy či odborné diskuse.

Otevřená diskuse, 
různé úhly pohledu
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Násobíme potenciál lídrů: 
Program Leadership
Aspen Institute Central Europe zve výjimečné 
středoevropské lídry z různých oborů, aby vystoupili 
z každodenní rutiny a zamysleli se nad rozličnými 
aspekty hodnotově orientovaného leadershipu. 
Účastníci programů jsou vyzýváni ke kritickému 
zkoumání svých základních hodnot a k zapojení se 
do dialogu o otázkách, které jsou stěžejní pro rozvoj 
společnosti. Absolventi se stávají součástí mezinárodní 
neformální skupiny, jejímž cílem je podpora profesních 
vazeb a rozvoj spolupráce mezi jednotlivými členy.

 
Hledáme odpovědi na výzvy 
současnosti: Program Policy
Za účelem zlepšování kvality rozhodovacích procesů 
ve veřejném sektoru umožňujeme mnohostranný 
dialog mezi odborníky, politiky, zástupci 
podnikatelské sféry i neziskového sektoru. V rámci 
kulatých stolů se zaměřujeme také na vzdělávání, 

dopad inovací a technologií na rozvoj společnosti, 
demokracii, kvalitu života, změnu a formování 
veřejného mínění a na zapojení veřejnosti do procesu 
rozhodování. Diskutujeme o globálních otázkách, 
transatlantických vztazích a problémech, kterým čelí 
nejen středoevropský region, ale i celá Evropa. 

Klademe důraz na témata 
veřejného zájmu: Program Public
Aktivně se snažíme zapojovat co největší množství 
účastníků do veřejných debat a analýz o aktuálních 
středoevropských výzvách a možnostech rozvoje 
tohoto regionu. Organizujeme debaty a konference 
pro širší publikum, které má zájem diskutovat 
o nových příležitostech a podívat se na rozsáhlou 
škálu společenských, politických a ekonomických 
otázek z jiné perspektivy. Vlajkovou lodí programů 
pro veřejnost je výroční konference Kam kráčíš, 
Česko/Evropo, na níž představujeme výsledky 
celoroční práce našich expertních skupin, které 
podrobujeme veřejné diskusi.

Naše programy



Aspen Young 
Leaders Program
Výjimeční mladí lidé ze všech zemí střední 
Evropy a z různých profesních oblastí každoročně 
debatují o rozvoji společnosti a o výzvách, kterým 
společně čelíme. 

Čtyřdenní program se skládá z inspirativních 
přednášek, diskusí a workshopů se společným 
tématem leadershipu, které probíhají v klidném 
prostředí, a tudíž umožňují účastníkům vystoupit 
z jejich každodenní reality. Program je unikátní 
svým zaměřením na kvalitu a různorodost lektorů 
a širokou škálu témat i účastníků. Skutečnost, že 
přednášející i účastníci pocházejí z různých oblastí – 
z podnikatelské sféry, politiky, umění, médií,  
sportu či neziskového sektoru – dává vzniknout 
zajímavým diskusím a je základem řady podnětů  
pro mezioborovou i mezinárodní spolupráci.

Důraz je kladen i na neformální aktivity, které 
umožňují účastníkům poznat další mladé lídry 
ze střední Evropy, diskutovat o aktuálních 
společenských výzvách či problémech a rozšířit 
si znalosti. Program se snaží podpořit osobní růst 
jednotlivců, zároveň dodává podněty pro jejich 
profesní rozvoj a posiluje jejich zapojení  
do veřejného života.

Z důvodu pandemie covid-19 nebylo bohužel 
možné uspořádat ani jeden ze dvou programů 
Aspen Young Leaders plánovaných pro rok 2020. 

ASPEN SEMINAR FOR  
YOUNG EUROPEAN LEADERS
Ve dnech 3.–5. září 2020 jsme společně ve spolupráci 
s Aspen Institute Germany uspořádali čtvrtý 
ročník semináře Aspen Seminar for Young European 
Leaders, který navázal na úspěšné předchozí ročníky 
pořádané v Itálii, Španělsku a Francii. Tento ročník 
se však kvůli pandemické situaci covid-19 musel 
přesunout do virtuálního prostředí. Seminář je 
jedinečný svým formátem moderované diskuse 
založené na textech klasických a moderních 
renomovaných autorů. Dává vzniknout podnětným 
a zajímavým diskusím v malé skupině úspěšných 
profesionálů z různých oborů, kteří jsou vyzváni 
k zamyšlení nad svými hodnotami, věčnými 
myšlenkami a jejich důležitostí v současném světě, 
ale také k vedení dialogu nad protikladnými názory.

Debata s názvem Fractured Europe? byla založena 
na čtení a interpretaci filosofických a expertních 
textů a moderovali ji Leigh Hafrey, odborný 
asistent na Sloan School of Management MIT, 
a Ruth Girardet, členka rady The Open University. 

Účastníci měli možnost diskutovat i s bývalými členy 
Evropského parlamentu Elmarem Brokem (CDU) 
nebo Franziskou Brantner (B’90/ Zelení) a o zahájení 
semináře se postaral Erik Kurzweil, vedoucí Odboru 
mezinárodních vztahů Saské Státní kanceláře. 



Součástí unikátních aspenských programů 
zaměřených na podporu hodnotového leadershipu 
je i seminář Leadership and Values, který je jedinečný 
svým formátem moderované diskuse založené na 
četbě filosofických, sociologických a politických 
textů. V klidném prostředí mimo každodenní 
povinnosti dává v malé skupině úspěšných 
profesionálů vzniknout zajímavým diskusím nad 
nadčasovými myšlenkami, hodnotami a jejich 
důležitostí v současném světě.  Seminář klade důraz 
na zamyšlení nad tím, co znamená být dobrým 
lídrem v kontextu střední Evropy, a otevírá kritickou 
diskusi nad dalšími podnětnými politickými 
a společenskými tématy.

Texty klasických i moderních proslulých filosofů 
a autorů jsou podkladem pro moderovanou diskusi 
o základních aspektech lidské existence včetně role 
jednotlivce, společenského řádu a limitů moci. 

Seminář si klade za cíl propojit současné výzvy 
s evropským duchovním dědictvím, jeho ctnostmi 
a hodnotami, s každodenní realitou v současném 
globalizovaném světě a rozvinout schopnost vést druhé 
prostřednictvím náhledu vlastní hodnotové orientace.

