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I. PODĚKOVÁNÍ
Úspěšnou práci Asociace debatních klubů v roce 2006 – 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:

OSI New York
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
Nadaci Open Society Fund Praha
České radě dětí a mládeže / Generali, a.s.
Krajskému úřadu Libereckého kraje
Krajskému úřadu Olomouckého kraje
Gymnáziu F.X. Šaldy v Liberci
Gymnáziu T. Novákové v Brně- Řečkovicích
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.

k finálové debatě v prostorách liberecké radnice se chystají vítězové XI. ročníku Debatní ligy, tým
Free-Deck Čtyřletého a osmiletého gymnázia s.r.o. Frýdek Místek ve složení Ondřej Krásný, Martin
Rožnovský a Sylvie Kristalasová
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II. ASOCIACE DEBATNÍCH KLUBŮ
Občanské sdružení Asociace debatních klubů (ADK) bylo založeno s cílem napomáhat rozvoji
duchovních hodnot, humanitních cílů, rozvoji vzdělání a kultury v České republice. Sdružení
napomáhá aktivnímu sebevzdělávání, které naplňuje v rovině výchovné, vzdělávací a společenské.
ADK se ve své činnosti opírá především o ideu budování otevřené společnosti, jejímiž hlavními rysy
jsou svoboda a odpovědnost.

DEBATNÍ PROGRAM
Sdružení organizuje v ČR mezinárodní Debatní program Karla Poppera: soutěže mládeže v
akademickém debatování. Soutěžení mládeže není cílem, ale prostředkem k dosažení obecně
prospěšného záměru rozvoje vzdělání a výchovy.
Soutěžní debatování je zájmovou mimoškolní činností rozvíjející přitažlivou formou dovednosti
kritického myšlení, argumentace a rétoriky, prohlubující znalosti účastníků a v konečném důsledku
podporující hodnoty tolerance a kritické úcty k názorům druhých. V soutěžích se debatuje na většinou
předem známá, kontroverzní témata.
Účast v debatním programu reálně vytváří rovné příležitosti, posiluje uvědomění hodnoty tolerance a
to opět nejen v abstraktní, teoretické rovině, ale konkrétní činností prostřednictvím debatovaných tezí
rozvíjí osvětu a lepší porozumění problémům současného světa. Nutností zakládat tvrzení na
vyhledaných faktech bezprecedentním způsobem napomáhá vytvářet informační společnost.
Konečným „produktem“ debatního 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 vytváří Asociace debatních klubů nezbytné podmínky pro účinnou participaci
mladých lidí na životě společnosti.

