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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Institut pro pravicovou politiku je zapsaným ústavem se sídlem v Truhlářské 1106/9, Praha 1, 
který byl registrován u Městského soudu v Praze dne 10. března 2017. Zakladateli IPPO jsou 
Občanská demokratická strana a Pravý břeh, z. s. Od února 2018 je IPPO zaregistrovaným 
politickým institutem Občanské demokratické strany. 

Hlavním předmětem činnosti Institutu pro pravicovou politiku je výzkumná, publikační, 
vzdělávací a kulturní činnost v oblasti 

a) rozvoje demokracie, právního státu, pluralismu a ochrany základních lidských práv, 
b) rozvoje občanské společnosti a společenské soudržnosti, 
c) podpory aktivní účasti občanů na veřejném životě, 
d) zlepšení kvality politické kultury a veřejné diskuse, nebo 
e) přispívání k mezinárodnímu porozumění a spolupráci. 

Účelem IPPO je otevírat, promýšlet a zpracovávat témata moderní pravicové politiky a usi-
lovat o její ideovou obnovu, a to především skrze vlastní výzkumnou a studijní činnost, or-
ganizování odborných konferencí a seminářů a tvorbu analýz a publikací s touto tématikou. 

SPRÁVNÍ RADA IPPO 

Správní rada je pětičlenný orgán, který dbá o zachování účelu, pro nějž bylo IPPO založeno 
a na řádné hospodaření s jeho majetkem.  

Předseda správní rady  Mgr. František Cerha 
Členové správní rady  Ing. Alexandra Udženija 
    Ing. Jan Zahradil 
    František Mikš 
    Mgr. Ondřej Krutílek  
DOZORČÍ RADA IPPO 

Dozorčí rada je tříčlenný kontrolní a revizní orgán institutu.  

Předseda Dozorčí rady RNDr. Miloš Vystrčil 
Členové Dozorčí rady Ing. Zbyněk Stanjura 
    prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D. 
ŘEDITEL IPPO 

Zakládací listinou Institutu pro pravicovou politiku byl zakladateli jmenován ředitelem 
Mgr. Jan Kočí.  
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2. ČINNOST IPPO V ROCE 2019 

Institut pro pravicovou politiku realizoval množství konferencí, seminářů a kulatých stolů 
v průběhu celého roku. Řada z nich vznikla ve spolupráci se spolkem Pravý břeh (pod ná-
zvem Pravý břeh – Institut Petra Fialy), se Skupinou evropských konzervativců a reformistů 
nebo s Občanskou demokratickou stranou.  

Rok 2019 se velmi výrazně nesl ve znamení 30. výročí sametové revoluce a IPPO věnovalo 
připomenutí roku 1989 a jeho odkazu sérii setkání s disidenty a pamětníky, vydalo sborník 
vzpomínek přímých účastníků změn, které přivedly Českou republiky zpět k demokracii, 
a uspořádalo jednu mezinárodní konferenci.  

I ostatní aktivity v roce 2019 byly zaměřené na vzdělávání a šíření pravicových idejí a hodnot. 
Nejviditelnější z nich byly Kluby, pravidelné debaty se zajímavými osobnostmi a/nebo poli-
tiky. Kluby byly primárně (ne však výhradně) zaměřeny na mladé zájemce o pravicovou po-
litiku. 

 

A) KONFERENCE, DEBATY A OSTATNÍ AKCE 

 