Leadership  
& Values Seminář 

„Jsem přesvědčený,  
že leadership v  prostředí  
byznysu musí být založený  
na hodnotách a  mít 
jasný smysl. Jakákoliv 
diskuse o  hodnotách mezi 
exekutivními manažery, jako  
je tato, má obrovský přínos.“ 

Martin Záklasník  
generální ředitel a předseda představenstva,  

E.ON Česká republika

 „Výborná a  užitečná věc. 
Dává možnost vidět podstatné 
problémy dneška bez toxické 
pěny dní.“ 

Martin Kratochvíl  
hudebník, podnikatel, režisér



Jedna z našich klíčových aktivit, výroční konference 
Kam kráčíš, Česko/Evropo, se konala 19. listopadu 
2020 a navázala na předchozí ročníky tohoto 
úspěšného hodnotícího projektu, který Institut 
pořádá už od roku 2015. Kvůli pandemii koronaviru 
se letos konference poprvé uskutečnila ve virtuální 
podobě a stala se jednou z největších událostí svého 
druhu v České republice.

Cílem konference bylo komplexně zhodnotit 
politický, hospodářský a společenský vývoj nejen 
České republiky, ale i dalších zemí střední Evropy. 
Z tohoto důvodu byla konference rozdělena na 
dvě hlavní části, z nichž se ta první tematicky 
zaměřila na střední Evropu a obnovu (nejen) 
její ekonomiky po pandemii covid-19 a také 
na budoucí strategie hlavních měst zemí V4. 
Druhá část se pak věnovala současným výzvám, 
s nimiž se potýká Česká republika. V této části 
se diskutující zaměřili na otázku bezpečnosti 
a inovací a na to, jaké příležitosti tato oblast 
přináší pro vědu a průmysl. Dalšími tématy 
byla otázka digitalizace a vzdělávání na pozadí 
regionálních rozdílů v rámci České republiky. 

Na výroční konferenci vystoupil také 
mezinárodně uznávaný politolog Ivan Krastev, 
který s publikem sdílel své zamyšlení nad 
otázkami spojenými s pandemií. Krastev vyzdvihl 
otázku, zdali pandemie pouze nezvýraznila 
některé dlouhodobé trendy a jakým výzvám 
budou čelit národní státy a Evropská unie.

Diskuse v jednotlivých panelech propojovaly 
jednotlivé oblasti a vycházely ze souhrnné studie 
expertních skupin Aspen Institute Central Europe 
a ze studie vypracované poradenskou firmou 
McKinsey. Diváci se zapojili prostřednictvím 
aplikace Slido, přes kterou mohli v průběhu 
celé konference klást otázky. Na závěr jsme 
jako vždy připravili souhrn nejpalčivějších 
problémů v daných oblastech a návrh doporučení 
adresovaných těm, kteří o budoucnosti České 
republiky rozhodují. 

O tématech výroční konference budeme dále 
hovořit na veřejných debatách a expertních 
skupinách v průběhu celého příštího roku. 

Kam kráčíš,  
Česko/Evropo



Aspen Institute Central Europe uděluje cenu 
Aspen Central Europe Leadership Award mladým 
úspěšným profesionálům za vynikající výsledky 
v následujících oblastech: aktivní prosazování 
odpovědného občanského přístupu, leadership 
založený na hodnotách a principech, inovativní 
politika s pozitivním sociálním dopadem ve 
střední Evropě. Cílem udílení ceny je rozšiřovat 
a posilovat vliv lidí, kteří mohou a chtějí přispívat 
ke zlepšování společnosti. 

Laureáty druhého ročníku byli Tereza 
Kalousková, zahraniční koordinátorka Univerzity 
Palackého v Olomouci, a Michał Tarnowski, 
spoluzakladatel Akademie občanských 
znalostí a dvou vzdělávacích start-upů 
Nativated a Nauczeni.pl. Tereza Kalousková 
v době globální pandemie prokázala obětavý 
a hodnotově zaměřený leadership. Podílela se 
na řadě dobrovolnických aktivit pomáhajících 
zahraničním studentům pobývajícím 
v Olomouci, poskytovala jim praktickou 

a emocionální podporu včetně organizace 
kulturních akcí k jejich povzbuzení v době 
karantény. Michał Tarnowski založil inovativní 
vzdělávací projekty a je vzorem v aktivní podpoře 
odpovědného občanství v Polsku. Pracuje na 
iniciativách zaměřených na přístup ke vzdělání 
pro studenty ze znevýhodněného prostředí 
a prostřednictvím inovativních vzdělávacích 
nástrojů pro střední školy inspiruje polskou 
mládež k práci ve státní správě.

Slavnostní udílení cen se tento rok konalo online 
u příležitosti výroční konference Aspen Institute 
Central Europe Kam kráčíš, Česko/Evropo 2020. 
Ceremoniál zahájila filantropka Michaela Bakala 
a ocenění laureátům předal předseda správní rady 
Aspen Institute Central Europe Ivan Hodáč.

Aspen Central 
Europe Leadership 
Award 



Aspen Institute Central Europe připravuje celou 
řadu veřejných debat a konferencí k aktuálním 
společenským, ekonomickým a politickým 
tématům, ale také například k současným výzvám 
v oblasti vědy a výzkumu.

Letos jsme i přes opatření učiněná v souvislosti 
s epidemií koronaviru a navzdory jejím dopadům 
dokázali pokračovat v naší práci. Ve spolupráci 
s mediálním domem Economia jsme uspořádali 
veřejné online debaty, ve kterých jsme propojili 
odborníky z různých oblastí, aby diskutovali na 
aktuální témata. První ze série virtuálních debat 
s názvem Zvýší koronavirus odolnost české ekonomiky? 
se zaměřila na možnosti pozitivního dopadu krize 
a vzniklé příležitosti pro domácí ekonomiku. 
Druhá virtuální debata Česko je najednou digitální. 
Jak zajistit jeho kyberbezpečnost? reagovala na 
aktuální přesun dění do digitálního prostoru během 
koronavirové krize. Digitální (ne)gramotnost českého 
vzdělávacího systému byla poslední z této série 
virtuálních debat a zaměřila se na přesun výuky do 
digitálního světa v době krize.

Veřejná panelová diskuse Strategie pro vzdělávání na 
regionální úrovni se uskutečnila na začátku září na 
filmovém festivalu ve Zlíně v rámci konferenčního 
bloku „Děti bez hranic¿”. Experti diskutovali 
o podpoře vzdělávání na regionální úrovni 
s důrazem na Zlínský kraj.

Téma společenských dopadů nových technologií 
jsme sledovali již třetím rokem v rámci cyklu debat 
Společnost 4.0, který pořádáme ve spolupráci 

s Opero, ABRA Software a Nadačním fondem 
Neuron. V tomto roce jsme se zaměřili na téma 
vlivu moderních technologií na mezilidské vztahy 
ve veřejné debatě s názvem Digitální kamarádi: 
mezilidské vztahy ve virtuální době. 

U příležitosti spolupráce s polským Centre for 
International Relations (CIR) vznikla srovnávací 
analýza Umělá inteligence ve veřejném a soukromém 
sektoru v České republice a Polsku. Studie byla 
prezentována na online expertní debatě, která 
se konala na začátku prosince 2020. Experti 
z České republiky a Polska se shodli na důležitosti 
využívání umělé inteligence pro zvýšení 
konkurenceschopnosti států střední Evropy.

