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Výroční zpráva sdružení za rok 2012 
 
I. Asociace debatních klubů, o.s. 
 

Asociace debatních klubů, o.s. je právnickou osobou registrovanou Ministerstvem vnitra ČR. 
Pracujeme s dětmi a mládeží. Jsme dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení. Asociace 
debatních klubů, o.s. vznikla v roce 1999 vyčleněním a formálním osamostatněním debatního 
programu Nadace Open Society Fund Praha. Svůj počátek proto klademe před formální vznik 
asociace, do roku 1994. Jako nástupce programu „Debatní kluby“ („Debatní liga“) jsme se stali 
organizátory mezinárodního Debatního programu Karla Poppera v ČR. Rok 2012 tak byl 14. rokem 
existence sdružení a současně 19. rokem našeho programu. 
 
Poslání 
 
Posláním Asociace debatních klubů, o.s. je podporovat intelektuální, sociální a mravní rozvoj dětí a 
mládeže. Svého cíle dosahujeme organizací mezinárodního Debatního programu Karla Poppera. 
V debatách nehledáme nutně odpovědi a už vůbec ne kompromisy. Spíše se snažíme učit klást otázky 
a přiblížit se tak pravdě. Podporujeme otevřené myšlení a otevřenou společnost. 
 
Cíle 
 
Cílem činnosti Asociace debatních klubů, o.s. je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mládeže, 
prohlubovat znalosti, rozvíjet sociální inteligenci, toleranci a pozitivní mezilidské vztahy. Propagací 
metody debatování a jejím zaváděním do školních vzdělávacích programů chceme nabídnout 
alternativu ke standardním metodám vzdělávání v českých školách. 
 
Debatní program Karla Poppera 
  
Debatní program Karla Poppera založil v roce 1994 americký filantrop George Soros. Inspirací a 
motivací mu bylo setkání s významným filozofem 20. století - Sirem K. R. Popperem, kterému 
program dedikoval.  
 
Cílem Debatního programu Karla Poppera je napomáhat rozvoji vzdělání a demokratického myšlení.  
Nástrojem dosažení cílů programu v ČR je zejména organizování soutěží v akademickém debatování 
žáků základních a středních škol (v roce 1997 jsme založili debatní program pro vysokoškolskou 
mládež, jeho další organizaci jsme v roce 2001 předali vysokoškolákům), přípravou metodiky a 
vzděláváním v oblasti využití metody debatování ve formálním i neformálním vzdělávání. 
 
Konečným „produktem“ programu je samostatně, kriticky myslící člověk, který se rozhoduje a jedná 
na základě podložených faktů a věcných závěrů, člověk, který respektuje názor druhých a dokáže mu 
věcně a účinně oponovat. Svými aktivitami vytváříme nezbytné podmínky pro účinnou participaci 
mladých lidí na životě společnosti.  
 
Zdaleka již nejsme jedinou organizací, která nabízí „diskusní“ aktivity pro děti a mládež. Potenciál 
debatování otvírá prostor pro další „debatní" aktivity a soutěže. ADK přesto zůstává jedinou 
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organizací, která nabízí akademické debatování založené na přísných etických a vzdělávacích 
principech. Nemyslíme si, že dovednosti a znalosti „padají shůry“.   
 
Standardy kvality 
 
Asociace debatních klubů, o.s. splňuje standardy kvality International Debate Education Association.  
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II. Aktivity v roce 2012 
II.I Činnost organizace - shrnutí 
 

ADK pracovala v 10 krajích České republiky, a je proto v kategorizaci MŠMT ČR řazena jako nestátní 
nezisková organizace s nadregionální působností. 
 
Pořádali jsme celostátní soutěže dětí a mládeže v debatování pro  

 talentovanou mládež - Debatní liga / Debate League, Debatní pohár / Debate Cup;  

 pro menšiny - soutěž Romská debatní liga; 

 neorganizovanou mládež - aktivity projektu Debatování napříč osnovami.  
 
V roce 2012 vyvíjelo činnost 33 debatních klubů, základních článků organizace, ve kterých bylo 
zaregistrováno 432 členů. Do středoškolských soutěží se zapojilo 29 klubů, do Romské debatní ligy 4 
kluby.  
 
