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Předmluva
Vážení přátelé,
již šestým rokem podporujeme spolupráci tvůrčích
osobností z různých oblastí společenského života
ve střední Evropě a zapojujeme se tak na evropské
i globální úrovni do bohaté škály programů poboček
Aspen Institute. Mám radost, že mohu představit
zprávu o tom, co jsme v roce 2018 vykonali a na čem
jsme se jako Aspen Institute Central Europe podíleli.
Pro Aspen Institute je důležitá podpora mezioborové
spolupráce, otevřený dialog a hodnotový rozvoj
nových vůdčích osobností. Specifikem našich
setkání je to, že se jich zúčastňují zástupci různých
oblastí veřejného života a soukromé sféry, které
spojuje zájem o věci veřejné a touha se dále rozvíjet
a spolupracovat nejen s ohledem na svůj vlastní
prospěch. V rámci již sedmého programu Aspen
Young Leaders se setkala další skupina mladých
lídrů ze střední Evropy. Absolventi tohoto programu
zůstávají navzájem v kontaktu a zapojují se do
dalších aktivit především naší pobočky Aspen
Institute. Někteří z nich jsou již dnes vůdčími
osobnostmi v oblasti politiky, podnikání, vědy,
umění i sportu, další z nich tato role čeká.
Od našeho vzniku se zaměřujeme na několik
témat, která jsou pro otevřenou a prosperující
společnost střední Evropy obzvlášť důležitá. Patří
sem nejen budoucnost spolupráce v Evropě a rozvoj
transatlantických vztahů, ale zejména vzdělávání,
adaptace na nároky globalizace a technologických
změn, jejich důsledky pro konkurenceschopnost
i odolnost a soudržnost společnosti. Těší nás, že se
nám v roce 2018 dařilo otevírat diskuzi na tato témata
a rozšiřovat naši síť účastníků a spolupracovníků
i v Maďarsku, Polsku a na Slovensku.

Již počtvrté se také konala naše výroční
konference Kam kráčíš, Česko? za účasti politiků,
představitelů vlády, podnikatelů a expertů. Opět
kladla otázky týkající se vývoje České republiky
a širšího regionu střední Evropy v oblastech, jako
je konkurenceschopnost, vzdělávání, obrana
a bezpečnost, kvalita života a kvalita vládnutí.
Podklady i výstupy práce odborných pracovních
skupin včetně doporučení pro budoucí rozhodování
měly značný mediální ohlas a sdílíme je s těmi, kteří
na různých úrovních veřejné správy mohou ovlivnit
budoucnost našeho regionu. Veřejné i odborné
diskuze k přípravě dalšího ročníku konference
budou pokračovat po celý následující rok.
Naplňovat poslání a rozvíjet aktivity Aspen Institute
Central Europe bychom nemohli bez výrazné podpory
členů správní a dozorčí rady, v níž se v roce 2018
objevily na prahu dalšího tříletého mandátu nové
výrazné osobnosti, a bez spolupráce s korporátními
partnery a individuálními sponzory. Chtěl bych jim
všem velmi poděkovat. Velkým povzbuzením je odezva
od našich alumni, kteří v rámci aspenské komunity
přicházejí s novými náměty a vyhledávají další impulzy
pro svou práci. Jsou autentickými nositeli povědomí
o jedinečnosti aspenského přístupu k výzvám dnešní
doby a živým důkazem toho, že pokud někdo sdílí tyto
hodnoty a cíle, patří do aspenské komunity.
Jménem našeho týmu vám chci poděkovat za
přízeň. Těšíme se na další spolupráci!

Jiří Schneider
výkonný ředitel
Aspen Institute Central Europe

Aspen
jako síť a nezávislá
platforma

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 deseti místech
po celém světě: vedle střední Evropy, se sídlem
v České republice, je to Francie, Německo, Indie,
Itálie, Japonsko, Mexiko, Rumunsko, Španělsko
a Ukrajina. 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.

Otevřená diskuze,
různé úhly pohledu
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.
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Naše
programy
Aspen Young Leaders Program

Nastolování společenských témat

Každý rok se v rámci tohoto programu scházejí
mladí lídři z různých oborů a diskutují o současných
výzvách a otázkách důležitých pro další rozvoj
společnosti. Základní myšlenkou programu je, aby
se tito nadějní mladí lidé zastavili a zamysleli se
nad vlivem své činnosti na svět, na společnost
i na budoucnost.

Expertní setkání Aspen Institute Central Europe
umožňují mnohostrannou diskusi mezi těmi, kteří
politiku přímo vytvářejí, a vlivnými osobnostmi
z byznysu či veřejného života. Probírají se na
nich témata, jež rezonují v politice, ale diskutuje
se zde také o dopadu inovací a technologií na
rozvoj společnosti, o demokracii, kvalitě života,
o změnách a formování názorů veřejnosti a její
účasti na rozhodování. Debatuje se o globálních
problémech, transatlantických vztazích,
problémech Evropy i středoevropského regionu.