V rámci našeho transatlantického programu  
jsme uspořádali debaty diskutující budoucnost 
globálního volného obchodu. První, s názvem  
The Future of Global Free Trade from the Transatlantic 
Perspective, byla uspořádána v Bruselu ve spolupráci 
s Pražským domem a Institutem pro politiku 
a společnost. Virtuálně proběhla diskuse The Future 
of International Trade: Where do we go from here?, 
která se zaměřila na dopady pandemie covid-19  
na globální ekonomiku.

V roce 2020 jsme na situaci vzniklou vlivem 
pandemie covid-19 reagovali i zorganizováním 
konferencí platformy Anti-Panic, které jsme 
uspořádali ve spolupráci s JAD Productions. V těchto 
online diskusích významné osobnosti reagovaly 
na různé aspekty výzev, které do našich životů 
pandemie přinesla.

Veřejné debaty



Za účelem zlepšování kvality rozhodovacích 
procesů ve veřejném sektoru organizujeme 
uzavřené workshopy a semináře pro středoevropské 
odborníky, politiky i zástupce státní správy a veřejné 
sféry, byznysu či akademického sektoru. Tato 
setkání pomáhají účastníkům nacházet společná 
řešení a diskutovat o současných výzvách z různých 
úhlů pohledu.

V roce 2020 byla hlavní pozornost opět upřena 
na kulaté stoly expertních skupin Aspen Institute 
Central Europe. V rámci těchto setkání je blíže 
specifikováno zaměření expertních studií 
k jednotlivým tématům výroční konference  
Kam kráčíš, Česko/Evropo. 

Díky spolupráci s ostatními evropskými Aspen 
Instituty jsme uspořádali virtuální diskusi 

s americkými kongresmany Williamem R. Keatingem 
z Podvýboru pro Evropu, Eurasii, energetiku a životní 
prostředí a Adamem Kinzingerem z Výboru pro 
zahraniční věci. 

Ve spolupráci s Microsoft Česká republika v rámci 
diskusní platformy s názvem Digital Sustainability 
Forum jsme uspořádali kulatý stůl zaměřený na 
zvyšování kvalifikace zaměstnanců a podnikatelů 
v České republice. Experti z oblasti státní správy, 
akademického prostředí, byznysu a odborů 
diskutovali během online setkání o aktuálních 
výzvách pro zaměstnanost a konkurenceschopnost 
ekonomiky spojených s rozvojem moderních 
technologií.

Expertní setkání



Aspen Review je publikace, v níž Aspen Institute 
Central Europe poskytuje prostor široké paletě 
názorů na aktuální otázky, jež rezonují ve 
společnosti. Magazín nabízí analýzy, rozhovory 
a komentáře středoevropských i světových osobností 
veřejného života, novinářů, vědců či akademiků.

V roce 2020 se Aspen Review zaměřil na tato témata: 

Heart of Europe on the Periphery, Climate Change and 
Central Europe, Covid-19 vs. Civil Society. 

Aspen Review 
Central Europe



Přehled aktivit 
Aspen Institute 
Central Europe  
za rok 2020

PodrobnostiNázevDatum

Veřejné představení plánu aktivit na rok 2020. Novoroční večírek, 
Praha

8. ledna

Seminář pro zkušené lídry založený na četbě a výkladu 
odborných textů. 

Seminář Leadership  
& Values, Mcely

23.–25. ledna

Dvanáctá ze série odborných diskusí poslanců Evropského 
parlamentu ze zemí V4. 

V4 MEP Caucus 
Dinner, Brusel

12. února

Vychází nové číslo Aspen Review Central Europe.  Heart of Europe on 
Periphery  
1/2020

březen

Debata o budoucnosti globálního volného obchodu 
pořádaná ve spolupráci s Institutem pro politiku a společnost 
a Pražským domem. 

The Future of Global 
Free Trade from 
the Transatlantic 
Perspective, Brusel

3. března

Setkání expertní skupiny Aspen Institute CE zaměřené  
na regionální rozdíly ve vzdělávání. 

Expertní kulatý stůl 
– Kam kráčíš, Česko 
2020: Regionální 
rozdíly – vzdělávání, 
Praha 

3. března

Setkání expertní skupiny Aspen Institute CE pro oblast 
bezpečnosti a inovací.

Expertní kulatý stůl  
–  Kam kráčíš, Česko 
2020: Bezpečnost – 
inovace, Online 

31. března

Online setkání zaměřené na sdílení nejlepších praktik, 
iniciativ a zkušeností s pandemií covid-19 v rámci sítě 
absolventů Aspen Young Leaders Programu. 

Alumni Network 
Meeting: Covid-19 
Alumni Response 
Initiatives in Central 
Europe, Online

8. dubna



Online setkání v rámci sítě absolventů Aspen Young Leaders 
Programu zaměřené na situaci malých a středních podniků 
v době pandemie covid-19.  

Alumni Network 
Meeting: Bet on 
Solidarity and 
Reinvention of 
Small and Medium 
Businesses, Online

22. dubna

Interaktivní veřejná debata z cyklu Kam kráčíš, Česko 2020 
pořádaná ve spolupráci s mediálním domem Economia, 
věnující se za účasti VIP hostů z oblasti státní správy, byznysu 
a akademie tématům výroční konference ve vztahu ke krizi 
covid-19.   

Zvýší koronavirus 
odolnost české 
ekonomiky?, Online

29. dubna

Interaktivní konference reagující na pandemii covid-19 
uspořádaná ve spolupráci s JAD Productions a Unicorn 
Attacks. 

Anti-Panic Platform 
Conference 2.0, 
Online

7. května

Interaktivní veřejná debata z cyklu Kam kráčíš, Česko 2020 
pořádaná ve spolupráci s mediálním domem Economia, 
věnující se za účasti VIP hostů z oblasti státní správy, byznysu 
a akademie tématům výroční konference ve vztahu 
k pandemické krizi covid-19.

Česko je najednou 
digitální. Jak 
zajistit jeho 
kyberbezpečnost?, 
Online

14. května

Virtuální diskuse s americkými kongresmany Williamem 
R. Keatingem z Podvýboru pro Evropu, Eurasii, energetiku 
a životní prostředí a Adamem Kinzingerem z Výboru pro 
zahraniční věci, pořádaná v rámci partnerství s Aspen 
Institute Germany, Aspen Institute France, Aspen Institute 
Italia, Aspen Institute Kyiv a Aspen Institute Romania.  

Transatlantic 
Solidarity in Times  
of Covid-19:
A Bipartisan 
Congressional 
Perspective, Online

19. května

Interaktivní veřejná debata z cyklu Kam kráčíš, Česko 2020 
pořádaná ve spolupráci s mediálním domem Economia, 
věnující se za účasti VIP hostů z oblasti státní správy, byznysu 
a akademie tématům výroční konference ve vztahu 
k pandemické krizi covid-19.