DEBATNÍ SOUTĚŽE
Debatní soutěže mají pevně stanovená pravidla. Jde o argumentační a rétorický „duel“
dvoučlenných nebo tříčlenných týmů na zadanou kontroverzní tezi. Každá ze stran duelu - „souhlasná“
a „nesouhlasná“, se pomocí obhajoby vlastních tvrzení a věcnou kritikou tvrzení opozice snaží
přesvědčit rozhodčí, že jejich argumentace je lepší.
O vítězství v debatě rozhodují kvalifikovaní rozhodčí, držitelé akreditace ADK. Posuzují zejména
kvalitu argumentace řečníků, promyšlenost jejich postupu, spolupráci uvnitř týmů a rétorické
dovednosti. Soutěžní debata vzdáleně připomíná soudní při, v níž se žalobce snaží dokázat své
tvrzení o vině a obhájce se snaží jeho tvrzení zpochybnit. Vhodnou analogií je i politická diskuse
v parlamentu, v níž se vládní poslanci snaží prosadit vlastní návrhy a opoziční mluvčí je věcně kritizují.
Asociace debatních klubů organizuje debatní soutěže pro děti a mládež od 12 do 20 let. Založili jsme
a úzce spolupracujeme s dnes již samostatným debatním programem vysokoškoláků. Zvláštní
pozornost je věnována též výchově a vzdělávání romské mládeže v rámci projektu Romská debatní
liga.
Základem úspěchu debatních programů je soutěžní motivační složka. Učení debatováním je zábavné
a příjemné. Debatní kluby při některých školách přesahují počtem svých členů tradiční kolektivní
sporty! (DK při Gymnáziu v Praze 6 Nad Alejí – 32 členů, DK při Gymnáziu v Olomouci Hejčíně - 30
členů, DK při Gymnáziu J. Škody v Přerově – 23 členů...)
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DEBATOVÁNÍ JE SVÝM PŘÍNOSEM JEDINEČNÉ
Ve srovnání s jinými a podobnými aktivitami mládeže a pro mládež je debatování jedinečnou aktivitou:
• působí dlouhodobě a cílevědomě,
• vybavuje své účastníky klíčovými kompetencemi, dovednostmi a znalostmi,
• je inkluzivní, zvláštní pozornost je věnována zapojení romské mládeže,
• dokáže zaujmout i mládež, kterou často neoslovují „tradiční“ sportovní a další volnočasové
aktivity,
• je nezávislé na politických, ideologických či náboženských vlivech,
• v zahraničí má mimořádně vysokou prestiž a mnohaletou tradici,
• bývalí účastníci programu v pozdějších letech těží ze získaných znalostí a dovedností a snadněji
tak čelí nezaměstnanosti, dosahují vyššího vzdělání a rychlejšího kariérního růstu,
• jako smysluplný způsob trávení volného času je vhodnou prevencí sociálně patogenních jevů u
dětí a mládeže,
• výrazně zvyšuje pravděpodobnost přijetí na vysokou školu humanitního zaměření v ČR, ale i
v zahraničí (Velká Británie, SRN, Nizozemí, USA…).

PROGRAM SPLŇUJE VYSOKÉ MEZINÁRODNÍ KVALITATIVNÍ STANDARDY
Asociace debatních klubů splňuje mezinárodní standardizovaná kritéria kvality programu Mezinárodní
asociace vzdělávaní debatou I.D.E.A. (www.idebate.org) a je držitelkou akreditace I.D.E.A.

Youth Forum 2006, Predeal, Rumunsko a česká výprava ve složení Pavla Navrátilová,
Dominik Moškvan, Kateřina Hanzelková, René Brinda a Iva Horčicová.
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III. OBECNÉ ZHODNOCENÍ PROGRAMU SDRUŽENÍ
Přestože Asociace debatních klubů působí teprve sedm let, v roce 2006 skončil již XI. ročník Debatní
ligy v českém a anglickém jazyce v České republice, který navzdory obtížnému zajišťování finančních
prostředků naplnil zásadní cíle, jakými jsou rozvoj vzdělání a výchova mládeže. Hodnocení
úspěšnosti práce sdružení v roce 2006 nutně odráží míru naplnění těchto cílů s ohledem na kvalitu i
kvantitu. Je přitom z povahy výchovně-vzdělávacího procesu zřejmé, že měřit kvalitu lze jen
zprostředkovaně a z dlouhodobého hlediska a že kvantita je pouze jedním ze směrodatných ukazatelů
vypovídajících o kvalitě.
Z tohoto hlediska byl rok 2006 pro ADK úspěšný. Pozitivní hodnocení úspěšnosti naplňování cílů se
opírá zejména o následující fakta:
•

V roce 2006 se podařilo zajistit fungování systému debatních soutěží v České republice (Debatní
liga v českém a anglickém jazyce, Debatní pohár v českém a anglickém jazyce a Dětská
debatní liga). Systém soutěží byl rozšířen o novou soutěž: Romskou debatní ligu.

•

Počet registrovaných účastníků debatních aktivit vzrostl na 932. (Na druhou stranu na počet 191
poklesl počet členů sdružení.)