Výroční konference
Aspen Institute Central Europe každoročně
pořádá hodnotící konferenci. Představuje na
ní výsledek celoroční práce skupin expertů –
komplexní a dlouhodobou perspektivu politického,
ekonomického a sociálního vývoje nejen v Česku,
ale v celé střední Evropě. Osobnosti veřejného
života zde formulují nové myšlenky, které nabádají
společnost a její vedoucí představitele k sebereflexi
a ke srovnávání a vyvolávají diskusi o další politické
strategii ve středoevropském regionu.

Aspen Young
Leaders Program
Program vychází ze základní aspenské myšlenky inspirativního setkávání
a diskutování o různých aspektech leadershipu. 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 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 či
neziskového sektoru, dává vzniknout zajímavým
diskusím a přispívá k vytváření mezioborové
i mezinárodní spolupráce.
Důraz je kladen i na neformální aktivity, které
umožňují účastníkům poznat další mladé lídry ze
střední Evropy, diskutovat o aktuálních společenských
výzvách a problémech a rozšířit si znalosti. Program
se snaží podpořit osobní růst jednotlivců, zároveň
dodává podněty pro jejich profesní rozvoj a posiluje
jejich účast na veřejném životě.

„

Tento program mne
inspiroval, nadchl a zapojil
do mnoha nových obohacujících
témat. Potkal jsem skvělé
účastníky a pomohl mi
i uvědomit si nové věci
o mně samém.

“

Ve dnech 15.–18. března 2018 jsme uspořádali
další ročník programu Aspen Young Leaders.
Jeho sedmé kolo se již tradičně konalo v Nízkých
Tatrách a mezi jeho řečníky tentokrát byli například
ředitelka společnosti ABB pro ČR a SR Tanja Vainio,
europoslanec Michal Boni, herečka, režisérka
a performerka Miřenka Čechová a výzkumný
pracovník v oblasti umělé inteligence James Pritts.

Kam kráčíš, Česko?
Výroční konference
Aspenská výroční konference je jednou z našich
klíčových aktivit. Výroční konference Kam kráčíš,
Česko? se konala 22. listopadu 2018 v Pražské
křižovatce (kostel sv. Anny) a navázala na předchozí
úspěšný projekt hodnotící konference, se kterým
institut přišel v roce 2015.
Cílem konference bylo komplexně zhodnotit
politický, hospodářský a společenský vývoj České
republiky v kontextu střední Evropy. Vycházela
proto ze souhrnné studie expertních skupin Aspen
Institute Central Europe, které se zaměřily na
konkurenceschopnost, kvalitu vládnutí, vzdělávání,
obranu a bezpečnost a kvalitu života. O výsledcích
jejich bádání rozmlouvali na pěti panelových
diskusích zástupci politiky, byznysu a akademické
sféry. Na závěr konference jsme jako vždy připravili
souhrn nejpalčivějších problémů v daných
oblastech a návrh doporučení adresovaných těm,
kteří o budoucnosti České republiky rozhodují.
Dne 23. listopadu 2018 jsme také uspořádali
expertní setkání shrnující závěry výroční

konference z perspektivy střední Evropy. Setkání se
konalo v prostorách mediálního domu Economia,
jenž byl partnerem výroční konference.
V roce 2018 jsme také poprvé prezentovali práci
a témata expertních skupin Aspen Institute
Central Europe v regionech České republiky:
Pomůže nám vzdělávání obstát v konkurenci?
v Ústí nad Labem, Přijde práce za lidmi, nebo lidé
za prací? ve Zlíně a Proč e-government pokulhává
za byznysem? v Brně. Tyto debaty nám nejen
umožnily představit práci našich expertních
skupin v různých regionech České republiky,
ale také jsme díky nim více akcentovali regionální
specifika a prezentovali názory místních
odborníků na samotné výroční konferenci.
O tématech výroční konference budeme dále
hovořit na veřejných debatách a expertních
seminářích v průběhu celého příštího roku,
a to nejen v Praze.

Veřejné
debaty
Vedle výroční konference připravuje Aspen
Institute Central Europe řadu veřejných debat
a konferencí k aktuálním společenským,
ekonomickým a politickým tématům. Díky
spolupráci s novináři se významně zvyšuje dopad
jednotlivých debat na veřejné mínění.
V roce 2018 jsme veřejné debaty poprvé uspořádali
ve všech zemích Visegrádské skupiny a věnovali
jsme se na nich především našim hlavním
tématům. V Bratislavě se konaly debaty Slovensko
v digitální době a debata k udržitelnému rozvoji
měst a mobilitě, ve Varšavě jsme se věnovali
Evropské unii v debatě nazvané The Face of Europe
a v Budapešti byla na programu umělá inteligence
a její dopady na společnost. Ve spolupráci s Aspen
Institute Romania a vídeňským Institutem
nauk o člověku jsme ve Vídni zorganizovali

mezinárodní konferenci Generation Next – Europe’s
Futures v souvislosti s rakouským předsednictvím
v Radě EU.
Sté výročí založení republiky a ustavení nové
střední Evropy jsme si připomněli konferencí
1918–2018: What happened to the Wilsonian
Idealism? a veřejnou debatou Sto let tvůrců českého
nábytku v rámci cyklu Art Match. Velkou pozornost
jsme také věnovali tématu společenských dopadů
umělé inteligence a digitalizace. Největší ohlas
získala debata Společnost 4.0: Jak se připravit
na dopady technologické revoluce?, kterou jsme
uspořádali ve spolupráci s Opero a ABRA Software
v rámci Týdne inovací, největší události k podpoře
inovací v České republice. Několik absolventů
programu Aspen Young Leaders také vystoupilo na
prestižní akci Future Port Prague.