Digitální (ne)
gramotnost českého 
vzdělávacího systému, 
Online

28. května

Vychází nové číslo Aspen Review Central Europe.Climate Change and 
Central Europe  
2/2020

červen

Interaktivní konference na téma svoboda pohybu 
a mezinárodní obchod uspořádaná ve spolupráci  
s JAD Productions. 

Anti-Panic Platform 
Conference 3.0, 
Online

9. června

Networkingová akce pořádaná u příležitosti výročí Institutu 
a poděkování odcházejícímu výkonnému řediteli Jiřímu 
Schneiderovi za jeho přínos.

8. výročí založení 
Aspen Institute CE

16. července

Seminář pro mladé evropské lídry uspořádaný v rámci 
platformy Aspen Initiative for Europe ve spolupráci s Aspen 
Institute Germany. 

Aspen Seminar for 
Young European 
Leaders, Online

3.–5. září

Panelová diskuse na téma budoucnost vzdělávání konající 
se při příležitosti 60. ročníku Zlínského filmového festivalu  
pro děti a mládež.

Strategie pro 
vzdělávání na 
regionální úrovni, Zlín

8. září

Veřejná debata z cyklu Společnost 4.0 pořádaná ve 
spolupráci s Opero, ABRA Software a Neuron Fund.

Digitální kamarádi: 
mezilidské vztahy ve 
virtuální době, Praha

15. září



Expertní kulatý stůl za účasti VIP řečníků z řad vlády, 
byznysu a akademických institucí, který se konal ve 
spolupráci se společností Microsoft Česká republika.

Celoživotní zvyšování 
kvalifikace v České 
republice, Praha

22. září

Veřejná debata připravená ve spolupráci s Institutem  
pro politiku a společnost o dopadech pandemie koronaviru 
na globální ekonomiku.

The Future of 
International Trade: 
Where Do We Go 
From Here?, Online

19. října

Seminář založený na četbě a výkladu odborných textů
 organizovaný pro Aspen Institute CE.

Socrates Digital 
Seminar, Online

22. října

Vychází nové číslo Aspen Review Central Europe.Covid-19  
vs. Civil Society  
3/2020

listopad

Výroční konference pořádaná ve spolupráci s mediálním 
domem Economia. 

Kam kráčíš, Česko/
Evropo 2020, Online

19. listopadu

Ceremonie udílení ceny Aspen Central Europe Leadership 
Award 2020, která je každoročně udělovaná mladým 
úspěšným profesionálům. 

Aspen Central Europe 
Leadership Award 
2020, Online

19. listopadu

Interaktivní konference na téma zotavení podnikání  
ve vztahu k pandemii covid-19 pořádaná ve spolupráci 
s JAD Productions.

Anti-Panic Platform 
II. vlna, Online

2. prosince

Online prezentace srovnávací analýzy využití AI  
ve veřejném a soukromém sektoru v Polsku a České 
republice, připravená ve spolupráci s Centrem pro 
mezinárodní vztahy v Polsku.

Artificial Intelligence in 
the Public and Private 
Sectors in the Czech 
Republic and Poland, 
Online

9. prosince







Aspen Institute Central Europe je finančně nezávislý a snaží se o rozmanitou skladbu vlastního 
financování. To sestává z příspěvků nadací, firem, darů fyzických osob, uzavřených partnerství 
i veřejné podpory.

V roce 2020 podpořily naše úsilí poskytnutím daru tyto společnosti a organizace:
Fondation Zdenek et Michaela Bakala
Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o.
Česká spořitelna, a.s.
DIRECT pojišťovna, a.s.
Home Credit International a.s.
ŠKODA AUTO a.s.
T-Mobile Czech Republic a.s.
The Boston Consulting Group, s.r.o.

Instituce, které nás podpořily prostřednictvím:
1) korporátního partnerství:
ABB s.r.o.
Avast Software s.r.o.
AT&T Global Network Services Czech Republic s.r.o.
E.ON Česká republika, s.r.o.
Erste Group Bank AG
Google Ireland Limited
Mastercard Europe SA 
Microsoft s.r.o.
ŠKODA AUTO a.s.
VIGO Investments a.s.

2) grantů, institucionální nebo materiální podpory či spolupráce na projektech:
Česká televize
Economia, a.s.
Bubeník Partners

V roce 2020 činily celkové příjmy společnosti 13.369 tis. Kč a celkové výdaje 12.979 tis. Kč.  
Druhy výnosů a nákladů vyplývajících z těchto příjmů a výdajů jsou uvedeny ve výkazu zisku a ztráty.

Podpora  
našich aktivit



Orgány 
společnosti
Správní rada
Ivan Hodáč předseda správní rady Aspen Institute CE 
Pavel Řehák místopředseda správní rady Aspen Institute CE, partner VIGO Investments 
Endre Ascsillán viceprezident GE Hungary
Jan Farský člen Poslanecké sněmovny PČR
Dita Charanzová poslankyně Evropského parlamentu
Pavel Kavánek předseda České bankovní asociace (členem správní rady do března 2020)
Uršula Králová ředitelka Exponea (členkou správní rady od dubna 2020)
Taťána le Moigne ředitelka Google Czechia, Hungary, Romania & Slovakia 
Marek Procházka zakládající partner PRK Partners, advokátní kancelář
Tomáš Salomon generální ředitel České spořitelny 
Peter Stračár majitel společnosti Peter Stračár Advisory (člen správní rady do října 2020)
Tanja Vainio výkonná ředitelka Business Line Automotive Tier 1,  
 Robotics and Automation Business ABB 
Tomasz Wardyński zakládající partner Wardyński & Partners 
Martin Záklasník člen představenstva E.ON Energie, a.s. (člen správní rady od prosince 2020)
Michael Žantovský ředitel Knihovny Václava Havla (čestný předseda)
 
Dozorčí rada
Pepper de Callier  zakladatel a předseda dozorčí rady Aspen Institute CE,  

výkonný ředitel Prague Leadership Institute
Pavel Kysilka zakladatel a předseda dozorčí rady 6D Academy
Paul Kaye předseda představenstva ELCOM, a.s.
 
