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Senovážné náměstí 977/24, 116 47 Praha 1      
IČ: 69058041 
www.debatovani.cz 
 

Výroční zpráva spolku za rok 2014 
 
I. Asociace debatních klubů, z.s. 
 

Asociace debatních klubů, z.s. je právnickou osobou registrovanou Ministerstvem vnitra ČR. 
Pracujeme s dětmi a mládeží. Jsme dobrovolný, nezávislý a nepolitický spolek. Asociace debatních 
klubů, z.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 1995. 
Jako nástupce programu „Debatní kluby“ („Debatní liga“) jsme se stali organizátory mezinárodního 
Debatního programu Karla Poppera v ČR. Rok 2014 tak byl 16. rokem existence spolku a současně 20. 
rokem našeho programu. 
 
Poslání 
Posláním Asociace debatních klubů, z.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, z.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 
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, z.s. splňuje standardy kvality International Debate Education Association.  
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II. Aktivity v roce 2014 
II.I Činnost organizace - shrnutí 
 

ADK pracovala v 11 krajích České republiky, a je proto v kategorizaci MŠMT ČR řazena jako nestátní 
nezisková organizace s nadregionální působností. 
 
Pořádali jsme zejména celostátní soutěže dětí a mládeže v debatování pro talentovanou mládež - 
Debatní liga / Debate League, Debatní pohár / Debate Cup.  
 
V roce 2014 vyvíjelo činnost 24 debatních klubů, základních článků organizace, ve kterých bylo 
zaregistrováno 208 členů a které se zapojily do středoškolského debatního programu. 
 
Činnost spolku je založena především 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 2014 pracovalo cca 60 dobrovolníků.  
 
Členové spolku vzorným způsobem reprezentovali Českou republiku na debatních akcích v zahraničí.  
 
Soutěže Debatní liga a Debate League byly v roce 2014 zařazeny do seznamu přehlídek a soutěží 
MŠMT ČR v kategorii "B", respektive „C“. Obě soutěže byly také zařazeny do programu Excelence 
středních škol. 
 
 

II.II Významné projekty a aktivity v roce 2014 
1.  Debatní liga / Debate League  
 
Celostátní soutěž tříčlenných družstev v debatování je určena dětem a mladým lidem od 13 do 20 let.  
V roce 2014 byla organizována formou víkendových celostátních turnajů, proběhly XIX. a XX. ročník 
soutěže (soutěž probíhá v průběhu akademického roku a její ročníky se tak nekryjí s rokem 
kalendářním).  
 
Debatéři se utkali celkem na pěti turnajích. Celková účast vyjádřená v osobodnech byla 1 836 
osobodní, z toho 1 650 osobodní tvoří mladí lidé do 26 let. Proběhlo 335 soutěžních debat, z toho 
276 v českém a 59 v anglickém jazyce. 
 
V soutěži Debatní liga / Debate League se debatovalo na tyto oficiální teze: 
 

 EU by měla otevřít hranice imigrantům 

 Stahování a sdílení hudby a filmů bez souhlasu autora by mělo být legalizováno 

 Minimální mzda by měla být zrušena 

 Poskytování rozvojové pomoci by mělo být vázáno na dodržování práv žen 

 Organizované náboženství je v dnešní době škodlivé 

 Měli bychom zavést trest smrti 

 Veřejnost by měla mít na internetu volný přístup k celému trestnímu rejstříku 
 
 
V roce 2014 jsme uspořádali tyto turnaje soutěže Debatní liga / Debate League: 
 