•

Počet základních článků organizace - debatních klubů, vzrostl na 25 a úspěchem ADK je
zastoupení ve všech krajích České republiky.

•

Do středoškolských soutěží se zapojilo 16 klubů (pokles o 3), do Dětské debatní ligy 4 (nárůst o 3)
a do Romské debatní ligy 5 (nárůst o 5).

•

Jako vedoucí klubů, rozhodčí, organizátoři a v dalších činnostech spjatých s realizací programů
aktivně pracovali dobrovolníci z řad učitelů, veřejnosti, zástupců veřejné správy a studující
mládeže. Počet akreditovaných rozhodčích programu vzrostl na 99.

•

Uspořádali jsme 10 „diskusních večerů“ pro veřejnost. Aktivity, mimořádné nabídkou platformy
pro bezpečnou, svobodnou a veřejnou diskusi o problémech, které se týkají občanů země, se
zúčastnilo cca 320 účastníků.

Mimo uvedené kvantitativní ukazatele považujeme za úspěchy následující:
•

Opětovné zařazení do seznamu soutěží doporučených MŠMT ČR v kategorii „C“.

•

Zisk dotací MŠMT ČR (projekt „Výchovně vzdělávací debatní program dětí a mládeže“
v rámci dotačního programu Mládež a projekt „2 x 100 debat pro budoucnost“ mimořádné
dotace programu Evropská Kampaň mládeže na podporu lidských práv, rozmanitosti mezi národy
a participace - „All Different – All Equal“).

•

Důvěru kvalitě našich aktivit vyjádřily svojí aktivní spoluprací, resp. dotacemi orgány místní
samosprávy (mj. KÚ a Magistrát města Liberce, KÚ Olomouc, MÚ Frýdek-Místek).

•

Otevřenost a průhlednost hospodaření podporuje využívání transparentního účtu e-Banky.
Účetnictví jsme i v roce 2006 vedli ve formě podvojného účetnictví.

•

Komunikaci se zapojenými účastníky i s laickou veřejností usnadňovala pravidelně aktualizovaná
elektronická prezentace sdružení (www.debatovani.cz) a softwarová aplikace „Greybox“, která
zpracovává výsledky debatních programů, eviduje členství v ADK a v neposlední řadě významně
snižuje administrativu.

•

Jako velké uznání, které svědčí o výrazném stupni organizačních kvalit a odborné kvalifikovanosti
při práci s mládeží, chápeme zapojení našich členů do řídících struktur International Debate
Education Association. René Brinda byl znovuzvolen členem Board of Directors IDEA, Kateřina
Hanzelková – byla již podruhé vybrána jako oficiální školitel „Youth Fora“, mezinárodního
debatního soustředění IDEA.
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IV. VÝZNAMNÉ PROJEKTY A AKTIVITY REALIZOVANÉ ADK V ROCE 2006
1.

Projekty

Mezinárodní projekty / projekty s mezinárodní účastí
•

European Youth Speak

Ve druhé části roku jsme se zapojili do Mezinárodního projektu European Youth Speak. Společný
projekt Asociace debatních klubů, Mezinárodní asociace vzdělávání debatou IDEA a debatních
organizací v Nizozemí, Estonsku, Lotyšsku a Slovensku. Projekt byl součástí programu veřejné
iniciativy na podporu aktivního evropského občanství Evropské komise. Projekt grantově podpořila
agentura Evropské komise Education Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA).
Cíly projektu bylo mj. (1) Motivovat mladé lidí k participaci v diskusích o významných problémech,
které na místní, národní a evropské úrovni ovlivňují jejich životy, (2) rozvíjet u mladých lidí, učitelů,
pracovníků neziskových organizací a veřejných činitelů dovednosti přesvědčivé argumentace a (3)
zvýšit obecnou úroveň znalostí o evropské problematice.
V rámci projektu zorganizovaly kluby naší asociace deset veřejných „diskusních večerů“ (2.11.
Praha, 21.11. Liberec, 23.11. Praha a Frýdek- Místek, 28.11. Praha, 5.12. Přerov, 9.12. Kojetín,
13.12. Moravské Budějovice, 15. 12. Most, 19.12. Nymburk), do kterých se zapojilo cca 320
účastníků. Pořádali jsme školení metody debatování i faktických znalostí o EU. Uspořádali jsme 59
soutěžních debat na „Evropská“ témata. Projekt pokračuje v roce 2007.
•