Výkonný tým
Jiří Schneider výkonný ředitel (do června 2020)
Milan Vašina výkonný ředitel (od července 2020)
Dana Baschová zástupkyně ředitele (do listopadu 2020)
Jiří Beran vedoucí kanceláře 
Zuzana Kroupová manažerka komunikace
Lukáš Lukačovič programový manažer (do dubna 2020)
Martina Nádvorníková programová manažerka (do dubna 2020)
Kristýna Omelková programová manažerka (od července 2020)
Kateřina Polanská programová manažerka 
Pavla Losová vedoucí kanceláře (mateřská dovolená) 
Kamila Rychecká vedoucí kanceláře (mateřská dovolená)



Označ. Aktiva Číslo účtů Číslo 
řádku

Účetní období

Stav  
k prvnímu dni

Stav  
k poslednímu 

dni
A. Dlouhodobý majetek celkem A.I.+...+A.IV. 001 +103 +72

A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem A.I.1+...+A.I.x 002 +185 +185

A. I. 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 003 - -

2. Software 013 004 - -

3. Ocenitelná práva 014 005 - -

4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 006 - -

5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 007 + 185 +185

6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 008 - -

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 009 - -

A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem A.II.1+...+A.II.x 010 - -

A. II. 1. Pozemky 031 011 - -

2. Umělecká díla, předměty a sbírky 032 012 - -

3. Stavby 021 013 - -

4. Hmotné movité věci a jejich soubory 022 014 - -

5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 015 - -

6. Dospělá zvířata a jejich skupiny 026 016 - -

7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 017 - -

8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 018 - -

9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 019 - -

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 020 - -

A. III. Dlouhodobý finanční majetek celkem A.III.1+...+A.III.x 021 - -

A. III. 1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 061 022 - -

2. Podíly - podstatný vliv 062 023 - -

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 024 - -

4. Zápůjčky organizačním složkám 066 025 - -

5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky 067 026 - -

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 027 - -

A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem A.IV.1+...+A.IV.x 028 -82 -113

A. IV. 1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 072 029 - -

2. Oprávky k softwaru 073 030 - -

3. Oprávky k ocenitelným právům 074 031 - -

4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému 
majetku

078 032 - -

Účetní 
závěrka
Rozvaha



5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému 
majetku

079 033 -82 -113

6. Oprávky ke stavbám 081 034 - -

7. Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem  
a souborům hmotných movitých věcí

082 035 - -

8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 085 036 - -

9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům 086 037 - -

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 088 038 - -

11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 089 039 - -

B. Krátkodobý majetek celkem B.I.+...+B.IV. 040 +2 214 +1 896

B. I. Zásoby celkem B.I.1+...+B.I.x 041 - -

B. I. 1. Materiál na skladě 112 042 - -

2. Materiál na cestě 119 043 - -

3. Nedokončená výroba 121 044 - -

4. Polotovary vlastní výroby 122 045 - -

5. Výrobky 123 046 - -

6. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 124 047 - -

7. Zboží na skladě a v prodejnách 132 048 - -

8. Zboží na cestě 139 049 - -

9. Poskytnuté zálohy na zásoby 314 050 - -

B. II. Pohledávky celkem B.II.1+...+B.II.x 051 +1 225 +578

B. II. 1. Odběratelé 311 052 +1 083 +565

2. Směnky k inkasu 312 053 - -

3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 054 - -

4. Poskytnuté provozní zálohy 314 - ř. 51 055 +142 -

5. Ostatní pohledávky 315 056 - -

6. Pohledávky za zaměstnanci 335 057 - -

7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení  
a veřejného zdravotního pojištění

336 058 - -

8. Daň z příjmů 341 059 +0 +13

9. Ostatní přímé daně 342 060 - -

10. Daň z přidané hodnoty 343 061 - -

11. Ostatní daně a poplatky 345 062 - -

12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem 346 063 - -

13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem 
orgánů územních samosprávných celků

348 064 - -

14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti 358 065 - -

15. Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí 373 066 - -

16. Pohledávky z vydaných dluhopisů 375 067 - -

17. Jiné pohledávky 378 068 - -

18. Dohadné účty aktivní 388 069 - -

19. Opravná položka k pohledávkám 391 070 - -

B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem B.III.1+...+B.III.x 071 +973 +1 315

B. III. 1. Peněžní prostředky v pokladně 211 072 +13 +18

2. Ceniny 213 073 +44 +26

3. Peněžní prostředky na účtech 221 074 +916 +1 271

4. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 075 - -

5. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 076 - -

6. Ostatní cenné papíry 256 077 - -

7. Peníze na cestě 261 078 - -



B. IV. Jiná aktiva celkem B.IV.1+...+B.IV.x 079 +16 +3

B. IV. 1. Náklady příštích období 381 080 +16 +3

2. Příjmy příštích období 385 081 - -

AKTIVA CELKEM A.+B. 082 +2 317 +1 968

Označ. Pasiva Číslo účtů Číslo 
řádku

Účetní období

Stav  
k prvnímu dni

Stav  
k poslednímu 

dni
A. Vlastní zdroje celkem A.I.+...+A.II. 001 -186 +1 176

A. I. Jmění celkem A.I.1+...+A.I.x 002 +534 +1 176

A. I. 1. Vlastní jmění 901 003 - -

2. Fondy 911 004 +534 +1 176

3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku  
a závazků

921 005 - -

A. II. Výsledek hospodaření celkem A.II.1+...+A.II.x 006 -720 +0

A. II. 1. Účet výsledku hospodaření +/-963 007 xxxxxxxxxxxx +0

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení +/-931 008 -720 xxxxxxxxxxxx

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let +/-932 009 - -

B. Cizí zdroje celkem B.I.+...+B.IV. 010 +2 503 +792

B. I. Rezervy celkem B.I.1+...+B.I.x 011 - -

B. I. 1. Rezervy 941 012 - -

B. II. Dlouhodobé závazky celkem B.II.1+...+B.II.x 013 - -

B. II. 1. Dlouhodobé úvěry 951 014 - -

2. Vydané dluhopisy 953 015 - -

3. Závazky z pronájmu 954 016 - -

4. Přijaté dlouhodobé zálohy 955 017 - -

5. Dlouhodobé směnky k úhradě 958 018 - -

6. Dohadné účty pasivní 389 019 - -

7. Ostatní dlouhodobé závazky 959 020 - -

B. III. Krátkodobé závazky celkem B.III.1+...+B.III.x 021 +1 813 +521

B. III. 1. Dodavatelé 321 022 +986 +82

2. Směnky k úhradě 322 023 - -

3. Přijaté zálohy 324 024 - -

4. Ostatní závazky 325 025 +10 +39

5. Zaměstnanci 331 026 +426 +206

6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům 333 027 - -

7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení  
a veřejného zdravotního pojištění