7. - 9. 2. 3. turnaj XIX. ročníku soutěže, Letohrad; 124 účastníků, z toho 113 do 26 let.  
4. - 6. 4.  4. turnaj XIX. ročníku soutěže, Hradec Králové; 109 účastníků, z toho 100 do 26 let.  
25. - 28. 4.  finále XIX. ročníku soutěže, Praha; 77 účastníků, z toho 65 do 26 let. 
17. - 19. 10. 1. turnaj XX. ročníku soutěže, Česká Třebová; 138 účastníků, z toho 125 do 26 let.  
28. - 30. 11.  2. turnaj XX. ročníku soutěže, Nymburk; 164 účastníků, z toho 147 do 26 let.  
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Vítězem XIX. ročníku Debatní ligy se stal tým PORG ve složení Margareta Chlubnová, Markéta 
Chlubnová, Tereza Janková a Matěj Seidl z gymnázií PORG – gymnázium a základní škola, o. p. s, 
Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13 a OPEN GATE – gymnázium a základní škola, 
s.r.o. 
Vítězem XIX. ročníku Debate League se stal tým Primus inter pares ve složení Tomislav Procházka, 
Anna Routová, Markéta Tichá a Jakub Zajíček z gymnázií OPEN GATE – gymnázium a základní škola, 
s.r.o., Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. m. Prahy a Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952. 
 

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 2014 se uskutečnily XVII. a XVIII. ročník soutěže. Celkem se uskutečnilo 473 debat - z toho 402 
v českém a 71 v anglickém jazyce.  
 
V roce 2014 se uskutečnily dva větší turnaje soutěží Debatní pohár / Debate Cup: 
 
26. - 27. 4. otevřený turnaj při finálovém turnaji, Praha; 43 účastníků, z toho 43 do 26 let.  
26. - 28. 9. Open Gate Open 2014, Babice; 49 účastníků, z toho 42 do 26 let. 
 
Vítězem XVII. ročníku Debatního poháru se stal tým Otazníci z Gymnázia Jakuba Škody v Přerově 
debatující nejčastěji ve složení Hana Kalabusová, Petra Kalabusová a Alexandra Novotná. 
Anglickou soutěž Debate Cup 17th year vyhrál tým We did start the fire z Open Gate – gymnázium a 
základní škola, s.r.o. ve složení Michaela Flegrová, Adam Polánek a Mariana Scholzová. 
 

1.3   Školení rozhodčích debatních soutěží a dobrovolníků 
 
Odborná příprava a vzdělávání dobrovolných a dalších pracovníků pro práci v NNO je součástí 
Výchovně vzdělávacího debatního programu dětí a mládeže. ADK uspořádala jedno školení koučů 
debatních klubů, dvě metodická školení pro debatéry a dvě třídenní akreditační školení rozhodčích: 
7. 3.  školení koučů, Praha; 17 účastníků. 
8. - 9. 3. školení debatérů, Praha; 15 účastníků. 
8. - 9. 3. školení rozhodčích, Praha; 19 účastníků. 
20. - 22. 9. školení debatérů, Open Gate, Babice;  37 účastníků. 
20. - 22. 9.  školení rozhodčích, Open Gate, Babice; 13 účastníků. 
 

1.4    Mezinárodní debatní turnaj Prague Debate Spring 
 

Mezinárodní debatní turnaj Prague Debate Spring 2014 proběhl zároveň s pražskou konferencí 
projektu EU @better a kromě účastníků konference z partnerských organizací se jej zúčastnily také 
týmy z Evropy, Spojených Států, Kanady a Číny. Turnaj se podařilo zorganizovat úspěšně a setkal se 
s pozitivním ohlasem doma i v zahraničí. Patronem turnaje se stal pan Karel Schwarzenberg a 
mediálním partnerem týdeník Respekt. 
 

1.5    Mezinárodní soutěže a výměny 
 
V roce 2014 se podařilo udržet vysoké počty reprezentantů z předchozích let. Členové ADK se aktivně 
zapojili do řady mezinárodních akcí, ve kterých reprezentovali české debatování v zahraničí. Na 
debatních soutěžích v zahraničí v roce 2014 reprezentovalo 32 debatérů a 11 rozhodčích. Někteří 
však reprezentovali vícekrát, a tudíž se můžeme chlubit 55 účastmi debatérů a 15 účastmi 
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rozhodčích. K tomu je třeba připočítat dalších 17 debatérů a 14 rozhodčích, kteří se zúčastnili 
„domácího“ mezinárodního turnaje Prague Debate Spring. Z 32 debatérů vyjelo 17 na svůj první 
zahraniční turnaj. V tomto je velký příslib do budoucna, který se budeme snažit dále rozvíjet. 
 