Expertní
setkání
Za účelem zlepšování kvality rozhodovacích
procesů ve veřejném sektoru organizuje Aspen
Institute uzavřené workshopy a semináře pro
středoevropské odborníky, politiky i zástupce
podnikatelské sféry či neziskového sektoru.
Tato setkání pomáhají účastníkům diskutovat
o současných výzvách z různých úhlů pohledu
a nacházet společná řešení.
V roce 2018 jsme ve spojitosti s veřejnými debatami
k udržitelnému rozvoji měst uspořádali expertní

setkání v Praze a Bratislavě. Téma inovací bylo
na programu expertního setkání V4 a Německo,
které navazuje na loňskou sérii podobných diskusí.
Setkání s odborníky z různých oblastí jsme také
uspořádali pro absolventy programu Aspen
Young Leaders v Bratislavě, Budapešti a Varšavě.
I letos jsme pokračovali v organizaci expertních
setkání v Bruselu za účasti europoslanců ze zemí
Visegrádské skupiny. Vrcholem aktivit v Bruselu byl
seminář Smart Strategies to Increase Prosperity and
Limit Brain Drain in Central Europe.

Aspen Review
Central Europe
Aspen Review je čtvrtletník, v němž 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 2018 se Aspen Review zaměřil na tato
témata: Freedom For Nations, Beyond the Human,
The Face of Europe, Energy for the Future.

Přehled aktivit
Aspen Institute
Central Europe
za rok 2018
Datum

Název

Podrobnosti

10. ledna

Novoroční večírek, Praha

Veřejné představení plánu aktivit na rok 2018.

23. ledna

Aspen Review Café:
Slovensko v digitální době,
Bratislava

Veřejná debata doprovázející vydání nového čísla
čtvrtletníku Aspen Review.

23. ledna

Alumni network meeting,
Bratislava

Neformální expertní setkání za účasti slovenských účastníků
programu Aspen Young Leaders.

19. února

Art Match: Budoucnost
českého skla, Praha

Odborná debata ze série pravidelných debat o umění
pořádaných ve spolupráci s Bohemian Heritage Fund.

březen

Freedom for Nations
1/2018

Vychází nové číslo čtvrtletníku Aspen Review Central Europe.

8. března

Extremism and European
debate, Praha

Expertní setkání pořádané ve spolupráci s Carnegie Europe.

9. března

Vůdci nebo svůdci?, Brno

Přednáška Jiřího Schneidera ve spolupráci s Mensou ČR.

14. března

Alumni network meeting,
Budapešť

Neformální setkání a debata maďarských účastníků
programu Aspen Young Leaders.

15.–18.
března

Aspen Young Leaders
Program 2018, Tále

Sedmý ročník programu pro mladé středoevropské lídry
pořádaný v Nízkých Tatrách.

20. března

V4 MEP Caucus Dinner,
Brusel

Pátá ze série odborných diskusí členů Evropského
parlamentu ze zemí V4.

4. dubna

Aspen Review Café:
Budoucnost patří ženám,
Praha

Veřejná debata doprovázející vydání čtvrtletníku Aspen Review.

17. dubna

Strategies for Successful
Cities – Urban Planning,
Praha

Veřejná debata za účasti nizozemského urbanisty Zefa
Hemela pořádaná ve spolupráci s Velvyslanectvím
Nizozemského království v České republice.

17. dubna

Strategies for Successful
Cities – Urban Planning,
Praha

Setkání Zefa Hemela a dalších účastníků veřejné debaty
s experty a politiky na téma urbanistického plánování na
Velvyslanectví Nizozemského království v České republice.

18. dubna

Strategies for Successful
Cities – Mobility, Bratislava

Veřejná debata za účasti nizozemského urbanisty Zefa
Hemela pořádaná ve spolupráci s Velvyslanectvím
Nizozemského království na Slovensku.

18. dubna

Strategies for Successful
Cities – Mobility, Bratislava

Setkání Zefa Hemela a dalších řečníků veřejné debaty
s experty a politiky na veřejné dopravy na Velvyslanectví
Nizozemského království na Slovensku.

18. dubna

Alumni network meeting,
Bratislava

Neformální setkání a debata slovenských účastníků
programu Aspen Young Leaders.

23.–25.
dubna

Aspen International Board,
Japonsko

Každoroční setkání Aspen International Committee.

16. května

Společnost 4.0: Jak se
připravit na dopady
technologické revoluce,
Praha

Veřejná debata pořádaná ve spolupráci s ABRA Software
a Opero.

18.–19.
května

GLOBSEC, Bratislava

Účast zástupců Aspen Institute CE na mezinárodní
konferenci GLOBSEC.

30. května

Setkání se členy Kongresu
USA, Praha

Setkání představitelů Aspen Institute CE s delegací
představitelů amerického Kongresu.

červen

Beyond the Human 2/2018

Vychází nové číslo čtvrtletníku Aspen Review Central Europe.