9. 2. PRAHA | PRO MODERNÍ STÁT 

21.  STOLETÍ 

První velká konference, kterou IPPO 
uspořádalo v roce 2019, se zaměřila 
na modernizaci státu a státní správy. 
Hlavním tématem konference na půdě 
Českého institutu informatiky, robotiky 
a kybernetiky byla především digitali-
zace. Hlavními body, které zde byly 
představeny, byly připravovaný zákon 
o právu na digitální službu, fikce sou-
hlasu a elektronizace stavebního řízení nebo právní elektronický systém. Moderní stát totiž 
odráží potřeby občanů, nikoli potřeby státního aparátu. Cílem digitalizace nesmí být převá-
dění papírů do elektronické podoby, ale využití nových „e-možností“ tak, aby procesy byly 
jednodušší a fungování státu efektivnější, jako je tomu například v Estonsku či ve Velké Bri-
tánii. Samozřejmě také platí, že zbytečná agenda se digitalizací v užitečnou nepromění. 
Digitalizaci proto musí předcházet zásadní revize právních norem a odstranění duplicit 
a triplicit. 
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18. 3. BRNO | TRUMP, BUDOUCNOST 

NATO A BEZPEČNOST EVROPY: VELKÁ 

DEBATA S GEN. PETREM PAVLEM A DALŠÍMI 

HOSTY O BEZPEČNOSTNÍ POLITICE ČESKA 

A SEVEROATLANTICKÉ ALIANCE 

Na velké debatě o naší bezpečnostní 
situaci vystoupili generál Petr Pavel, 
bývalý předseda Vojenského výboru 
NATO, předseda ODS Petr Fiala, 
bezpečnostní expert František Šulc 
a analytik evropské legislativy Ondřej 
Krutílek. 

 

29. 4. BRNO | OHROŽUJE BABIŠ NAŠI POVĚST 

V EU? VELKÁ DEBATA PETRA FIALY A ZÁSTUPCŮ 

MÉDIÍ (FORUM24, ECHO24) O ŠKODLIVÉM 

PŮSOBENÍ KOMUNISTICKO-OLIGARCHICKÉ VLÁDY  

Na debatě v brněnské Šelepce se sešli 
dva hosté z médií, Johana Hovorková 
(Forum24) a Petr Holub (Echo24), a dva 
z politiky – předseda ODS Petr Fiala 
a analytik evropské legislativy Ondřej 
Krutílek. 

 

21. 5. BRNO | JE TOHLE NORMÁLNÍ? CO UDĚLAT, ABY NÁS NEZADUSILA BYROKRACIE: VELKÁ DEBATA 

S PŘEDSEDOU SENÁTU JAROSLAVEM KUBEROU O JEHO ZKUŠENOSTECH S BYROKRACIÍ V NEJVYŠŠÍCH PATRECH 

ČESKÉ POLITIKY 

Velká debata Petra Fialy s předsedou Senátu Jaroslavem Kuberou o bující české i evropské 
byrokracii a o způsobech, jak s ní efektivně bojovat. 

 

17. 6. OSTRAVA | DEBATA O KONZERVATISMU A PRAVICOVÉ POLITICE 

Debata Petra Fialy a Františka Mikše o jejich nové knize Konzervatismus dnes v ostravském 
Domu knihy přilákala velké množství zájemců. Po úvodním slově obou autorů následovala 
živá diskuse. Mluvilo se o krizi české politiky i o budoucí reformě Evropské unie, a především 
o tom, jak by se k těmto problémům měla postavit realistická, konzervativní politika. Akce 
byla zakončena autogramiádou. 
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24. 6. PRAHA | JAKO KŮL V PLOTĚ: 
MEZINÁRODNÍ KONFERENCE – ROK 1989 

V SOUVISLOSTECH 

Institut pro pravicovou politiku 
a občanští demokraté zahájili sérii 
připomínkových akcí k třicetile-
tému výročí od sametové revo-
luce. Na mezinárodní konferenci 
s podtitulem JAKO KŮL V PLOTĚ, 
který odkazuje na již proslulý pro-
jev soudruha Jakeše v Červeném 
Hrádku v červenci roku 1989, dis-
kutovali o tehdejším Československu ve vnitropolitických i zahraničních souvislostech. 
Na akci přijali pozvání přední historici a odborníci z České republiky, Polska, Slovenska. 
Konference proběhla symbolicky v Rock Café na Národní třídě, záštitu převzali předseda 
ODS Petr Fiala a poslanec Pavel Žáček. 