Činnost sdružení je založena výhradně na práci dobrovolníků. Dobrovolníci zejména z řad učitelů, 
absolventů debatního programu a studující mládeže aktivně pracovali zejména jako vedoucí klubů, 
rozhodčí a organizátoři.  V roce 2012 pracovalo cca 65 dobrovolníků. 
 
V roce 2012 se do projektů a aktivit sdružení zapojilo 4652 osob (z toho 468 nad 26 let), které se 
účastnily 6337 osobodní aktivit.  
 
Členové sdružení vzorným způsobem reprezentovali Českou republiku na akcích v zahraničí, včetně 
Mistrovství světa WSDC, IPPF a KP.  
 
Soutěže Debatní liga a Debate League byly v roce 2012 zařazeny do seznamu přehlídek a soutěží 
MŠMT ČR v kategorii "B".  
 
 

II.II Významné projekty a aktivity v roce 2012 
 

1.    Projekty a aktivity oblasti TALENTOVANÁ MLÁDEŽ 
1.1   Debatní liga / Debate League  
 
Celostátní soutěž tříčlenných družstev v debatování je určena dětem a mladým lidem od 13 do 20 let.  
V roce 2012 byla organizována formou víkendových celostátních turnajů, proběhly XVII. a 
XVIII. ročník soutěže (soutěž probíhá v průběhu akademického roku a její ročníky se tak nekryjí s 
rokem kalendářním).  
 
Debatéři se utkali celkem na sedmi turnajích. Celková účast vyjádřená v osobodnech byla 1836 
osobodní, z toho 1668 osobodní tvoří mladí lidé do 26 let. Proběhlo 272 soutěžních debat, z toho 213 
v českém a 59 v anglickém jazyce. 
 
V soutěži Debatní liga / Debate League se debatovalo na tyto oficiální teze: 
 

 ČR by měla co nejdříve přijmout euro.  

 ČR by měla lépe chránit oběti domácího násilí.  

 Pomoc Řecku je cestou ke zkáze. 

 Rozvojová pomoc by měla být vázána na dodržování lidských práv. 

 Každý národ by měl mít právo na sebeurčení. 

 Západní země by měly bojovat proti dětské práci v zemích třetího světa. 
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 Je lepší protestovat a poškodit budoucnost svých dětí, než mlčky souhlasit s 
autoritativním/diktátorským režimem. 

 Každý by měl mít právo bránit svůj majetek se zbraní v ruce i za cenu usmrcení zloděje. 

 Policie ČR a státní zastupitelství by měly mít více volnosti při odhalování korupce. 
 
V roce 2012 jsme uspořádali tyto turnaje soutěže Debatní liga / Debate League: 
 
2. - 4. 3. 3. turnaj XVII. ročníku soutěže, Přerov; 100 účastníků, z toho 90 do 26 let.  
23. - 25. 3.    4. turnaj XVII. ročníku soutěže, Letohrad; 85 účastníků, z toho 78 do 26 let.  
13. - 15. 4. 5. turnaj XVII. ročníku soutěže, Plzeň; 46 účastníků, z toho 43 do 26 let. 
30. 4. - 2. 5.  Finále XVII. ročníku soutěže, Praha; 75 účastníků, z toho 67 do 26 let.  
19. - 21. 10.  1. turnaj XVIII. ročníku soutěže, Přerov; 110 účastníků, z toho 101 do 26 let.  
16. - 18. 11.  2. turnaj XVIII. ročníku soutěže Debatní liga, Česká Třebová; 127 účastníků, z toho 116 

do 26 let.  
14. - 16. 12. 2. turnaj XVIII. ročníku soutěže Debate League, Vysoké Mýto; 59 účastníků, z toho 51 

do 26 let. 
 
Vítězem XVII. ročníku se v české větvi soutěže stal tým Geniální komando ve složení Kateřina 
Janstová, Lucie Kovařičová, Petr Pospíšil a Judita Zelbová z Gymnázia Elišky Krásnohorské, Praha 4 –
Michle. Soutěž Debate League vyhrál tým Per Aspera ad Astra ve složení Lucie Králová, Edita 
Radvanská, Jiří Růžička a Markéta Tichá z Gymnázia nad Alejí, Praha 6 – Petřiny.  
 