8.–10.
června

Aspen Young Leaders
Network Meeting, Bořetice

Neformální setkání účastníků programu Aspen Young
Leaders z různých ročníků.

19. června

1918–2018: What
happened to the Wilsonian
Idealism?, Praha

Mezinárodní konference pořádaná ve spolupráci
s CERGE-EI a pod záštitou Velvyslanectví USA v České
republice.

20.–22.
června

Aspen EU Strategy Group,
Brusel

Setkání evropských partnerů z globální sítě Aspen Institute.

27. června

Aspen Review Café:
Beyond the Human?,
Budapešť

Veřejná debata doprovázející vydání nového čísla
čtvrtletníku Aspen Review.

10.
července

V4 MEP Caucus Dinner,
Brusel

Šestá ze série odborných diskusí členů Evropského
parlamentu ze zemí V4.

září

The Face of Europe 3/2018

Vychází nové číslo čtvrtletníku Aspen Review Central Europe.

4. září

Pomůže nám vzdělávání
obstát v konkurenci?, Ústí
nad Labem

Veřejná diskuse v rámci série regionálních debat
předcházejících výroční konferenci Kam kráčíš, Česko? 2018.

6.–7. září

Future Port, Praha

Zástupci Aspen Institute CE vystoupili v sekci Future of
You na největší vizionářské a futuristické akci pořádané
v srdci Evropy.

24.–25. září

Generation Next – Europe’s
Futures, Vídeň

Mezinárodní konference pořádaná ve spolupráci s Aspen
Institute Romania a IWM.

26. září

Přijde práce za lidmi, nebo
lidé za prací?, Zlín

Veřejná diskuse v rámci série regionálních debat
předcházejících výroční konferenci Kam kráčíš, Česko? 2018.

10. října

Proč e-government kulhá
za byznysem?, Brno

Veřejná diskuse v rámci série regionálních debat
předcházejících výroční konferenci Kam kráčíš, Česko? 2018.

16. října

V4 MEP Caucus Dinner,
Brusel

Sedmá ze série odborných diskusí členů Evropského
parlamentu ze zemí V4.

18. října

Art Match: 100 let tvůrců
českého nábytku, Praha

Veřejná debata ze série pravidelných debat o umění
pořádaných ve spolupráci s Bohemian Heritage Fund.

22. října

Aspen Review Café: The
Face of Europe, Varšava

Veřejná debata doprovázející vydání čtvrtletníku Aspen Review.

22. října

Alumni network meeting,
Varšava

Neformální setkání polských účastníků programu Aspen Young
Leaders s podporou českého velvyslanectví ve Varšavě.

listopad

Energy for the Future
4/2018

Vychází nové číslo čtvrtletníku Aspen Review Central Europe.

5. listopadu

Visegrad 4 - Germany
Forum, Bratislava

Čtvrté setkání ze série odborných debat pořádaných ve
spolupráci s Aspen Institute Germany.

6. listopadu

Smart Strategies to
Increase Prosperity and
Limit Brain Drain in Central
Europe, Brusel

Mezinárodní expertní konference pořádaná ve spolupráci
s Centre for European Policy Studies, jejímž výsledkem je
publikovaný souhrn doporučení pro tvůrce politik.

22.
listopadu

Kam kráčíš, Česko? 2018,
Praha

Výroční konference připravená ve spolupráci s mediálním
domem Economia.

22.
listopadu

Gala večeře, Praha

Slavnostní večeře u příležitosti výroční konference za účasti
hlavního řečníka profesora Timothyho Snydera.

23.
listopadu

The Shape of (Central)
Europe 2018, Praha

Expertní setkání shrnující závěry výroční konference
z perspektivy střední Evropy pořádané ve spolupráci
s mediálním domem Economia.

4. prosince

V4 MEP Caucus Dinner,
Brusel

Osmá ze série odborných diskuzí členů Evropského
parlamentu ze zemí V4.

Podpora
našich aktivit
Aspen Institute Central Europe je finančně nezávislý na celosvětové aspenské síti a snaží se o rozmanitou
skladbu vlastního financování. To sestává z příspěvků nadací, firem, darů fyzických osob, uzavřených
partnerství i veřejné podpory.
V roce 2018 podpořily naše úsilí poskytnutím daru tyto společnosti a organizace:
Fondation Zdenek et Michaela Bakala
Česká spořitelna, a. s.
European Centre for Career Education
Direct pojišťovna, a. s.
Google Ireland Limited
Home Credit International a.s.
MonkeyData, s. r. o.
ŠKODA AUTO a. s.
T-Mobile Czech Republic a. s.
The Boston Consulting Group, s. r. o.
The Aspen Institute
The Aspen Institute Romania
Instituce, které nás podpořily prostřednictvím:
1) korporátního partnerství:
ABB s. r. o.
Avast Software s. r. o.
Erste Group Bank AG
Google Poland Sp. z. o. o.
Microsoft Corporation
ŠKODA AUTO a. s.
VIGO Investments a. s.
2) grantů, institucionální nebo materiální podpory či spolupráce na projektech:
Česká centra
Economia, a. s.
Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97
Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.
The Aspen Institute
Velvyslanectví USA v České republice

Orgány
společnosti
Správní rada
Ivan Hodáč

předseda Aspen Institute CE

Michael Žantovský	místopředseda Aspen Institute CE (místopředsedou do listopadu 2018),
členem správní rady (od listopadu 2018)
Pavel Řehák	místopředseda Aspen Institute CE (místopředsedou od listopadu 2018),
členem správní rady (do listopadu 2018)
Jan Farský

člen Poslanecké sněmovny PČR

Dita Charanzová

poslankyně Evropského parlamentu

Pavel Kavánek

člen dozorčí rady Československé obchodní banky, a. s.