 

27. 6. PRAHA | SETKÁNÍ STAROSTŮ 

V červnu uspořádal IPPO ve spolupráci 
s ODS již tradiční Pracovní setkání primá-
torů, náměstků, starostů, místostarostů 
a radních ODS. Patrony tohoto setkání byli 
plzeňský primátor Martin Baxa a starosta 
Líbeznic Martin Kupka. V rámci dopoledního 
programu setkání byla představena chytrá 
řešení z měst a obcí vedených ODS v oblasti 
sociálního bydlení, asistivní péče a komuni-

kace s občany pomocí mobilní aplikace. V odpoledním bloku vystoupil Zdeněk Zajíček 
k tématu digitalizace veřejné správy a později představil Martin Kupka připravovanou 
rekodifikaci stavebního zákona. Naprostá většina zúčastněných zástupců obcí odmítla tzv. 
superúřad, který je součástí této rekodifikace. 

 

Září – listopad | BYLI JSME PŘI TOM – 30 LET SVOBODY 

Součástí připomínání 30. výročí sametové revoluce byla i následná série debat s disidenty 
a přímými účastníky listopadového dění, která probíhala od září až do listopadu. V rámci 
přibližně dvaceti debat měla veřejnost možnost diskutovat a poslechnout si příběhy Saši 
Vondry, Jiřího Žáčka, Petra Fialy nebo Františkem Stárkem. 
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31. 10. BRNO | NAD STAROBRNEM O BRNĚ: DEBATA 

O ROZVOJI BRNA S PŘEDSEDOU ODS PETREM FIALOU 

A BRNĚNSKOU PRIMÁTORKOU MARKÉTOU VAŇKOVOU 

Akce, která přilákala mimořádné množství di-
váků, navazovala na debatu z roku 2018 „Naše 
Brno a co s ním“ a rekapitulovala, co se za tento 
rok v Brně pod vedením primátorky z ODS po-
vedlo a jaké plány má na zbytek funkčního ob-
dobí. 

 

9. 11. BRNO | REFORMA STÁTU 

Druhá loňská konference zabývající se moderni-
zací a digitalizací státní správy se 
uskutečnila v brněnském vědeckotechnologic-
kém centru Vida. Mezi řečníky se objevili Zdeněk Zajíček, prezident ICT unie, Jakub Rejzek, 
prezident Výboru nezávislého ICT průmyslu, nebo Martin Hrdlička, předseda Asociace pod-
nikatelů v geomatice. Neméně významným tématem, které bylo představeno, je i právní 
úklid čili přezkoumání zákonných povinností a jejich aktualizace nebo případné odstranění. 

 

14. 11. BRNO | SEJDEME SE NA ŠELEPCE: LISTOPAD 1989 V BRNĚ PO TŘICETI LETECH 

Petr Fiala pozval do brněnského klubu Šelepka tři významné osobnosti sametové revoluce, 
aby se podělily o své vzpomínky a také o názory na vývoj české demokracie po roce 1989. 
Pozvání přijal Milan Uhde, spisovatel, dramatik a bývalý politik, Jiří Voráč, profesor dějin 
umění a filmový historik, a Petr Váša, literát, skladatel, performer a výtvarník. Ve druhé části 
programu proběhl koncert alternativní hudby 80. let.  

 

30. 11. PRAHA | BUDOUCNOST VZDĚLÁVÁNÍ 

Pod záštitou místopředsedy ODS Martina Baxy se uskutečnila konference o budoucnosti 
vzdělávání, konkrétně regionálního školství. Kromě Martina Baxy, člena poslaneckého 
Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, v úvodním bloku vystoupil bývalý 
náměstek ministra školství Jiří Nantl, ředitel Smíchovské střední školy Radko Sáblík 
a poslanec a bývalý úspěšný sportovec Jakub Janda. Z celé republiky přijelo několik desítek 
expertů na školství: učitelé, ředitelé škol, zaměstnanci školských instituci či komunální 
politici spravující školství. Bohatá diskuse potvrdila, že bez radikálních změn a kroků se bude 
české školství stále potácet nad propastí a ztrácet to dobré, co v něm je. Odborníci se rovněž 
shodli, že nelze zavádět nové povinnosti, když na ně nejsou učitelé řádně připravováni 
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a nejsou za ně řádně zaplaceni. Účastníci se shodli, že v podobných diskusích je třeba 
do budoucna pokračovat. 