1.2   Debatní pohár / Debate Cup  
 
Celostátní soutěž tříčlenných družstev v debatování je určena dětem a mladým lidem od 13 do 20 let.  
Soutěží se formami "Karl Popper"  a "WSDC". Do soutěže se počítají všechny debaty uskutečněné 
v daném období, které rozhodoval akreditovaný rozhodčí.  
 
V roce 2012 se uskutečnily XV. a XVI. ročník soutěže. Celkem se uskutečnilo 493 debat - z toho 376 
v českém a 117 v anglickém jazyce.  
 
V roce 2012 se uskutečnily čtyři větší turnaje soutěží Debatní pohár / Debate Cup: 
 
1. 2.  Český Těšín Cup 1, Český Těšín; 32 účastníků, z toho 32 do 26 let. 
5. - 6. 5. Otevřený turnaj při finálovém turnaji, Praha; 22 účastníků, z toho 22 do 26 let.  
1. - 3. 6.  Open Gate Open no. 4, Babice; 38 účastníků, z toho 34 do 26 let.  
5. - 7. 10. Miniturnaj při školení debatérů, Vysoké Mýto; 40 účastníků, z toho 33 do 26 let. 
 
Vítězem XV. ročníku Debatního poháru 2011/2012 se stal tým Škodná z Gymnázia Jakuba Škody v 
Přerově debatující nejčastěji ve složení Pavel Dostál, Kryštof Mráz, Vítek Švejda a Petr Vincena. 
Anglickou soutěž Debate Cup 15th year vyhrál tým Morrisova velká hlava z Open Gate – gymnázium a 
základní škola, s.r.o. ve složení Tereza Janková, Tuan Anh Pham, Martin Svoboda, Alisa Timiryasova a 
Neil Yasnogorodsky. 
 

1.3   Školení rozhodčích debatních soutěží a dobrovolníků debatních klubů  
 
Odborná příprava a vzdělávání dobrovolných a dalších pracovníků pro práci v NNO je součástí 
Výchovně vzdělávacího debatního programu dětí a mládeže. ADK uspořádala jedno metodické 
školení pro debatéry a dvě dvoudenní akreditační školení rozhodčích:  
18. - 19. 2.  Školení rozhodčích; Praha, 2 účastníci  
5. - 7. 10.  Školení debatérů; Vysoké Mýto, 40 účastníků z toho 33 do 26 let  
5. - 7. 10.  Školení rozhodčích; Vysoké Mýto, 8 účastníků. 
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1.4    Mezinárodní soutěže a výměny 
 
ADK je jedinou organizací, která vysílá své členy, aby reprezentovali Českou republiku na 
mezinárodních soutěžích v debatování středních škol. Rok 2012 lze v oblasti zahraničních vztahů 
označit za mimořádně úspěšný jak v počtu reprezentantů debatérů a rozhodčích, tak v dosažených 
výsledcích. Vyzdvihnout je zapotřebí zejména vítězství v mezinárodní soutěži IPPF (jako historicky 
první tým nerodilých mluvčích), jakož i postup do vyřazovací části renomovaných turnajů v 
Bratislavě, Olomouci a Stuttgartu. 
 
Za předeslanými úspěchy stojí především stabilní reprezentační tým – tzv. National Squad, který se 
pod vedením zkušených trenérů pravidelně schází a připravuje se na mezinárodní akce. National 
Squad je otevřený i mladším nadějným debatérům, čímž by měla být zajištěna kontinuita 
reprezentačního týmu v dalších letech.  
 
Důležitého pokroku dosáhla ADK rovněž na poli financování zahraničních akcí. V roce 2012 se 
podařilo již druhým rokem získat dotaci Hlavního města Prahy na účast pražských debatérů na 
zahraničních turnajích. ADK byla rovněž partnerem slovinské debatní asociace ZiP v získávání grantů 
Evropské unie, což umožnilo několika českým debatérům zúčastnit se kvalitní debatní letní školy 
WSDA ve Slovinsku. ADK je tak schopna alespoň částečně pomáhat svým členům s financováním 
jejich účastí, byť největší podíl stále nesou rodinné rozpočty reprezentantů. 
 