Taťána le Moigne

Country Director, Google Czech Republic & Slovakia

Marek Procházka

partner, PRK Partners, advokátní kancelář

Tomáš Salomon

CEO, Česká spořitelna (členem správní rady od července 2018)

Peter Stračár

CEO, GE CEE

Tanja Vainio	generální ředitelka ABB Česká republika a Slovensko
(členkou správní rady od září 2018)
Tomasz Wardyński	zakládající partner, Wardyński & Partners (členem správní rady od července 2018)
Jan Hamáček	předseda Poslanecké sněmovny PČR (členem správní rady do července 2018)
Zuzana Roithová

lékařka, politička (členkou správní rady do července 2018)

Jan Zahradil	poslanec Evropského parlamentu, místopředseda skupiny Evropských
konzervativců a reformistů (členem správní rady do července 2018)
Dozorčí rada
Pepper de Callier	zakladatel, člen a předseda dozorčí rady Aspen Institute CE,
výkonný ředitel, Prague Leadership Institute
Paul Kaye	předseda představenstva, ELCOM, a. s. (člen dozorčí rady od července 2018)
Pavel Kysilka

člen dozorčí rady, 6D Academy

Petr Jonák

Coca Cola (člen dozorčí rady do července 2018)

Výkonný tým
Jiří Schneider

výkonný ředitel

Michal Kořan

zástupce ředitele (do března 2018)

Dana Baschová

zástupkyně ředitele (od dubna 2018), programová manažerka (do března 2018)

Zuzana Kroupová

manažerka komunikace (od ledna 2018)

Martina Nádvorníková

programová manažerka (od února 2018)

Lenka Olejníková

programová manažerka (do ledna 2018)

Lukáš Lukačovič

programový manažer (od června 2018)

Kateřina Polanská

vedoucí kanceláře (od března 2018)

Kamila Rychecká

vedoucí kanceláře (mateřská dovolená)

Pavla Losová

projektová koordinátorka (mateřská dovolená)

Účetní
závěrka
Rozvaha
Označ.

Aktiva
A. Dlouhodobý majetek celkem

A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
A. I. 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

Číslo
řádku

Stav
k prvnímu
dni

Stav
k poslednímu
dni

001

+164

+134

002

+185

+185

003

-

-

2. Software

004

-

-

3. Ocenitelná práva

005

-

-

4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

006

-

-

5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

007

+ 185

+185

6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

008

-

-

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

009

-

-

010

-

-

A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem
A. II. 1. Pozemky

011

-

-

2. Umělecká díla, předměty a sbírky

012

-

-

3. Stavby

013

-

-

4. Hmotné movité věci a jejich soubory

014

-

-

5. Pěstitelské celky trvalých porostů

015

-

-

6. Dospělá zvířata a jejich skupiny

016

-

-

7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

017

-

-

8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

018

-

-

9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

019

-

-

020

-

-

A. III. Dlouhodobý finanční majetek celkem

021

-

-

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

022

-

-

2. Podíly - podstatný vliv

023

-

-

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

024

-

-

4. Zápůjčky organizačním složkám

025

-

-

5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky

026

-

-

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

027

-

-

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

028

-21

-51

029

-

-

2. Oprávky k softwaru

030

-

-

3. Oprávky k ocenitelným právům

031

-

-

4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

032

-

-

5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

033

-21

-51

6. Oprávky ke stavbám

034

-

-

A. IV. 1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

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

035

-

-

8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů

036

-

-

9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům

037

-

-

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

038

-

-

11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

039

-

-

040

+3 855

+2 234

B. I. Zásoby celkem

B. Krátkodobý majetek celkem

041

-

-

B. I. 1. Materiál na skladě

042

-

-

2. Materiál na cestě

043

-

-

3. Nedokončená výroba

044

-

-

4. Polotovary vlastní výroby

045

-

-

5. Výrobky

046

-

-

6. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny

047

-

-

7. Zboží na skladě a v prodejnách

048

-

-

8. Zboží na cestě

049

-

-

9. Poskytnuté zálohy na zásoby

050

-

-

B. II. Pohledávky celkem

051

+622

+375

052

+585

+242

2. Směnky k inkasu

053

-

-

3. Pohledávky za eskontované cenné papíry

054

-

-

4. Poskytnuté provozní zálohy

055

-

+59

5. Ostatní pohledávky

056

+5

-

6. Pohledávky za zaměstnanci

057

-

-

7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného
zdravotního pojištění

058

-

-

8. Daň z příjmů

059

+32

+29

9. Ostatní přímé daně

060

-

-

10. Daň z přidané hodnoty

061

-

+45

11. Ostatní daně a poplatky

062

-

-

12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem

063

-

-

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

064

-

-

14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti

065

-

-

15. Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí

066

-

-

16. Pohledávky z vydaných dluhopisů

067

-

-

17. Jiné pohledávky

068

-

-

18. Dohadné účty aktivní

069

-

-

19. Opravná položka k pohledávkám

070

-

-

071

+3 218

+1 835

072

+9

+15

B. II. 1. Odběratelé

B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem
B. III. 1. Peněžní prostředky v pokladně
2. Ceniny