 

12. 12. PRAHA | SETKÁNÍ STAROSTŮ 

V rámci pracovního setkání starostů byly představeny projekty starostů v oblasti péče o kra-
jinu a životní prostředí. V průběhu dopoledne jsme tak navštívili Berounku v Radotíně, Jizeru 
v Benátkách nad Jizerou a zároveň jsme se dozvěděli, jak se na sucho a další klimatické výzvy 
připravují v Plzni či severočeské Smržovce. Následující blok se týkal se stavebního řízení 
a kolegům představil Martin Kupka, jaké konkrétní kroky se podařilo prosadit v digitalizaci 
stavebního řízení, kdy Poslanecká sněmovna schválila návrh změny zeměměřičského zákona 
a stavebního zákona, díky kterému vznikne nejen digitální technická mapa České republiky, 
ale zároveň dojde i k plné digitalizaci stavebního řízení v ČR. 

 

B) KLUBY PRO MLADÉ ZÁJEMCE O PRAVICOVOU POLITIKU 

Další pravidelné akce jsou Kluby – menší setkání a neformální debaty se zajímavými 
osobnostmi a/nebo politiky. Kluby jsou primárně (ne však výhradně) zaměřeny na mladé 
zájemce o pravicovou politiku. Spolupracujeme na nich s Mladými občanskými demokraty 
a Mladými konzervativci. 

 

25. 2. BRNO | FAKE NEWS! KLUB IPPO S MILOŠEM 

GREGOREM, PŘEDNÍM SOUČASNÝM ODBORNÍKEM 

NA OBLEMATIKU DEZINFORMACÍ A PROPAGANDY 

Informační zdroje, hoaxy, konspirační teorie... 
Podobné problémy jsme řešili 25. února 2019 
s politologem Milošem Gregorem, spoluauto-
rem Nejlepší knihy o Fake news a známým 
odborníkem nejen na oblast dezinformací 
a propagandy, ale také politického marketingu 
a komunikace. 

 

1. 4. BRNO | EUROREALISMUS: MÁ JEŠTĚ SMYSL? DEBATA NA TÉMA BUDOUCNOSTI ČESKÉ EURORALISTICKÉ 

POLITIKY S VÍTEM HLOUŠKEM A ONDŘEJEM KRUTÍLKEM 

Má eurorealismus ještě smysl, nebo by evropští konzervativci udělali lépe, kdyby infiltrovali 
lidovecko-socialistický mainstream? Zní to jako typická akademická otázka, ale není. Odpo-
věď na ni totiž může mít zásadní vliv na budoucí politiku EU. 
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13.  6. BRNO | OD CRAXIHO K BERLUSCONIMU: NĚKOLIK POUČENÍ Z ITALSKÉ POLITIKY 

Přednáška Víta Hlouška z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity na téma italské po-
litiky a její české reminiscence. Přednáška a následná diskuse se setkala s mimořádně 
příznivými ohlasy. 

 

27. 9. BRNO | PŘEDSTAVENÍ KNIŽNÍ NOVINKY: 
PŘEDMINULÉ STOLETÍ 

Uvedení knihy Předminulé století: Evropa v po-
litice a kultuře 19. století, kterou připravili 
historik Jiří Hanuš a politolog Vít Hloušek. 
Debatu moderoval Petr Fiala. Kniha nabízí čte-
náři exkurzi do éry, kdy se v Evropě rodila 
modernita. Mnoho z našeho uvažování dodnes 
ovlivňuje doba, kdy se Evropa stala dominant-
ním kontinentem. Tehdejší ideje se staly 
základem pro budování institucí a organizací, které dosud ovlivňují náš každodenní život, 
naše představy a chování. 