The People Speak

I letos se kluby naší organizace zapojily do celosvětové kampaně The People Speak podporované mj.
Open Society Institute New York a United Nations Foundation. V rámci této kampaně, jejíž cílem je
umožnit otevřenou veřejnou diskusi o roli USA v dnešním světě uspořádaly v listopadu veřejné
diskuse kluby v Praze (gymnázium Arabská), Liberci, Frýdku-Místku a VŠ klub DKUK Praha.
•

All different – all equall

Do mezinárodní kampaně mládeže na podporu lidských práv, rozmanitosti mezi národy a
participace: „All different – all equall“ (Každý jsme jiný, všichni rovnoprávní), kterou vyhlásilo
Ředitelství pro mládež a sport Rady Evropy ve spolupráci s Evropskou komisí jsme se zapojili
s projektem „2 x 100 debat pro budoucnost“. Na realizaci projektu jsme získali mimořádnou dotaci
MŠMT ČR. Bohužel MŠMT ČR podpořilo jen tu část projektu, která si kladla za cíl uspořádat debaty
romských dětí a mládeže. V části „tematicko-empatických“ debat, ve které jsme nabídli debatování
jako prostředek pro pozitivní ovlivňování názorů a postojů mládeže většinové populace projekt
podpořen nebyl. V podpořené části „účastnických debat“ jsme se debatním tréninkem a herními
debatními aktivitami spolupodíleli na programu letního tábora dětí z komunitního centra
Společenství Romů na Moravě v Novém Jičíně (Nová Ves u Rýmařova, červenec), školili
debatování a pořádali soutěže programu Romská debatní liga.

Lokální projekty
•

Výchovně vzdělávací debatní program dětí a mládeže

Projekt jsme realizovali s podporou dotace MŠMT ČR. Jeho předmětem bylo dlouhodobé,
systematické a organizované sebevzdělávání dětí a mládeže ve významných výchovně-vzdělávacích
oblastech, účast na regionálních a celostátních setkáních a soutěžích dětí a mládeže v
„debatování“ a snaha nabídnout pozitiva výše uvedených aktivit neorganizovaným dětem a mládeži
bez nutnosti členství v organizaci. Projekt byl realizován úspěšně, jeho cíle byly splněny.
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2.

Aktivity

2.1 Soutěže
V roce 2006 se Asociace debatních klubů zaměřila na pořádání vícedenních akcí (dvou až třídenních
pobytů), které se těšily veliké oblibě členů asociace, ale i neorganizované mládeže. Důsledkem bylo
zvýšení počtu debatních utkání, navzdory poklesu členské základny.
•

XI. ročník soutěží Debatní liga a Debate League

Soutěže pro mládež od 15 do 20 let v akademickém debatování v češtině a angličtině pro školní rok
2005/2006. V rámci XI. ročníku proběhly tři silně obsazené turnaje- dva kvalifikační (28.-29.1. v Brně a
18.-19.3. v Liberci) a jeden finálový (21.-23.4. v Liberci), s celkovou účastí 885 osobodní.
Debatovalo se na tyto oficiální teze:
Neměli bychom odpouštět diktátorům.
Novela zákona o provozu na pozemních komunikacích je krok správným směrem.
Rozvojové země potřebují volný obchod spíše než rozvojovou pomoc.
•