Za předeslanými úspěchy stojí především stabilní reprezentační tým – tzv. National Squad, který se 
pod vedením členů zahraničního výboru a bývalých reprezentantů 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.  
 
Velký podíl na zvýšené aktivitě má také příspěvek na financování těchto akcí. Již čtvrtým rokem 
zajišťuje dotace Hlavního města Prahy účast pražských debatérů na mezinárodních soutěžích. 
Zdrojem financí je také fond ADK z výhry na turnaji IPPF v roce 2012, který přispívá těm, kteří 
nesplňují podmínky ostatních grantů. ADK je tak schopna alespoň částečně pomáhat svým členům s 
financováním jejich účastí, byť největší podíl stále nesou rodinné rozpočty reprezentantů, případně 
fondy jejich škol. 
  

Členové ADK se zúčastnili mezinárodních soutěží a výměn: 
6. - 8. 3. International Worlds Schools Debate Tournament; Ljutomer, Slovinsko: 6 debatérů a 

1 rozhodčí za ADK. Jeden z týmů postoupil do semifinále.  
21. - 24. 3.  Prague Debate Spring; Praha, Česká republika: 17 debatérů a 14 rozhodčích z ADK. 

Národní tým se probojoval finále a skončil na celkovém druhém místě.  
4. - 7. 4. Bratislava Schools Debating Competition; Bratislava, Slovensko: 7 debatérů a 3 

rozhodčí za ADK. Jeden z týmů postoupil do semifinále.  
28. 6. - 5. 7. World Schools Debate Academy; Kranjska Gora, Slovinsko: 3 debatéři a 1 rozhodčí 

za ADK. 
27. 7. - 3. 8. Letná akadémia Discover; Podskalie, Slovensko: 16 debatérů a 1 trenér za ADK. 
8. - 13. 9. ARGO Open; Ploiesti, Rumunsko, 7 debatérů a 1 rozhodčí za ADK. 
6. - 12. 11. EurOpen 2014; Stuttgart, Německo: 10 debatérů a 6 rozhodčích za ADK. Jeden z týmů 

postoupil do osmifinále. 
6. - 8. 12. Zagreb Winter Holidays Open; Záhřeb, Chorvatsko: 6 debatérů a 2 rozhodčí za ADK. 
 
Vinou neutěšené bezpečnostní situace v místě konání (Bangkok, Thajsko) jsme letos nemohli vyslat 
tým na Mistrovství světa ve středoškolském debatování (WSDC), přestože reprezentační tým byl 
vybrán a k odletu připraven. 
 

II.III. Další aktivity 
 
Trutnov Open Air Music festival 
 
Na hudebním festivalu Trutnov Open Air Music Festival jsme v srpnu 2014 propagovali debatování 
akcí „Pojďte se s námi pohádat“.  Do debat se zapojilo několik set lidí všech věkových kategorií. Na 
realizaci akce se podílelo 14 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 dubnu 2014 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. 
 
 
 
Veřejná debata 
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V dubnu 2014 ADK uspořádala veřejnou debatu o změně volebního systému. Debatě předcházely 
přednášky Karla Janečka a Petra Honzejka s následnou diskusí. 
 