 

29. 11. BRNO | JAK DOSTAT Z EU MAXIMUM 

Pozvali jsme si Jiřího Nantla, který nabídl své zkušenosti s evropským vyjednáváním 
na úrovni ministerstva i z pozice rozsáhlé vědecké instituce CEITEC, a Ondřeje Krutílka, 
který zase představil své praktické postřehy z let strávených v Evropském parlamentu. 
Zpestřením programu byl evropský kvíz o knižní ceny. 

 

IPPO a Pravý břeh – Institut Petra Fialy jsme kromě toho sekundárně propagovali na akcích 
Občanské demokratické strany a na akcích třetích stran (knižní veletrhy, setkání s autory atd.) 
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C) PUBLIKACE 

PETR FIALA & FRANTIŠEK MIKŠ: KONZERVATISMUS DNES. POLITIKA, 
SPOLEČNOST A ZDRAVÝ ROZUM V DOBĚ NEROZUMU 

IPPO se v roce 2019 spolupodílelo na vydání audioknihy 
Konzervatismus dnes. – Je konzervatismus stále nosný ide-
ový proud, nebo už své hlavní „bitvy“ v globalizované 
společnosti dávno prohrál? Jak v dnešním světě uchopit 
konzervativní myšlenkovou tradici, zejména anglosaskou, 
a jak se z ní lze inspirovat v současné pravicové politice? 
Konzervatismus nabízí rozumné odpovědi na nejpalčivější 
problémy dneška. Chce zpět přívětivou zemi, nesešněrova-
nou miliony nesmyslných předpisů a nařízení. Hájí 
demokracii, tradiční instituce a volný trh, ale myslí i na kva-
litu života a životního prostředí. 

U příležitosti natočení audioknihy byly natištěny QR kódy 
na stažení audioknihy zdarma, které používáme jako propagační materiál na nejrůznějších 
akcích IPPO, ODS a Pravého břehu. 

Audiokniha byla masivně propagována na kongresu ODS v lednu 2020 a ve vybraných mé-
diích (Kontexty, Forum24, Echo24). 

 
PETR FIALA & FRANTIŠEK MIKŠ (EDS.): LISTOPAD 1989 VČERA 

A DNES. MÁNESOVSKÁ SETKÁVÁNÍ 

Publikace vydaná k třicátému výročí listopadu 1989 
přináší vzpomínky a zamyšlení osobností, které se 
těchto setkávání účastní. Spolu s bohatým obrazo-
vým materiálem jsou cenným dokumentem nejen 
o době minulé a sametové revoluci, ale i o součas-
ném vnímání celého polistopadového vývoje. 

„Mánesovská setkávání“ se již stávají tradicí. Ozna-
čují setkávání bývalých disidentů či osobností 
sametové revoluce, která pořádá předseda ODS 
Petr Fiala vždy 17. listopadu v pražském Mánesu. 
Do publikace přispěli: Václav Bartuška / Kamila 
Bendová / Marek Benda / Martin Benda / Dominik 
Duka / Petr Fiala / Jefim Fištejn / Jan Litomiský / Jana Marco (Petrová) / František Mikš / 
Vladimír Mlynář / Martin Palouš / Karel Steigerwald / Bára Štěpánová / Miroslav Tyl / Milan 
Uhde / Alexandr Vondra / Pavel Žáček 
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D) ODBORNÉ STUDIE 