Za rok 2012 vyjelo do zahraničí 31 debatérů, 12 rozhodčích a 7 účastníků konference. Někteří však 
reprezentovali vícekrát, a tudíž se můžeme chlubit 51 účastmi debatérů a 18 účastmi rozhodčích 
.  

Členové ADK se zúčastnili mezinárodních soutěží a výměn: 
 
27. 1 -  1. 2. World Schools Debating Championships 2012 (Mistrovství světa v debatování formou 

WSDC); Kapské Město, Jihoafrická republika: 5 debatérů a 1 trenér z ČR.   
12. - 16. 4. Bratislava Schools Debating Competion 2012; Bratislava, Slovensko: 13 debatérů a 2 

rozhodčí z ČR. 
13. - 15. 4. Finále International Public Policy Forum 2011-12; New York, USA: Mezinárodní 

soutěž v argumentaci probíhala korespondenčně již od října 2011.  V konkurenci více 
než 300 týmů z celého světa český tým ve složení Margareta Chlubnová, Jakub Langr, 
Jakub Zajíček a Dan Žďárek, pod vedením trenérů Ireny Kotíkové, Šimona 
Podhajského a Lenky Habětínové ve finále pořádaném v New Yorku jako historicky 
první tým nerodilých mluvčích zvítězil a odvezl si hlavní cenu - šek na 10.000,- USD. 

13. – 20. 6. Eurasian Schools Debating Championship; Istanbul, Turecko: 4 debatéři a 1 trenér 
z ČR. 

29. 6. - 7. 7. WSDA - Simulation for Action Stimulation 2012; Kranska Gora, Slovinsko: 5 debatérů 
a 1 trenér z ČR. 

24. - 28. 7. ARGO Ploiesti Open; Ploiesti, Rumunsko: 3 debatéři z ČR. 
29. 7. - 3. 8. Heart of Europe 2012; Olomouc, ČR: 12 debatérů, 8 rozhodčích a řada dobrovolníků z 

ČR. 
11. - 18. 8. Letní akademie Discover; Kubrica, Slovensko: 1 trenér a řada debatérů z ČR.  
říjen - prosinec International Public Policy Forum 2012-2013: 4 debatéři a 1 trenér z ČR. 
3. - 10. 11. EurOpen 2012; Stuttgart, Německo: 10 debatérů a 4 rozhodčí z ČR. 
 
 

2. Projekty a aktivity debatování pro MENŠINY- Romská debatní liga 
 
Asociace debatních klubů o.s. se v rámci projektů a aktivit určených menšinám věnuje systematické 
práci především s romskou minoritou - od roku 2006 pořádáme soutěž Romská debatní liga (RDL). 
Soutěž je především určena romským dětem a mládeži, v jejím rámci ale pořádáme i akce, na kterých 
se setkávají děti minority a majority.  V roce 2012 se uskutečnil jeden turnaj RDL a to v Olomouci. 
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17. - 18. 2. Olomouc, 33 účastníků, z toho 28 do 26 let 

3. Projekty a aktivity oblasti pro NEORGANIZOVANÉ děti a mládež 
 

Projekt OPVK Debatování napříč osnovami 
 
Cílem tříletého projektu OPVK s působností v celé ČR (mimo Hlavní město Praha) je rozvinout 
vyučovací metodu debatování a vytvořit podmínky pro její rozšíření do výuky na ZŠ a SŠ v jakémkoli 
vyučovacím předmětu. Projekt je zaměřen na rozvoj osobnostních schopností žáků, jejich 
komunikačních dovedností a posilování klíčových kompetencí. Prostředkem k naplňování cílů jsou 
jednodenní školení tzv. Debatní dny a víkendové semináře tzv. Výjezdní semináře, které jsou vedeny 
v českém i anglickém jazyce.  
 