336 028 +210 +111

8. Daň z příjmů 341 029 +19 +0

9. Ostatní přímé daně 342 030 +99 +49

10. Daň z přidané hodnoty 343 031 +8 +2

11. Ostatní daně a poplatky 345 032 - -

12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu 346 033 - -

13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních 
samosprávných celků

348 034 - -

14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 367 035 - -

15. Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti 368 036 - -

16. Závazky z pevných termínovaných operací a opcí 373 037 - -

17. Jiné závazky 379 038 - -



18. Krátkodobé úvěry 231 039 - -

19. Eskontní úvěry 232 040 - -

20. Vydané krátkodobé dluhopisy 241 041 - -

21. Vlastní dluhopisy 255 042 - -

22. Dohadné účty pasivní 389 043 +55 +32

23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 249 044 - -

B. IV. Jiná pasiva celkem B.IV.1+...+B.IV.x 045 +690 +271

B. IV. 1. Výdaje příštích období 383 046 - -

2. Výnosy příštích období 384 047 +690 +271

PASIVA CELKEM A.+B. 048 +2 317 +1 968

Označ. Název ukazatele Číslo účtů Číslo 
řádku

Běžná období
Hlavní Hospodářská Celkem

A. Náklady A.I.+...+A.VIII. 001 +11 954 - +11 954

A. I. Spotřebované nákupy a nakupované 
služby

A.I.1+...+A.I.x 002 +5 643 - +5 643

A. I. 1. Spotřeba materiálu, energie  
a ostatních neskladovaných dodávek

501, 502, 503 003 +172 - +172

2. Prodané zboží 504 004 - - -

3. Opravy a udržování 511 005 - - -

4. Náklady na cestovné 512 006 +87 - +87

5. Náklady na reprezentaci 513 007 +313 - +313

6. Ostatní služby 518 008 +5 071 - +5 071

A. II. Změna stavu zásob vlastní činnosti 
a aktivace

A.II.1+...+A.II.x 009 - - -

A. II. 7. Změna stavu zásob vlastní činnosti 561, 562, 563, 564 010 - - -

8. Aktivace materiálu, zboží  
a vnitroorganizačních služeb

571, 572 011 - - -

9. Aktivace dlouhodobého majetku 573, 574 012 - - -

A. III. Osobní náklady A.III.1+...+A.III.x 013 +6 204 - +6 204

A. III. 10. Mzdové náklady 521 014 +4 585 - +4 585

11. Zákonné sociální pojištění 524 015 +1 486 - +1 486

12. Ostatní sociální pojištění 525 016 - - -

13. Zákonné sociální náklady 527 017 +131 - +131

14. Ostatní sociální náklady 528 018 +2 - +2

A. IV. Daně a poplatky A.IV.1+...+A.IV.x 019 +2 - +2

A. IV. 15. Daně a poplatky 531, 532, 538 020 +2 - +2

A. V. Ostatní náklady A.V.1+...+A.V.x 021 +74 - +74

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

541, 542 022 - - -

17. Odpis nedobytné pohledávky 543 023 - - -

18. Nákladové úroky 544 024 - - -

19. Kursové ztráty 545 025 +44 - +44

20. Dary 546 026 - - -

21. Manka a škody 548 027 - - -

22. Jiné ostatní náklady 549 028 +30 - +30

Výkaz zisku a ztráty



A. VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba  
a použití rezerv a opravných položek

A.VI.1+...+A.VI.x 029 +31 - +31

A. VI. 23. Odpisy dlouhodobého majetku 551 030 +31 - +31

24. Prodaný dlouhodobý majetek 552 031 - - -

25. Prodané cenné papíry a podíly 553 032 - - -

26. Prodaný materiál 554 033 - - -

27. Tvorba a použití rezerv a opravných 
položek

556, 559 034 - - -

A. VII. Poskytnuté příspěvky A.VII.1+...+A.VII.x 035 - - -

A. VII. 
28.

Poskytnuté členské příspěvky 
a příspěvky zúčtované mezi 
organizačními složkami

581, 582 036 - - -

A. VIII. Daň z příjmů A.VII.1+...+A.VII.x 037 - - -

A. VIII. 
29. Daň z příjmů 591 038 - - -

NÁKLADY CELKEM 039 +11 954 - +11 954
B. Výnosy 040 +10 516 +1 438 +11 954

B. I. Provozní dotace B.I.1+...+B.I.x 041 - - -

B. I. 1. Provozní dotace 691 042 - - -

B. II. Přijaté příspěvky B.II.1+...+B.II.x 043 - - -

B. II. 2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi 
organizačními složkami

681 044 - - -

3. Přijaté příspěvky (dary) 682 045 - - -

4. Přijaté členské příspěvky 684 046 - - -

B. III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 601, 602, 603 047 +977 +1 438 +2 415

B. IV. Ostatní výnosy B.IV.1+...+B.IV.x 048 +9 539 - +9 539

5. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, 
ostatní pokuty a penále

641, 642 049 - - -

6. Platby za odepsané pohledávky 643 050 - - -

7. Výnosové úroky 644 051 +1 - +1

8. Kursové zisky 645 052 +15 - +15

9. Zúčtování fondů 648 053 +9 523 - +9 523

10. Jiné ostatní výnosy 649 054 - - -

B. V. Tržby z prodeje majetku B.V.1+...+B.V.x 055 - - -

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

652 056 - - -

12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 653 057 - - -

13. Tržby z prodeje materiálu 654 058 - - -

14. Výnosy z krátkodobého finančního 
majetku

655 059 - - -

15. Výnosy z dlouhodobého finančního 
majetku

657 060 - - -

VÝNOSY 061 +10 516 +1 438 +11 954

C. Výsledek hospodaření před 
zdaněním

B. - A.I.1-...-A.VII.x 
+ C. x. 062 -1 438 +1 438 +0

D. Výsledek hospodaření po zdanění B. - A. + D. x. 063 -1 438 +1 438 +0



1. Charakteristika a hlavní aktivity
Aspen Institute Central Europe o.p.s. („společnost“) vznikla dne 11. července 2012. 
Hlavním účelem zřízení společnosti je poskytovat široké veřejnosti politicky a ideologicky neutrální platformu 
pro demokratické diskuse o globálních politických, ekonomických a společenských otázkách současnosti, 
jako např. budoucnosti evropské integrace, energetické bezpečnosti či podpoře rovných příležitostí, stejně 
jako o otázkách základních lidských práv a respektu k nim, a to formou seminářů, konferencí, vzdělávacích, 
kulturních a dalších společenských akcí. Prostřednictvím konferencí a seminářů určených široké veřejnosti 
týkajících se zejména občanské angažovanosti podporovat fungování a rozvoj demokratických hodnot 
a otevřené společnosti. Finančně podporovat účast talentovaných jedinců vynikajících v oboru svého 
profesního působení, ať již v humanitních či přírodovědných disciplínách, zejména z České republiky, 
Maďarska, Polska a Slovenska, na mezinárodních konferencích, seminářích, a profesně-vzdělávacích stážích.