NIKOLAS DOHNAL, KRYŠTOF HAVELKA: DVA POHLEDY NA KONFLIKT O SVATOU ZEMI. MEZI ČESKÝM REALISMEM 

A EVROPSKÝM IDEALISMEM 

Jedna z věcí, která rozděluje politiku České republiky a Evropské unie, je dlouhodobá po-
zice k izraelsko-palestinskému konfliktu. Má na to vliv například dlouhodobé přátelství mezi 
Čechy a Izraelci. Rozdíl mezi pozicí ČR a většinou EU lze doložit na šesti klíčových hlasová-
ních v OSN, která se týkala např. uznání Palestiny nebo přesunu americké ambasády 
do Jeruzaléma. Další důležitá témata jsou statut Palestiny a Jeruzaléma nebo otázka bojkotu 
produktů z izraelských osad. Pro nadcházející léta České republice doporučujeme, aby se 
soustředila na tvorbu zájmových koalic s visegrádskými zeměmi, Pobaltím, Německem a pří-
padně Nizozemskem, s nimiž může najít společné zájmy. V zájmu ČR je také zabránit 
federalizaci EU a omezit vliv unijních institucí na mírový proces. 

 

ANALYTICKÝ TÝM IPPO & PRAVÉHO BŘEHU: PŘÍSTUP ČESKA K EVROPSKÝM DOTACÍM JE OHROŽEN. CO SI MÁ 

ČESKÁ REPUBLIKA ODNÉST Z AUDITU EK 

Českými médii rezonuje výsledek auditu Evropské komise, který se zabývá projekty Agro-
fertu financovanými z evropských investičních a strukturálních fondů (ESIF). Evropský audit 
nicméně odhaluje i další, systémový problém, a to vážné nedostatky českých úřadů při kon-
trole a hodnocení projektů financovaných z Evropské unie. Co to znamená? I kdyby auditoři 
považovali převod firem Andreje Babiše do svěřenských fondů za křišťálově čistý, výsledek 
auditu by pro Českou republiku z finančního hlediska dopadl naprosto stejně. Česká repub-
lika proto musí změnit svůj přístup k evropským dotacím. Česká státní správa ani po patnácti 
letech členství ČR v EU není dostatečně kompetentní a nedokáže zajistit kontrolování pravi-
del, které jsme si sami stanovili. Je proto nezbytné, abychom nastavili efektivnější pravidla 
přidělování dotací a dokázali také kontrolovat jejich aplikování. 

 

STUDIE K PROBLEMATICE PRAVICOVÉ POLITIKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Analytický tým PB pod vedením Petra Dvořáka a Kateřiny Hlouškové se dlouhodobě věnuje 
výzkumnému projektu, který se týká teorie konzervativní zelené politiky a dobré a špatné 
praxe v oblastech inovací, urbanismu, zemědělství atd. V následujícím roce z nich plánuje 
vydat sérii klíčových policy paperů a praktických manuálů zaměřených jak na pravicové po-
litiky na všech úrovních, tak na potenciální voliče. Termín finálního dokončení byl stanoven 
na třetí kvartál roku 2020. 
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E) SPOLUPRÁCE A DALŠÍ ČINNOST 

EXPERTNÍ KONZULTACE 

Další aktivitou byla expertní činnost pro politiky Občanské demokratické strany zaměřená 
na rešerše, monitoring, analýzy a následné propracovávání konkrétních programových té-
mat. Výstupem této aktivity byly interní policy papery, analýzy trhu a doporučení. V roce 
2019 jsme spolupracovali zejména s primátorkou města Brna Markétou Vaňkovou a exper-
tem ODS pro vědu a inovace Jiřím Nantlem. 

V rámci konzultací Institut pro pravicovou politiku uskutečnil několik výzkumů veřejného mí-
nění ve spolupráci s agenturou IPSOS. Série průzkumů byla zaměřena na postoje veřejnosti 
ke konkrétním opatřením a politikám týkající se ochrany životního prostředí, digitalizace, 
důchodové reformy a podobně. Jeden z větších výzkumů jsme zaměřili na tzv. Generaci Z, 
na zmapování jejích hodnot a postojů nebo i přístupu k politice.   

 

WEB A PROPAGACE 

Ve spolupráci s Pravým břehem se IPPO podílelo na provozu webových stránek a profilů 
na sociálních sítích Facebook a Twitter. Pravý břeh v rámci této spolupráce pokračoval 
v pravidelném natáčení krátkých videí (série Konzervativní konverzace, minireportáže z akcí 
aj.), které umisťujeme na YouTube a následně na web a sociální sítě. 