XII. ročník soutěží Debatní liga a Debate League

Soutěže pro mládež od 15 do 20 let v akademickém debatování v češtině a angličtině pro školní rok
2006/2007. V rámci XII. ročníku se uskutečnily třídenní kvalifikační turnaje 27.-29.10. ve Zderazi a 24.26.11. ve Zbraslavicích s celkovou účastí 615 osobodní (což je téměř dvojnásobek oproti minulé
sezóně způsobený prodloužením turnajů).
Debatovalo se na tyto oficiální teze:
Evropa by měla opustit koncepci sociálního státu.
Bratři Mašínové jsou hrdinové.
Pro EU by bylo přínosem přijmout Turecko.
•

VI. ročník soutěží Jarní pohár a Spring Cup a VII. ročník soutěží Podzimní pohár a Autumn
cup

Soutěže pro mládež od 15 do 20 let v akademickém debatování v češtině a angličtině v průběhu
školního roku 2005/2006 a 2006/2007. U těchto soutěží, kdy probíhají vnitroklubová a meziklubová
utkání převážně na půdě škol a školských zařízení, je nejvíce patrný rozdíl mezi pasivními a aktivními
kluby. Největší akcí debatních pohárů se stal turnaj Olomouc Open Cup (13.-15.10.), který uspořádal
DK při Gymnáziu v Olomouci-Hejčíně. Mimo utkání Debatní ligy (resp. Debate League) proběhlo 118
střetnutí (v roce 2005 to bylo 109).
•

VI. a VII. ročník soutěže Dětská debatní liga

Soutěž pro děti do 15 let v akademickém debatování v českém jazyce. Program DDL v roce 2006
stagnoval. Do soutěží se zapojily pouze 4 debatní kluby. Uskutečnily se tři turnaje (Krásenko 2.-4.6.,
Havířov 21.11. a Přerov 9.-10.12.) s účastí 111 osobodní a celkem proběhlo 61 debatních utkání.
Debatovalo se na tyto oficiální teze:
Pomoc rozvojovým zemím by se měla změnit.
Přístup české společnosti k menšinám by se měl změnit.
Přístup české společnosti ke kultuře by se měl změnit.
Turecko by se mělo před vstupem do EU změnit.
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•

0. a I. ročník soutěže Romská debatní liga

Soutěžní program „Romská debatní liga“ byl v roce 2006 naší novou aktivitou. Program navazuje
na předchozí úspěšné projekty (Argumentací k toleranci, projekt česko-romských turnajů smíšených
družstev) a byl v přípravné etapě zahájen na podzim 2005. Na jaře 2006 byla zahájena samotná
soutěž svým „0.“ ročníkem. Uspořádali jsme „motivační“ debatní turnaj RDL v Hynčicích (28.-30.4.) za
účasti 64 romských debatérů z 5 klubů. Soutěž „Romská debatní liga 2006/2007– 1. ročník“ započala
na podzim a v rámci této soutěže se uskutečnily 2 víkendové debatní turnaje (Horní Jelení 18.-19.11.
a Křižanov 2.-3.12.). Obsahem turnajů je jednak příprava na debaty („školení“ účastníků z řad dětí a
mládeže), dále samotná soutěž a volnočasové aktivity (hry). Do soutěží se zapojilo 10 týmů ze 2 klubů
(50 účastníků) a utkalo se v 16-ti debatách. V rámci turnajů RDL proběhly debaty o následujících
„návrzích“:
Způsob adventu by se měl změnit.
Školy v ČR by se měly změnit.
Doprava by se měla změnit.
Nabídka volnočasových aktivit pro děti a mládež v našem městě by se měla změnit.