V roce 2012 bylo ve 12 krajích ČR realizováno 61 debatních dnů (z toho 17 v anglickém jazyce), 
kterých se zúčastnilo 3381 studentů a 396 pedagogů. Byly také zorganizovány 2 výjezdní semináře (v 
Plzni a v Přerově) s 93 účastníky. 
 
K propagaci projektu byly využívány tiskové zprávy, rozhlas, regionální redakce novin, ale hlavně 
metodický portál napricosnovami.debatovani.cz a informační portál info-
napricosnovami.debatovani.cz. 
 
Debatní dny byly orientovány na široké spektrum vzdělávacích oblastí: 
 

 Jazyk a jazyková komunikace - český jazyk a literatura (srovnání literatury a zpracování látky 
ve filmu). 

 Člověk a příroda - enviromentální studia (problematika geneticky modifikovaných organismů, 
ochrana životního prostředí rozvojových zemí). 

 Informatika a ICT - škodlivost sociálních sítí resp. facebooku, cenzura internetu. 

 Člověk a společnost - občanský a společenský základ / občan a právo (eutanázie, cenzura, 
hranice trestní odpovědnosti mládeže, volební právo mládeže, trest smrti, legalizace 
marihuany, kouření na veřejných místech, přístup ČR k menšinám, zákaz fyzických trestů, 
společenská odpovědnost velkých firem) / mezinárodní vztahy (zásah mezinárodních 
společenství při porušování lidských práv). 

 Člověk a zdraví - výchova ke zdraví (škodlivost kouření, zneužívání lehkých drog a jiné 
sociopatogenní jevy). 

 
Cvičné debaty probíhaly i na teze směřující ke vzdělávání obecně. Žáci mj. diskutovali tyto aspekty 
vzdělávání: 
 

 Obsah výuky - výchova k vlastenectví. 

 Způsob výuky - zrušení koedukovaného vzdělávání, zrušení učebnic, nutnost studia 
v zahraničí, povinné dobrovolnictví, omezení docházky žáků s dobrým prospěchem, nutnost 
znalosti klasického psacího písma. 

 Pobyt ve škole - povinné nošení školních uniforem, nové rozložení prázdnin, prodloužení 
prázdnin, začátek vyučování. 

 
 

II.III Sekce PR 
 
O debatování se v roce 2012 zmiňovaly i v různé noviny, časopisy, internetové deníky, ale i reportáže 
televizí. Z nejzajímavějších vybíráme: 

 Česká televize, Události – reportáž z grand finále Debatní ligy a Debate League (05/2012). 
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 Česká televize, ČT24 – živý vstup ze Senátu Parlamentu ČR k grand finále Debatní ligy a 
Debate League (05/2012). 

 Internetové noviny The Student Times (doména IHNed.cz) – 2 články o debatování z toho 
jeden rozhovor s absolventem našeho programu Šimonem Podhajským (09/2012 a 11/2012), 

 TV Metropol (05/2012) – reportáž o finále Debatní ligy a Debate League. 

 Časopis Archa (01/2012) – rozhovor s Matějem Pilátem a Karin Slunečkovou, (11/2012) – 
rozhovor s Irenou Kotíkovou. 

 Časopis Respekt (05/2012) – krátký článek o finále Debatní ligy a Debate League. 

 Regionální deníky – Plzeňský deník (04/2012), Českotřebovský zpravodaj (11/2012), Orlický 
deník (11/2012). 

 
Významnou platformu v komunikaci dovnitř i navenek představuje naše doména debatovani.cz a 
facebookový profil. Počet fanoušků na Facebooku narostl v průběhu roku na přibližně dvojnásobek, 
přičemž hlavní skupinu činí uživatelé mezi 18 a 24 lety, následovaní skupinou 13-17. I do budoucna 
představuje právě fanouškovská stránka na Facebooku rychlý, jednoduchý a účinný způsob, jak 
oslovit naši cílovou skupinu. 
 