 

SPOLUPRÁCE S MÉDII 

V roce 2019 jsme zintenzivnili spolupráci s konzervativní revuí Kontexty, kde jsme se podíleli 
na psaní původních odborných a esejistických textů, překladech a redakci článků ze zahra-
ničních médií a zpracovávání speciálních příloh. Nadále pokračovala spolupráce s webem 
Forum24 a časopisem Forum24, kde má Pravý břeh zřízenou vlastní rubriku pro komentáře 
k aktuální české politice. 

 
STIPENDIJNÍ PODPORA 

V neposlední řadě Institut pro pravicovou politiku podpořil 24 studentů formou stipendia 
na studium Liberálně-konzervativní akademie – jednoletého mezioborového kurzu, který již 
od roku 2003 organizuje CEVRO. Program je určen všem členům a příznivcům středo-
pravicových politických stran, kteří mají zájem o veřejné dění a chtějí své schopnosti uplatnit 
v politice. Nabízí vzdělání v oblastech, které s politikou úzce souvisí: politologie, ekonomie, 
mezinárodní vztahy, právo, politický marketing a komunikace a veřejná prezentace. Kromě 
studentů Liberálně-konzervativní akademie IPPO zároveň podpořilo stipendiem devět stu-
dentů bakalářských a magisterských oborů na CEVRO Institutu.  
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3. ZPRÁVA AUDITORA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2019 

  



ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 

pro zakladatele ústavu 

Institut pro pravicovou politiku, z. ú.

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky ústavu Institut pro pravicovou politiku, z. ú. 
(dále také ,,Ústav“), sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z 
rozvahy k31. 12. 2019, výkazu zisku a ztráty, a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje 
popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Ústavu 
jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv ústavu 
Institut pro pravicovou politiku, z. ú. k 31. 12. 2019 a nákladů a výnosů a výsledku jeho 
hospodaření za rok končící 31. 12. 2019 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České 
republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a 
upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy 
je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se 
zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme 
na Ústavu nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. 
Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný 
základ pro vyjádření našeho výroku.

Odpovědnost ředitele Ústavu za účetní závěrku

Ředitel Ústavu odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz 
v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za 
nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) 
nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

HZConsult s.r.o. /  audit, daně, poradenství
KODAŇSKÁ OFFICE CENTER, Kodaňská 46, Praha 10, PSČ 100 10, T +420 234 064 558
iČ: 256 99 032, DIČ: CZ25699032 /  spol. vedená Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 62248
Č.Ú. 1975034379/0800



Při sestavování účetní závěrky je ředitel Ústavu povinen posoudit, zda je Ústav schopen 
nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající 
se jeho nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní 
závěrky, s výjimkou případů, kdy ředitel plánuje zrušení Ústavu nebo ukončení jeho činnosti, 
resp. kdy nemají jinou reálnou možnost než tak učinit.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

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

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

• Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky 
způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na 
tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě 
mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž 
došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) 
nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody 
(koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních 
kontrol.

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

• Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních 
odhadů a informace, které v této souvislosti ředitel ústavu uvedl v příloze účetní závěrky.

• Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky 
ředitelem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná 
(materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně 
zpochybnit schopnost Ústavu nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková 
významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na



informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace 
nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti 
Ústavu nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší 
zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Ústav ztratí 
schopnost nepřetržitě trvat.