 
III. Poděkování 
 

Úspěšnou práci Asociace debatních klubů, z.s. v roce 2014 a plnění významných výchovných a 
vzdělávacích cílů spolku 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   společnosti Letuška.cz 
Magistrátu hlavního města Prahy        ExxonMobil Business Support Center Czechia s.r.o. 
České radě dětí a mládeže         Senátu Parlamentu České republiky 
Průmyslové střední škole Letohrad          Gymnáziu Nymburk 
Biskupskému gymnáziu Bohuslava Balbína, Hradec Králové       Gymnáziu Nad Alejí v Praze 
VOŠ a SŠ Technické Česká Třebová            Gymnáziu Hladnov 
OPEN GATE - gymnáziu a základní škole, s.r.o.                                        časopisu Respekt 
společnosti ELEKTRO SKUHROVEC s.r.o.      panu Karlu Schwarzenbergovi 
paní Marii Dragounové                panu Dušanu Hrabánkovi 
 
Poděkování patří i dobrovolníkům – učitelům, rozhodčím, organizátorům akcí, orgánům ADK, 
debatérům, pracovníkům místních samospráv, představitelům sdružení rodičů a nadací škol, 
ředitelstvím škol, rodičům debatérů a dalším. 
 
 

IV. Orgány ADK v roce 2014 
 
Volené: 
 
Prezident ADK:    Václav Soukup 
Představenstvo:  Kristýna Blažková, Vojtěch Černý, Richard Gracla, Petr Kouba, Matěj 

Pilát, Tereza Vicková 
Kontrolní a revizní komise: Bedřich Bluma, Jan Dragoun, Kateřina Hanzelková 
 
Jmenované: 
 
Ředitelství soutěží:  Matěj Pilát (vedoucí), Jan Dragoun, Kateřina Hanzelková, Dušan 

Hrabánek, Jan Knytl, Michal Pečeňa 
Výbor pro mezinárodní vztahy:  Dušan Hrabánek (vedoucí), Michal Pečeňa, Matěj Pilát, Petr Pospíšil, 

Irena Kotíková 
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V. Hospodaření spolku 
 

Položky účetnictví – přehled příjmů 
 
školení 4 400 Kč 
  
kurzové zisky 143,31 Kč 
  
dary 79 172 Kč 
startovné 763 312, 37 Kč 
členské 11 300 Kč 
přijaté cestovné 30 000 Kč 
přijaté příspěvky 884 084,37 Kč 
  
dotace @better 194 272,40 Kč 
granty 156 451,58 Kč 
provozní dotace 350 723,98 Kč 
  
VÝNOSY CELKEM 1 239 351,66 Kč 
 

Položky účetnictví – přehled výdajů 
  
spotřeba materiálu 14 322 Kč 
  
opravy a udržování 6 655 Kč 
cestovné 57 593,43 Kč 
služby - nájemné 58 899 Kč 
ubytování a strava účastníků 782 558,02 Kč 
jízdné 111 344,50 Kč 
příspěvky 7 079,63 Kč 
startovné 184 222,04 Kč 
ostatní služby - účetnictví 14 400 Kč 
ostatní služby - webhosting 3 294,72 Kč 
služby 1 196 046,34 Kč 
  
zákonné sociální pojištění 169 Kč 
  
kurzové ztráty 1 658,92 Kč 
dary -40 869 Kč 
jiné ostatní náklady 885,19 Kč 
ostatní náklady -38 324,89 Kč 
  
poskytnuté příspěvky 56 538 Kč 
poskytnuté členské příspěvky 1 110 Kč 
poskytnuté příspěvky 57 648 Kč 
  
NÁKLADY CELKEM 1 229 860,45 Kč 
  
Hospodářský výsledek - zisk 9 491,21 Kč 
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Zpráva kontrolní a revizní komise 
 
KRK potvrzuje, že jí bylo předloženo účetnictví za rok 2014, tj. za kontrolované období. 
KRK provedla zevrubnou kontrolu předložených dokladů – primárně revizi pohybů na účtech jakož i 
na pokladně spolku. KRK provedla též kontrolu podkladů včetně komplexní kontroly faktur. KRK též 
vyhodnotila platby faktur, především pak data splatnosti. KRK chválí prezidenta spolku za včasné 
platby. 
KRK shledává komunikaci ze strany účetní jako nedostatečnou a na základě toho doporučuje 
představenstvu změnu účetní. KRK prohlašuje, že předložené účetnictví je přesným a pravdivým 
obrazem hospodaření organizace za kontrolované období. 
 