2.2
•

Školení
Školení rozhodčích

7.-8.10.2006 zorganizoval Národní trenérský tým iniciativou Blanky Netopilové tradiční školení
rozhodčích programu KPDP. Do Brna-Kohoutovic přijelo složit teoretické a praktické zkoušky
rekordních 25 adeptů akreditace rozhodčího KPDP. Úspěšných bylo 19.
•

Školení vedoucích Romské debatní ligy

Školení vedoucích debatních kroužků (klubů) Romské debatní ligy proběhlo 16.-17.9. v Brně (setkání
vedoucích), 9.10. v Novém Jičíně, 15.10. v Rýmařově a 14.11. Nymburce. Školení a setkání se
zúčastnilo 19 romských zájemců o vedení debatních klubů.
•

Školení programu- debatní dílna

15.-16.9.2006 se uskutečnilo školení debatování pro děti, mládež a učitele frýdeckomísteckého
regionu. Na víkendovou akci v Ostravici přijelo 25 zájemců o debatování.
•

Školení účastníků turnajů DL

V roce 2006 jsme obnovili tradici „metodických okének“ – školení pro účastníky programu (debatéry,
rozhodčí a vedoucí klubů) týkající se debatních aktivit a technik a debatovaných tezí. Školení
probíhala v rámci celostátních turnajů Debatní ligy, pořádal Národní trenérský tým. Školení byla hojně
navštěvovaná – měla tak stovky účastníků.

2.3

Veřejné diskuse

Diskuse organizované pro veřejnost se staly již standardní aktivitou ADK. Jako jeden z mála subjektů
nabízíme neformální, přitom však uctivé a bezpečné prostředí ve kterém veřejnost může
vyjadřovat názory na věci okolo sebe. Naše veřejné diskuse jsou nezávislé na politických,
ideologických či náboženských vlivech. V roce 2006 pořádaly naše kluby veřejné diskuse v rámci
projektů European Youth Speak a The People Speak (viz výše). Diskutovalo se mj. o protiraketové
základně USA v ČR (na podzim 2006 se ještě neuvažovalo o radarové základně), případném vstupu
Turecka do EU, vízové povinnosti nových členů EU do USA, roli mládeže v EU, sociálním státě a jeho
budoucnosti, verdiktu Evropského soudního dvora o poskytování údajů o občanech EU orgánům
USA...
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2.4

Mezinárodní akce

V průběhu roku se naši debatéři, rozhodčí a školitelé zúčastnili následujících mezinárodních debatních
akcí:
•

XII. Youth Forum 2006 a III. Mistrovství světa v debatování KP, Rumunsko

Tým ČR ve složení Iva Horčicová, Dominik Moškvan a Pavla Navrátilová (všichni z Brna) se
probojoval až do semifinále Mistrovství světa KP, kde podlehl těsným výsledkem 4:3 pozdějšímu
vítězi turnaje, týmu Korejské republiky. V pozici školitele IDEA se YF účastnila Kateřina Hanzelková,
jednání představenstva IDEA se zúčastnil René Brinda.
•

XVIII. Mistrovství světa v debatování WSDC, Wales

Pod vedením Ireny Zatloukalové nás reprezontovali: Sonya Milanová, Lucie Ottingerová, Marek
Štěpán, Kristýna Blažková a Michal Pečeňa. MS se zúčastnilo 36 týmů. Naše reprezentace skončila v
základních kolech, kde postupně debatovala proti týmům JAR, Kanady, Bangladéše, Lesotha,
Německa, Litvy, Peru a Pákistánu.
•

X. Mistrovství Evropy v debatování, Německo

Pod vedením Johna Wickhama, kouče debatního klubu při Gymnáziu v Olomouci-Hejčíně, obsadila
naše výprava skvělé 5. místo.
•

Debate and Speech Institute, Itálie

Letního mezinárodního debatního semináře se s podporou IDEA zúčastnil Martin Režný z debatního
klubu při Gymnáziu v Kojetíně.
•

IDEA Exchange, Praha

Na podzim jsme hostili výroční valnou hromadu Mezinárodní asociace vzdělávání debatou IDEA a
zejména její novou aktivitu: Mezinárodní seminář – výměnu zkušeností pedagogických pracovníků o
roli debaty a debatování ve výchově a vzdělávání a metodický seminář pro učitele a pracovníky
neziskových organizací IDEA Exchange.
2.5
•