 

II.IV  Nadace Vodafone: kRok jinak 
  
 Díky Nadaci Vodafone a jejímu projektu kRok jinak mohou odborníci ze soukromého a veřejného 
sektoru strávit až 3 měsíce prací pro neziskovou organizaci. V roce 2012 běží už třetí ročník kRoku 
jinak. ADK ve spolupráci s Irenou Kotíkovou podstoupila výběrové řízení a se svou žádostí uspěla. Ve 
výsledku tak ADK získala svého historicky prvního zaměstnance na plný úvazek. Irena pro ADK 
pracovala mnoho let jako dobrovolník a kRok jinak byl skvělou příležitostí jak vzájemnou spolupráci 
posunout o krok dále. Cílem projektu byla propagace debaty a získání finančních prostředků. 
Výsledky na sebe nenechaly dlouho čekat, ADK získala nově grant od Americké ambasády na podporu 
soutěží v anglickém jazyce a členové ADK uspěli v programu O2 Think Big, pomocí kterého vytvoří 
sérii metodických debatních videí. 
 
 

 II.VIII. Další aktivity 
 
 Trunov Open Air Music festival 
 
ADK je partnerem projektu OPVK (reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0096 Dynamická rovnováha). V rámci 
tohoto projektu jsme na hudebním festivalu Trutnov Open Air Music Festival v srpnu 2012 
propagovali debatování akcí „Pojďte se s námi pohádat“.  Do debat se zapojilo několik set lidí všech 
věkových kategorií. Na realizaci akce se podílelo 9 dobrovolníků z řad členů ADK, proběhlo i několik 
ukázkových debat členů ADK pro diváky. Představování debatování na takovýchto akcích zvyšuje 
povědomí o našich aktivitách, ale podporuje i společenský dialog. 
 
 NGO-Market 
 
ADK se v květnu 2012 prezentovala na NGO-Marketu, veletrhu nevládních neziskových organizací. 
Kromě ADK se jej zúčastnilo i dalších 200 organizací. ADK se představovala nejen klasickou informační 
cestou ale i stánkem, kde si návštěvníci mohli vyzkoušet debatování na různá témata na vlastní kůži. 
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III. Poděkování 
 

Úspěšnou práci Asociace debatních klubů, o.s. v roce 2012 a plnění významných výchovných a vzdělávacích 
cílů sdružení umožnily finanční dotace, granty a dary. Za možnost prohlubovat vzdělání a dovednosti dětí a 
mládeže chceme poděkovat zejména: 
 
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky              Nadaci Open Society Fund Praha 
Magistrátu hlavního města Prahy                          Nadaci Vodafone 
České radě dětí a mládeže / Generali, a.s.                       Senátu Parlamentu České republiky 
Gymnáziu Jakuba Škody v Přerově                                                                                     Gymnáziu Nymburk 
Vyšší odborné škole a střední škole technické Česká Třebová                         Gymnáziu Nad Alejí v Praze 
Průmyslové střední škole Letohrad                                 Střední škole podnikání s. r. o. ve Vysokém Mýtě 
OPEN GATE - gymnáziu a základní škole, s.r.o.       Za in Proti, Zavod za kulturo dialoga 
Církevnímu gymnáziu Plzeň 
 
Poděkování patří i dobrovolníkům – učitelům, rozhodčím, organizátorům akcí, orgánům ADK, 
pracovníkům místních samospráv, představitelům sdružení rodičů a nadací škol, ředitelstvím škol, 
rodičům debatérů a dalším. 
 
 

IV.  Orgány ADK v roce 2012 
 
Volené: 
 
Prezident ADK:    Kateřina Švajcrová 
Představenstvo:  Kristýna Blažková, Anna Hlaváčová, Jan Knytl, Petr Kouba, Michaela 

Procházková 
Kontrolní a revizní komise: Bedřich Bluma, Jan Dragoun, Kateřina Hanzelková 
 
Jmenované: 
 
Ředitelství soutěží:  Kateřina Hanzelková (vedoucí), Jan Dragoun, Dušan Hrabánek, Jan 

Knytl, Michal Pečeňa, Matěj Pilát 
Výbor pro fundraising:   Irena Kotíková (vedoucí) 
Výbor pro mezinárodní vztahy:  Dušan Hrabánek (vedoucí), Michal Pečeňa, Matěj Pilát, Irena Kotíková 
Výbor pro public relations:  Kristýna Blažková (vedoucí), Barbora Flegelová, Helena Nobile 