Sídlo společnosti
Aspen Institute Central Europe o.p.s. 
Palackého 740/1, Nové Město
110 00 Praha 1
Česká republika

Identifikační číslo
242 47 073

Členové správní rady k 31. prosinci 2020
Marek Procházka, Taťána Le Moigne, Pavel Řehák, Dita Charanzová, Ivan Hodáč, Jan Farský, Tomasz 
Wardyński, Tomáš Salomon, Tanja Vainio, Endre Ascsillan, Uršula Králová, Martin Záklasník

Statutární orgán k 31. prosinci 2020
Milan Vašina – ředitel

Členové dozorčí rady k 31. prosinci 2020
Pepper de Callier, Pavel Kysilka, Paul Kaye

Zakladatelé společnosti
Pepper de Callier, Ivan Hodáč

Změny v rejstříku obecně prospěšné společnosti
V průběhu roku 2020 došlo k následujícím změnám ve správní radě společnosti: Dne 2. března 2020 
zaniklo členství ve správní radě panu Pavlu Kavánkovi. Dne 31. října 2020 zaniklo členství ve správní radě 
panu Petru Stračárovi.  Dne 1. dubna 2020 se novým členem správní rady stala paní Uršula Králová a dne 
1 prosince 2020 se novým členem správní rady stal pan Martin Záklasník. Tyty změny byly zapsány do 
rejstříku obecně prospěšných společností dne 7. srpna a dne 15. prosince 2020.

Aspen Institute Central Europe o. p. s.
rok končící 31. prosincem 2020
(v tisících Kč)

Příloha 
účetní závěrky



Dne 30. června 2020 skončil ve funkci ředitele pan Jiří Schneider a dne 1.7.2020 se stal novým ředitelem pan 
Milan Vašina. Tyto změny byly zapsány do rejstříku obecně prospěšných společností dne 14. července 2020.

Na pandemii Covid zareagovala společnost krizovým plánem. Jeho součástí bylo rozdělení týmu 
pracovníků do skupin, které se v prostorách společnosti střídají, a dodržování protiepidemických opatření 
(roušky, desinfekce, částečná práce z domu). Společnost přešla ve velké většině času do online fungování 
a do virtuálního prostoru musela také přesunout svoje projekty.

2. Zásadní účetní postupy používané společností
Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem  563/1991 Sb. 
o účetnictví v platném znění, vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 
č. 563/1991 Sb. o účetnictví, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, 
pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění a Českými účetními standardy pro tyto 
účetní jednotky v platném znění.

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými 
cenami (není-li dále uvedeno jinak), zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti 
a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.

Účetní závěrka společnosti je sestavena k rozvahovému dni 31. 12. 2020 za účetní období od 1. 1. 2020 do 
31. 12. 2020, srovnatelným obdobím je účetní období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. 
Finanční údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korun českých (Kč), není-li dále uvedeno jinak. 

a) Způsob zpracování účetních záznamů, způsob a místo jejich úschovy
Účetnictví je vedeno externí společností VGD v systému Byznys B6. Účetní doklady jsou uloženy na adrese 
zmíněné účetní společnosti.

b) Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně. Dlouhodobý hmotný majetek 
v pořizovací ceně do 40 tis. Kč a dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč není vykazován v rozvaze 
a je účtován do nákladů v roce jeho pořízení. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (internetové stránky) 
je odpisován rovnoměrně po dobu 72 měsíců.

c) Přepočty cizích měn
Společnost používá pro přepočet transakcí v cizí měně denní kurz ČNB. V průběhu roku účtuje společnost 
pouze o realizovaných kurzových ziscích a ztrátách. Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému 
dni přepočítávána podle kurzu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou. Realizované kursové zisky 
a ztráty jsou zachyceny ve výkazu zisku a ztráty.

d) Přijaté a poskytnuté dary
Společnost účtuje o finančních prostředcích přijatých na základě darovacích smluv na účet Fondy, ze kterého 
jsou tyto přijaté finanční prostředky zúčtovány dle charakteru jejich použití následujícími způsoby:

-  do výkazu zisku a ztráty ve prospěch účtu Zúčtování fondů do výše nákladů vynaložených na jednotlivé 
projekty (střediska) nebo provozní činnost v daném účetním období;

-  proti bankovnímu účtu v případě poskytnutí finančních prostředků na projekty třetích stran, které byly 
vybrány v rámci jednotlivých projektů společnosti.

3. Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek.

Ostatní nehmotný 
majetek

Celkem 
2020

Celkem 
2019

Pořizovací cena
Zůstatek k 1. 1. 185 185 185
Přírůstky - - -
Úbytky - - -
Přeúčtování - - -



Zůstatek k 31. 12. 185 185 185
Oprávky
Zůstatek k 1. 1. 82 82 51
Odpisy 31 31 31
Oprávky k úbytkům - - -
Přeúčtování - - -
Zůstatek k 31. 12. 113 113 82
Zůstatková hodnota 1. 1. 103 103 134
Zůstatková hodnota 31. 12. 72 72 103

Společnost neeviduje žádný dlouhodobý hmotný majetek.

4. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek nevykázaný v rozvaze
V souladu s účetními postupy popsanými v bodě 2(b) účtovala společnost část dlouhodobého hmotného 
a nehmotného majetku do nákladů v roce jeho pořízení. Celková kumulovaná pořizovací cena tohoto 
dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, který je ještě v používání, je následující:

Zůstatek k 31. 12. 2020 2019
Dlouhodobý hmotný majetek 472 482
Dlouhodobý nehmotný majetek (software) 7 7
Celkem 479 489

5. Účty v bankách
Finanční prostředky jsou vedeny na běžném účtu v CZK. Zůstatek na bankovním účtu k 31. prosinci 2020 
činí 1 271 tis. Kč (2019 – 916 tis. Kč).

6. Pohledávky a závazky
a) Pohledávky 
Pohledávky činí celkem 578 tis. Kč (2019 –1 240 tis. Kč), ze kterých 0 tis. Kč (2019 – 1 046 tis. Kč) představují 
pohledávky po lhůtě splatnosti. Tyto pohledávky byly k datu sestavení účetní závěrky uhrazeny.
Společnost nemá pohledávky se splatností delší než 5 let.

b) Závazky  
Krátkodobé závazky činí celkem 521 tis. Kč (2019 – 1 794 tis. Kč), ze kterých 5 tis. Kč (2019 – 59 tis. Kč) 
představují závazky po lhůtě splatnosti.
Společnost nemá závazky se splatností delší než 5 let.  

7. Náklady příštích období
Náklady příštích období činí celkem 3 tis. Kč (2019 – 16 tis. Kč) a představují zejména časové rozlišení 
nákladů na registraci domény,  pojištění a letenky.

8. Vlastní zdroje

Fondy
Zisk / -ztráta 

běžného období
Celkem

Zůstatek k 1. 1. 2019 885 111 996
Přijaté dary 11 782 - 11 782
Zúčtování fondů -12 244 - -12 244
Převod zisku roku 2018 111 -111 -
Ztráta roku 2019 - -720 -720
Zůstatek k 1. 1. 2020 534 -720 -186
Přijaté dary 10 885 - 10 885
Zúčtování fondů -9 523 - -9 523
Převod ztráty roku 2019 -720 720 -
Výsledek roku 2020 - 0 -
Zůstatek k 31. 12. 2020 1 176 0 1 176



Mezi nejvýznamnější dárce společnosti patří:
Foundation Zdenek et Michaela Bakala
Česká spořitelna, a.s.
DIRECT pojišťovna, a.s.
VIGO investments a.s.
Kompletní přehled dárců je součástí výroční zprávy.