073

+35

+28

3. Peněžní prostředky na účtech

074

+3 174

+1 792

4. Majetkové cenné papíry k obchodování

075

-

-

5. Dluhové cenné papíry k obchodování

076

-

-

6. Ostatní cenné papíry

077

-

-

7. Peníze na cestě

078

-

-

B. IV. Jiná aktiva celkem
B. IV. 1. Náklady příštích období
2. Příjmy příštích období
AKTIVA CELKEM

Označ.

Pasiva
A. Vlastní zdroje celkem

079

+15

+24

080

+15

+24

081

-

-

082

+4 019

+2 368

Číslo
řádku

Stav
k prvnímu
dni

Stav
k poslednímu
dni

001

+2 172

+996

A. I. Jmění celkem

002

+2 172

+885

A. I. 1. Vlastní jmění

003

-

-

004

+2 172

+885

2. Fondy
3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků

005

-

-

006

-

+111

007

-

+111

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

008

-

-

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

009

-

-

B. Cizí zdroje celkem

010

+1 847

+1 372

A. II. Výsledek hospodaření celkem
A. II. 1. Účet výsledku hospodaření

B. I. Rezervy celkem

011

-

-

012

-

-

013

-

-

014

-

-

2. Vydané dluhopisy

015

-

-

3. Závazky z pronájmu

016

-

-

4. Přijaté dlouhodobé zálohy

017

-

-

5. Dlouhodobé směnky k úhradě

018

-

-

6. Dohadné účty pasivní

019

-

-

7. Ostatní dlouhodobé závazky

020

-

-

B. III. Krátkodobé závazky celkem

021

+1 457

+1 289

B. I. 1. Rezervy
B. II. Dlouhodobé závazky celkem
B. II. 1. Dlouhodobé úvěry

B. III. 1. Dodavatelé

022

+822

+791

2. Směnky k úhradě

023

-

-

3. Přijaté zálohy

024

-

-

4. Ostatní závazky

025

+26

+25

5. Zaměstnanci

026

+328

+245

6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům

027

+5

-

7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného
zdravotního pojištění

028

+141

+99

8. Daň z příjmů

029

-

-

9. Ostatní přímé daně

030

+88

+51

10. Daň z přidané hodnoty

031

+14

-

11. Ostatní daně a poplatky

032

-

-

12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu

033

-

-

13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních
samosprávných celků

034

-

-

14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů

035

-

-

15. Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti

036

-

-

16. Závazky z pevných termínovaných operací a opcí

037

-

-

17. Jiné závazky

038

-

-

18. Krátkodobé úvěry

039

-

-

19. Eskontní úvěry

040

-

-

20. Vydané krátkodobé dluhopisy

041

-

-

21. Vlastní dluhopisy

042

-

-

22. Dohadné účty pasivní

043

+33

+78

23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

044

-

-

B. IV. Jiná pasiva celkem

045

+390

+83

B. IV. 1. Výdaje příštích období

046

-

-

2. Výnosy příštích období

047

+390

+83

048

+4 019

+2 368

PASIVA CELKEM

Výkaz zisku a ztráty
Označ.

Název ukazatele
A. Náklady

A. I. Spotřebované nákupy a nakupované služby
A. I. 1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních
neskladovaných dodávek

Číslo
řádku

Hlavní

Hospodářská

Celkem

001

+15 324

-

+15 324

002

+9 468

-

+9 468

003

+220

-

+220

2. Prodané zboží

004

-

-

-

3. Opravy a udržování

005

+3

-

+3

4. Náklady na cestovné

006

+395

-

+395

5. Náklady na reprezentaci

007

+1 406

-

+1 406

6. Ostatní služby

008

+7 444

-

+7 444

009

-

-

-

010

-

-

-

8. Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních
služeb

011

-

-

-

9. Aktivace dlouhodobého majetku

012

-

-

-

013

+5 639

-

+5 639

014

+4 200

-

+4 200

11. Zákonné sociální pojištění

015

+1 313

-

+1 313

12. Ostatní sociální pojištění

016

-

-

-

13. Zákonné sociální náklady

017

+123

-

+123

14. Ostatní sociální náklady

018

+3

-

+3

A. II. Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace
A. II. 7. Změna stavu zásob vlastní činnosti

A. III. Osobní náklady
A. III. 10. Mzdové náklady

A. IV. Daně a poplatky

019

+2

-

+2

A. IV. 15. Daně a poplatky

020

+2

-

+2

A. V. Ostatní náklady

021

+148

-

+148

022

-

-

-

17. Odpis nedobytné pohledávky

023

-

-

-

18. Nákladové úroky

024

-

-

-

19. Kursové ztráty

025

+88

-

+88

20. Dary

026

-

-

-

21. Manka a škody

027

-

-

-

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

22. Jiné ostatní náklady
A. VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv
a opravných položek
A. VI. 23. Odpisy dlouhodobého majetku