Asociace debatních klubů, o.s. | Výroční zpráva za rok 2012 
 

Strana 9 (celkem 10) 

V.  Hospodaření sdružení 
 

Drobný hmotný investiční majetek 
Účetní stav k 31. 12. 2012                      29 795,70 Kč 
Zůstatek DHIM k 31. 12. 2012                       22 880,30 Kč 
Mobilní telefon  1 ks   4 497,50 Kč správce Mgr. René Brinda 
Fotoaparát Olympus  1 ks 13 364,80 Kč správce Mgr. Petr Kouba 
Canon MP180  2 ks   5 018,00 Kč správce Mgr. René Brinda, Mgr. Petr Kouba 
Dataprojektor   1 ks    6 915,40 Kč správce Ivonaa Večerková 
  
ADK / projekt DNO  
 
Zůstatek DHIM k 31.12.2011                    799 740,00 Kč 
Notebook  30 ks   536 700,00 Kč správce Lukáš Burget, Jan Pavelec, Ivona Večerková, 

      Václav Soukup a Michaela Procházková 
El. encyklopedie 30 ks 79 527,00 Kč součást  notebooků 
Dataprojektor    5 ks 56 850,00 Kč správce Lukáš Burget, Jan Pavelec, Ivona Večerková, 

      Václav Soukup a Michaela Procházková 
 

Položky účetnictví - přehled příjmů 
 
Dotace MHMP                                   40 000 Kč  
Dotace MHMP                       20 000 Kč 
Dotace MŠMT                                    90 260 Kč  
Dotace MŠMT                                  15 000 Kč 
Dotace IPPF                              104 337,82 Kč 
Dotace Vodafone                                   60 000 Kč  
Dotace SEPA                                11 036,37 Kč  
 
Granty a dotace celkem                 340 634,19 Kč 
 
startovné + registrace+ubytování                           313 730 Kč 
členské příspěvky              3 220 Kč 
příjmy z vlastní činnosti celkem                      316 950 Kč  
 
dar                         9 200,00 Kč 
ostatní příjmy (bankovní úrok)                            16,15 Kč  
 
PŘÍJEM  celkem                  666 800,34 Kč 
 

Položky účetnictví - přehled výdajů 
 
Spotřeba materiálu (kanc. potřeby, tisk diplomů, občerstvení na akce, kancelář)              4 413,00 Kč 
Ostatní služby (ubytování, doprav, bus na akce, diety)              471 824,54 Kč 
Domény, PC grafiky                     1 596 ,00 Kč 
Účetnictví                       8 640,00 Kč 
Členský příspěvek IDEA, ČRDM                                               7 970,50 Kč 
Ostatní výdaje (bankovní poplatky)                                 5 856,68 Kč 
Penále Finanční úřad                            5 526 Kč   
Přeplatky             147,17 Kč 
Mzdové náklady                                         71 940 Kč 
Zákonné sociální pojištění                        24 459 Kč 
 



Asociace debatních klubů, o.s. | Výroční zpráva za rok 2012 
 

Strana 10 (celkem 10) 

VÝDEJ  celkem                              602 372,89 Kč  
 
Hospodářský výsledek- zisk                                                                                 64 427,45 Kč 

 
Závazky a pohledávky 
 
Závazky (ve lhůtě splatnosti)                       12 856,50 Kč 
Pohledávky (ve lhůtě splatnosti)                                           0 Kč 
 
 

Zpráva kontrolní a revizní komise 
 
Kontrolní a revizní komise konstatuje, že účetnictví Asociace debatních klubů, o.s. představuje přesný 
a poctivý obraz hospodaření sdružení v roce 2012. 
Kontrolní a revizní komise konstatuje, že účetnictví projektu Debatování napříč osnovami představuje 
přesný a poctivý obraz hospodaření projektu v roce 2012. 
Kontrolní a revizní komise doporučuje ke schválení Výroční zprávu ADK za rok 2012. 
 

 
 