9. Zaměstnanci a vedoucí pracovníci
Průměrný počet zaměstnanců a osobní náklady za rok 2020: 

2020
Prům. počet 

zaměstnanců
Mzdové 
náklady

Náklady na sociální zabezpečení 
a zdravotní pojištění

Sociální 
náklady

Zaměstnanci (včetně ředitele) celkem 8 4 585 1 486 133

Průměrný počet zaměstnanců a osobní náklady za rok 2019:

2019
Prům. počet 

zaměstnanců
Mzdové 
náklady

Náklady na sociální zabezpečení 
a zdravotní pojištění

Sociální 
náklady

Zaměstnanci (včetně ředitele) celkem 9 4 588 1 478 139

10. Odměny a půjčky členům správní rady a dozorčí rady
V průběhu 2020 ani 2019 nebyly společností vyplaceny ani poskytnuty žádné odměny a půjčky členům 
správní ani dozorčí rady. Rovněž nebyly uzavřeny žádné smlouvy, které by společnost zavazovaly k vyplácení 
jakýchkoli požitků v případě ukončení činnosti jednotlivých členů ve správní či dozorčí radě společnosti.

11. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění činí 111 tis. Kč (2019 – 210 tis. Kč), ze kterých 
78 tis. Kč (2019 – 136 tis. Kč) představují závazky ze sociálního zabezpečení a 33 tis. Kč (2019 – 74 tis. Kč) 
představují závazky ze zdravotního pojištění. Žádné z těchto závazků nejsou po lhůtě splatnosti.

12. Ostatní přímé daně
Daňové závazky z titulu ostatních přímých daní činí celkem 49 tis. Kč (2019 – 99 tis. Kč) a představují 
závazky z titulu daně z příjmů ze závislé činnosti ve výši 39 tis. Kč (2019 – 89 tis. Kč) a závazky z titulu 
srážkové daně ve výši 10 tis. Kč (2019 – 10 tis. Kč). Žádné z těchto závazků nejsou po lhůtě splatnosti.

13. Dotace a granty
V roce 2020 neobdržela společnost žádnou dotaci.

14. Výnosy příštích období
Výnosy příštích období činí celkem 271 tis. Kč (2019 – 690 tis. Kč) a představují  časově rozlišené příjmy 
z propagační činnosti.

15. Informace o projektech společnosti
Během roků 2020 i 2019 společnost členila své aktivity do tří hlavních oblastí, konkrétně do programů 
Leadership, Policy a Public.
Všechny projekty jsou detailně popsány ve výroční zprávě společnosti. Zároveň je ve výroční zprávě 
uveden přehled dárců.

16. Daň z příjmů
Společnost vykázala splatnou daň za rok 2020 ve výši 0 tis. Kč (2019 – 34 tis. Kč). Při výpočtu daně 
z příjmů právnických osob byla využita možnost zákona o daních z příjmů a byl snížen základ daně dle 
§20 odst. 7 o 300 tis. Kč (2019 – o 300 tis. Kč).



17. Správní náklady
Správní náklady společnosti za rok 2020 činí celkem 3 402 tis. Kč. Jejich struktura je následující:

2020 Náklady celkem
Z toho správní 

náklady
Spotřebované nákupy a nakupované služby 5 643 477
Osobní náklady 6 204 2 875
Daně a poplatky 2 -
Ostatní náklady 74 19
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek 31 31
Daň z příjmů 0 0
Celkem 11 954 3 402

Správní náklady společnosti za rok 2019 činí celkem 3 115 tis. Kč. Jejich struktura je následující:

2019 Náklady celkem
Z toho správní 

náklady
Spotřebované nákupy a nakupované služby 9 564 673
Osobní náklady 6 205 2 353
Daně a poplatky 1 -
Ostatní náklady 161 24
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek 31 31
Daň z příjmů 34 34
Celkem 15 996 3 115

18. Tržby z prodeje služeb
Tržby z prodeje služeb společnosti za rok 2020 činí celkem 2 415 tis. Kč (2019 – 3 000 tis. Kč). Společnost 
klasifikuje část tržeb, jež nesouvisí přímo s hlavní činností společnosti a souvisí spíše s podnikatelskými 
aktivitami na podporu neziskové činnosti, jako hospodářskou činnost. Výnosy z této hospodářské činnosti 
činily 1 438 tis. Kč (2019 – 1 710 tis. Kč) a plynuly hlavně z propagační činnosti.

19. Významná následná událost
K datu sestavení účetní závěrky nejsou vedení společnosti známy žádné významné následné události, které 
by ovlivnily účetní závěrku k 31. prosinci 2020.
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
Pro zakladatele společnosti

Se sídlem: Palackého 740/1, Nové Město, 110 00 Praha 1 

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti (dále také „společnost“) 
sestavené na základě českých účetních předpisů, která skládá , výkazu zisku a ztráty 

přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. 
Podle našeho názoru přiložená účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice společnosti 

a její finanční výkonnosti a peněžních toků za rok končící k
českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými 
jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše 
odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. 

du se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na společnosti 
nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, 
které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě mimo 
účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá statutární orgán společnosti.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících 
s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve 
významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během 
ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také
posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu 

příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních 
předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda 
případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, jež dokážeme posoudit, uvádíme, že

 statní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech 
významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou.

 statní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o společnosti, k nimž jsme dospěli při provádění auditu, 
ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržených 
ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili
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Odpovědnost statutárního orgánu a dozorčí rady společnosti za účetní závěrku

Statutární orgán společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v českými 
účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby 
neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené

Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán společnosti povinen posoudit, zda je společnost schopna nepřetržitě 
trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití 
předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy statutární orgán plánuje zrušení 
společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.
Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve společnosti odpovídá dozorčí rada.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost 
způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra 
jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní 
závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku 
podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo 

souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přij

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný 
úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

 Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo 
chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní 
informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) 

esprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti 
způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, 
nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.

 Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem společnosti relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli 
navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na 
účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.

 Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které 
této souvislosti statutární orgán společnosti uvedl v příloze účetní závěrky.

 Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky statutárním orgánem
zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí 
nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme 

závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace 
uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný 
výrok. Naše závěry týkající se schopnosti společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme 
získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že společnost ztratí 
schopnost nepřetržitě trvat.

 Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka 
zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat statutární orgán a dozorčí radu mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu 
a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním 
kontrolním systému.
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