028

+60

-

+60

029

+31

-

+31

030

+31

-

+31

24. Prodaný dlouhodobý majetek

031

-

-

-

25. Prodané cenné papíry a podíly

032

-

-

-

26. Prodaný materiál

033

-

-

-

27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek

034

-

-

-

035

-

-

-

036

-

-

-

037

+36

-

+36

A. VII. Poskytnuté příspěvky
A. VII. 28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky
zúčtované mezi organizačními složkami
A. VIII. Daň z příjmů
A. VIII. 29. Daň z příjmů
NÁKLADY CELKEM
B. Výnosy

038

+36

-

+36

039

+15 324

-

+15 324

040

+13 876

+1 559

+15 435

B. I. Provozní dotace

041

+129

-

+129

B. I. 1. Provozní dotace

042

+129

-

+129

B. II. Přijaté příspěvky

043

-

-

-

044

-

-

-

3. Přijaté příspěvky (dary)

045

-

-

-

4. Přijaté členské příspěvky

046

-

-

-

B. III. Tržby za vlastní výkony a za zboží

047

+1 266

+1 559

+2 825

B. IV. Ostatní výnosy

048

+12 478

-

+12 478

049

-

-

-

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

B. IV. 5. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty
a penále
6. Platby za odepsané pohledávky

050

-

-

-

7. Výnosové úroky

051

+1

-

+1

8. Kursové zisky

052

+2

-

+2

9. Zúčtování fondů

053

+12 474

-

+12 474

10. Jiné ostatní výnosy

054

+1

-

+1

055

+3

-

+3

056

-

-

-

B. V. Tržby z prodeje majetku
B. V. 11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného
a hmotného majetku
12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

057

-

-

-

13. Tržby z prodeje materiálu

058

+3

-

+3

14. Výnosy z krátkodobého finančního majetku

059

-

-

-

15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

060

-

-

-

061

+13 876

+1 559

+15 435

C. Výsledek hospodaření před zdaněním

Výnosy

062

-1 412

+1 559

+147

D. Výsledek hospodaření po zdanění

063

-1 448

+1 559

+111

Příloha
účetní závěrky
Aspen Institute Central Europe o. p. s.
rok končící 31. prosincem 2018
(v tisících Kč)

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 2018
Michael Žantovský
Marek Procházka
Pavel Kavánek
Taťána Le Moigne
Pavel Řehák
Ing. Dita Charanzová, Ph.D.
Ing. Peter Stračár
Ivan Hodáč
Jan Farský
Tomasz Wardyński
Tomáš Salomon
Tanja Vainio

Statutární orgán k 31. prosinci 2018
Jiří Schneider – ředitel
Členové dozorčí rady k 31. prosinci 2018
Pepper de Callier
Pavel Kysilka
Paul Kaye
Zakladatelé společnosti
Pepper de Callier
Ivan Hodáč
Změny v rejstříku obecně prospěšné společnosti
V průběhu roku 2018 došlo k následujícím změnám ve správní radě společnosti: Dne 12. července 2018
zaniklo členství ve správní radě panu Janu Hamáčkovi, panu Janu Zahradilovi a paní Zuzaně Roithové.
Ke stejnému datu se novými členy správní rady stali pan Tomasz Wardyński a pan Tomáš Salomon.
Dne 5. září 2018 se novým členem správní rady stala paní Tanja Vainio. Tyty změny byly zapsány do
rejstříku obecně prospěšných společností v průběhu roku 2018. Dne 23. listopadu 2018 se Pavel Řehák stal
místopředsedou správní rady. Tato změna byla zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností dne
3. ledna 2019.
Dne 12. července 2018 zaniklo členství v dozorčí radě panu Petru Jonákovi. Ke stejnému datu se novým
členem dozorčí rady stal pan Paul Kaye. Tyto změny byly zapsány do rejstříku obecně prospěšných
společností dne 23. srpna 2018.
2. Zásadní účetní postupy používané společností
a) Způsob zpracování účetních záznamů, způsob a místo jejich úschovy
Účetnictví je vedeno externí společností VGD, s.r.o. v systému Byznys VR. Účetní doklady jsou uloženy na
adrese zmíněné účetní společnosti.
b) Dlouhodobý hmotný 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:
-d
 o výkazu zisku a ztráty ve prospěch účtu Zúčtování fondů do výše nákladů vynaložených na jednotlivé
projekty (střediska) nebo provozní činnost v daném účetním období;
-p
 roti 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
2018

Celkem
2017

185

185

75

Přírůstky

-

-

110

Úbytky

-

-

-

Přeúčtování

-

-

-

185

185

185

Pořizovací cena
Zůstatek k 1. 1.

Zůstatek k 31. 12.
Oprávky
Zůstatek k 1. 1.

21

21

-

Odpisy

30

30

21

-

-

-

Oprávky k úbytkům
Přeúčtování

-

-

-

Zůstatek k 31. 12.

51

51

21

Zůstatková hodnota 1. 1.

164

164

75

Zůstatková hodnota 31. 12.