Další
24.-25.11. jsme prezentovali naše sdružení na celostátním setkání ředitelů SVČ.
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V. ORGÁNY ADK V ROCE 2006
a) volené
Prezident ADK
Petr Kouba
Představenstvo
Blanka Netopilová
Kateřina Hanzelková
René Brinda
Jaroslav Volf
Petr Jahoda
Vlastimil Waic
Kontrolní komise
Zdeňka Meixnerová
Dušan Hrabánek
Táňa Dohnalová
b) jmenované
Národní trenérský tým
Blanka Netopilová (vedoucí)
René Brinda
Petr Kouba
Petr Jahoda
Matěj Pilát
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VI. HOSPODAŘENÍ
6.1 Drobný hmotný investiční majetek
Představenstvo ADK vyřadilo z evidence hmotný majetek pro jeho zastaralost či prokazatelnou
nefunkčnost. Likvidační komise dohlédla na likvidaci.
Účetní stav k 31.12.2005
Vyřazeno v roce 2006

166.009,60 Kč
148.147,30 Kč

Zůstatek DHIM k 31.12.2006
Mobilní telefon
Fotoaparát Olympus

6.2

1 ks
1 ks

17.862,30 Kč
4497,50
13364,80

správce Mgr. René Brinda
správce Mgr. Petr Kouba

Nakládání s granty a dotacemi

Pro spoluúčast na programu ADK v roce 2006 se podařilo zajistit podporu různých subjektů, které
účelově investovaly své prostředky, takže mnohdy nebylo možno uplatnit celé čerpání poskytnutého
objemu dotace/grantu a po řádném vyúčtování bylo někdy nutné část prostředků vrátit. Vrácené
prostředky nejsou zaúčtovány do finančního roku 2006, a proto je pro přehlednost uvádíme:
•

Grant OSI NY/RDL 1 a Grant OSI NY/RDL 2 (poskytnuté prostřednictvím Nadace Open Society
Fund Praha jako nadační příspěvek OSF Praha)
427.343,83 Kč
Dva granty OSI New York byly určeny na program Romské debatní ligy a byly vyčerpány

•

Grant IDEA USA, Inc./TPS

23.211,50 Kč
Grant IDEA USA, Inc. byl určen na podporu programu The People Speak, který zahrnoval veřejné
debaty o roli Spojených států amerických v současném světě. Vyčerpán
•

Grant OSI NY/ GA IDEA (poskytnutý prostřednictvím Nadace Open Society Fund Praha jako
nadační příspěvek OSF Praha)
163.136,00 Kč
Grant OSI New York byl určen na podporu organizace Valné hromady IDEA a Mezinárodního
semináře IDEA Exchange, Praha, 1.-6.11.2006. Vyčerpán.
•

Dotace Liberecký kraj

10.000,00 Kč

Účelová dotace byla poskytnuta na úhradu části nákladů spojených s ubytováním účastníků
finálového turnaje XI. ročníku debatní ligy v Liberci. Vyčerpána.
•

Dotace MÚ Frýdek- Místek

5.000,00 Kč

Účelová dotace byla poskytnuta na úhradu části nákladů spojených s organizací debatního
minikempu, školení o programu debatování pro účastníky ze Severomoravského kraje. Dotace beze
zbytku vyčerpána.
•

Dotace MŠMT ČR – program Mládež (projekt Výchovně vzdělávací debatní program dětí a
mládeže.)
132.000,00 Kč
Dotace MŠMT byla členěna do několik položek rozpočtu. Nevyužity zůstaly především prostředky
na organizaci tábora a zahraniční akce. Vráceno 39500- Kč.
•

Mimořádná dotace MŠMT ČR – program Každý jsme jiný, všichni rovnoprávní (projekt 2x 100
debat pro budoucnost)
100.000,00 Kč
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Dotace byla určena na úhradu nákladů projektu romského a česko-romského debatování.
Nevyužito a vráceno zůstalo 46810,- Kč. (Relativně vysoká výše nevyužitých prostředků byla
způsobena aplikací obecně platných pravidel nakládání s prostředky MŠMT ČR, která nerespoktovala
specifické potřeby projektu.)
•

Grant EACEA – projekt European Youth Speak
179.706,97 Kč
S ohledem na dobu trvání projektu 1.6. 2006.-30.4.2007 se finanční prostředky čerpají průběžně.

•

Nadační příspěvek České rady dětí a mládeže

539,00 Kč
Jedná se o příspěvek pojišťovny Generali, která prostřednictvím ČRDM uděluje dotaci na činnost
organizace. Vyčerpán.
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6.3 Položky účetnictví
1.

Přehled příjmů

Grant OSI NY (Nadační příspěvek OSF Praha)/RDL 1
Grant IDEA USA, Inc./TPS
Grant OSI NY (Nadační příspěvek OSF Praha)/RDL 2
Grant OSI NY (Nadační příspěvek OSF Praha)/GA IDEA
Dotace Liberecký kraj
Dotace MÚ Frýdek- Místek
Dotace MŠMT ČR- Mládež
Mimořádná dotace MŠMT ČR - 2x100 debat pro budoucnost
Grant EACEA - European Youth Speak
Nadační příspěvek České rady dětí a mládeže
granty, nadační příspěvky a dotace celkem

233.701,00 Kč
23.211,50 Kč
193.642,83 Kč
163.136,00 Kč
10.000,00 Kč
5.000,00 Kč
132.000,00 Kč
100.000,00 Kč
179.706,97 Kč
539,00 Kč
1,040.937,30 Kč

startovné
příspěvky na ubytování
členské příspěvky
prodej brožur
příjmy z vlastní činnosti celkem
ostatní příjmy (bankovní úrok)
PŘÍJEM c e l k e m

53.440,00 Kč
140.170,00 Kč
21.480,00 Kč
7.700,00 Kč
222.790,00 Kč
242,02 Kč
1,263.969,32 Kč

2.

Přehled výdajů

Spotřeba materiálu (kanc. potřeby, tisk diplomů, občerstvení na akce, kancelář)
Cestovné (vlastní doprava na akce)
Ostatní služby (odznaky, víza, ubytování, bus na akce)
Mzdové náklady- externisté
Účetnictví
Příspěvky jiným subjektům (TPS- DK F-M, DK Most, DK UK)
Členský příspěvek IDEA
Ostatní výdaje (diety, bankovní poplatky)
VÝDEJ c e l k e m
Hospodářský výsledek
3.

216.028,37 Kč

Struktura příjmů

Granty
Příspěvky členů a startovné- vlastní příjmy
Bankovní úrok
4.

82,4 %
17,6 %
0,0 %

Struktura výdajů

Kancelář, telefon, jiné
Externisté, účetnictví
Cestovné - vlastní doprava na akce
Ostatní služby - zajištění akce

5.

32.161,50 Kč
67.645,00 Kč
819.722,90 Kč
63.912,00 Kč
28.560,00 Kč
22.010,00 Kč
6.438,15 Kč
7.491,40 Kč
1,047.940,95 Kč

0,4 %
8,8 %
6,5 %
78,2 %

Závazky, pohledávky

Závazky (ve lhůtě splatnosti)
Pohledávky
Majetek - hmotný investiční majetek
vedený v účetní operativní evidenci k 31.12.2006 viz. Inventurní soupis

33.035,00 Kč
0,00 Kč
17.862,30 Kč

6.
Kontrola hospodaření
23.3.2007 byla provedena Kontrolní a revizní komisí kontrola hospodaření ADK. KRK neshledal v
oblasti hospodaření ADK závady.
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