134

134

164

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.
Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek (software)
Celkem

2018

2017

442

364

7

7

449

371

5. Účty v bankách
Finanční prostředky jsou vedeny na běžném účtu v CZK. Zůstatek na bankovním účtu k 31. prosinci 2018
činí 1 792 tis. Kč (2017 – 3 174 tis. Kč).

6. Pohledávky a závazky
a) Pohledávky
Pohledávky činí celkem 411 tis. Kč (2017 – 622 tis. Kč), ze kterých 242 tis. Kč (2017 – 444 tis. Kč) představují
pohledávky po lhůtě splatnosti.
Společnost nemá pohledávky se splatností delší než 5 let.
b) Závazky
Krátkodobé závazky činí celkem 1 289 tis. Kč (2017 – 1 457 tis. Kč), ze kterých 6 tis. Kč (2017 – 0 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 24 tis. Kč (2017 – 15 tis. Kč) a představují zejména časové rozlišení
nákladů na registraci domény, pojištění a letenky.
8. Vlastní zdroje

Zůstatek k 1. 1. 2018

Vlastní
jmění

Fondy

Zisk / -ztráta
běžného období

Neuhr. ztráta (-)
/ zisk min. let (+)

Celkem

-

2 172

-

-

2 172

Přijaté dary

-

11 200

-

-

11 200

Zúčtování fondů

-

-12 474

-

-

-12 474

Částečné vrácení daru

-

-13

-

-

-13

Zisk / - ztráta roku 2018

-

-

111

-

111

Zůstatek k 31. 12. 2018

-

885

111

-

996

Přehled přijatých darů bude součástí výroční zprávy.

9. Zaměstnanci a vedoucí pracovníci
Průměrný počet zaměstnanců a osobní náklady za rok 2018:
2018
Zaměstnanci (včetně ředitele) celkem

Prům. počet
zaměstnanců

Mzdové
náklady

Náklady na sociální zabezpečení
a zdravotní pojištění

Sociální
náklady

9

4 200

1 313

126

Průměrný počet zaměstnanců a osobní náklady za rok 2017:
2017
Zaměstnanci (včetně ředitele) celkem

Prům. počet
zaměstnanců

Mzdové
náklady

Náklady na sociální zabezpečení
a zdravotní pojištění

Sociální
náklady

7

4 183

1 260

121

10. Odměny a půjčky členům správní rady a dozorčí rady
V průběhu 2018 ani 2017 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 99 tis. Kč (2017 - 141 tis. Kč), ze kterých
58 tis. Kč (2017 - 87 tis. Kč) představují závazky ze sociálního zabezpečení a 41 tis. Kč (2017 - 54 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 51 tis. Kč (2017 - 88 tis. Kč) a představují
závazky z titulu daně z příjmů ze závislé činnosti ve výši 43 tis. Kč (2017 – 65 tis. Kč) a závazky z titulu
srážkové daně ve výši 8 tis. Kč (2017 – 23 tis. Kč). Žádné z těchto závazků nejsou po lhůtě splatnosti.
13. Dotace a granty
V roce 2017 společnost obdržela od U.S. Embassy Prague grant, ze kterého část ve výši 129 tis. Kč
vyčerpala v roce 2018.
14. Výnosy příštích období
Výnosy příštích období činí celkem 83 tis. Kč (2017 – 390 tis. Kč) a představují časově rozlišené příjmy
z propagační činnosti.
15. Informace o projektech společnosti
Během roků 2018 i 2017 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 2018 ve výši 36 tis. Kč (2017 – 0 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 (2017 – o 248 tis. Kč).
Úspora daňové povinnosti za rok 2018, která bude využita v příštím roce, činí 57 tis. Kč (2017 - 47 tis. Kč).

17. Správní náklady
Správní náklady společnosti za rok 2018 činí celkem 3 134 tis. Kč. Jejich struktura je následující:
2018

Náklady celkem

Z toho správní
náklady

Spotřebované nákupy a nakupované služby

9 468

725

Osobní náklady

5 639

2 309

Daně a poplatky

2

-

Ostatní náklady

148

33

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek

31

31

Daň z příjmů

36

36

15 324

3 134

Celkem

Správní náklady společnosti za rok 2017 činily celkem 2 892 tis. Kč. Jejich struktura byla následující:
2017

Náklady celkem

Z toho správní
náklady

Spotřebované nákupy a nakupované služby

9 988

879

Osobní náklady

5 564

1 971

Daně a poplatky

1

-

Ostatní náklady

126

22

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek

20

20

15 699

2 892

Celkem

18. Tržby z prodeje služeb
Tržby z prodeje služeb společnosti za rok 2018 činí celkem 2 825 tis. Kč (2017 – 1 638 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 1 559 tis. Kč (2017 – 491 tis. Kč) a plynuly hlavně z propagační činnosti.
19. Významná následná událost
Ke dni 1. červnu 2019 odstoupil z funkce člena správní rady pan Michael Žantovský. Tato změna nebyla
do data sestavení účetní závěrky zapsána v rejstříku obecně prospěšných organizací.
K datu sestavení účetní závěrky nejsou vedení společnosti známy žádné další významné následné události,
které by ovlivnily účetní závěrku k 31. prosinci 2018.

Datum:
14. června 2019
Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou:

Jiří Schneider
ředitel

Zpráva
auditora