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

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

V Praze, dne 1.1. 2020

HZConsult s.r.o.
Evidenční č. oprávnění KA ČR 312 
Kodaňská 46 
100 10 Praha 10

Ing. Miloš Havránek
Evidenční č. oprávnění KA ČR 1211



Rozvaha Název, sídlo, právní forma účetní jednotky

ve zkráceném rozsahu Institut pro pravicovou politiku, z. ú.
ke dni 31.12.2019 Truhlářská 1106/9

(v tisících Kč) Praha 1 - Nové Město
PSČ 110 00

IČO ústav
05837910 Předmět činnosti účetní jednotky

výzkumná, publikační, vzdělávací a kulturní
činnost

Podle vyhlášky č. 504 /2002  Sb. dále uvedeno v Příloze v úč. závěrce

AKTIVA Číslo
řádku

Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu dni 
účetního období

A. Dlouhodobý majetek celkem Součet ř. 2+10+21+28 1 0 90

1. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem Součet ř. 3 až 9 2 0 100

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem Součet ř. 29 až 39 28 0 -10

B. Krátkodobý majetek celkem Součet ř. 41+51+71+79 40 1539 3 156

II. Pohledávky celkem Součet ř. 52 až 70 51 161 161

III. Krátkodobý finanční majetek celkem Součet ř. 72 až 78 71 1378 2 995

AKTIVA CELKEM ř. 1+40 82 1539 3 246

PASIVA Číslo
řádku

Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu dni 
účetního období

A. Vlastní zdroje celkem Součet ř. 84 + 88 83 8 8

1. Jmění celkem Součet ř. 85 až 87 84 10 10

II. Výsledek hospodaření celkem Součet ř. 89 až 91 88 -2 -2

B. Cizí zdroje celkem Součet ř. 93+95+103+127 92 1531 3 238

III. Krátkodobé závazky celkem Součet ř. 104 až 126 103 635 1291

IV. Jiná pasiva celkem Součet ř. 128 až 129 127 896 1947

PASIVA CELKEM ř. 83 + 92 130 1539 3 246

Okamžik sestavení účetní závěrky:

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní 
jednotky:

07.07.2020 1BJ BBR 

Institut pro pravicovou p o lit i« |z H Í

fc. INSTITUT P R O  P R A V IC O V O U  POLITIKU 

f i  TRUHLÁŘSKÁ 110é/9  

^ 11 0 0 0 -PRAHA1

Mgr. Jan Kočí, ředitar i

___________ H V̂ > j  -



Výkaz zisku a ztráty Název, sídlo, právní forma úč. jednotky

ve zkráceném rozsahu Institut pro pravicovou politiku, z. ú.
ke dni 31.12.2019 Truhlářská 1106/9

(v tisících Kč) Praha 1 - Nové Město
PSČ 110 00

IČO ústav
05837910 Předmět činnosti účetní jednotky

výzkumná, publikační, vzdělávací a kulturní
činnost

Podle vyhlášky č. 504 /2002 Sb. dále uvedeno v Příloze v úč. závěrce

Číslo
řádku

Běžné období - činnosti
hlavní hospodářská celkem

1 2 3

A. Náklady 1

1. Spotřebované nákupy a nakupované služby 2 5 372 0 5 372

III. Osobní náklady 13 633 0 633

V. Ostatní náklady 21 1 0 1

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a 
opravných položek 29 10 0 10

Náklady celkem 39 6 016 0 6 016

Číslo
řádku

Běžné období - činnosti
hlavní hospodářská celkem

1 2 3

B. Výnosy 40

II. Přijaté příspěvky 43 6 016 0 6 016

Výnosy celkem 61 6 016 0 6 016

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 62 0 0 0

D. Výsledek hospodaření po zdanění 63 0 0 0

Okamžik sestavení účetní závěrky: 07.07.2020
_  pgoKj. .rfiryjft IN S T ITU T PRO  P R A V IC O V O U  POLITIKU

s a  M b * S s  n l r %»  tr uh lá ř s k á  1106/9
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní Wn I M y  EStaSr B a  Jfin 1100o-prahai 
jednotky: Institut pto pravicovou politiku, lC:„5. 3 , 5.o

Mgr. Jan Kočí, ředitel /  y  J  
___________________ / -
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Institut pro pravicovou politiku, z. ú.
Příloha v účetní závěrce sestavené k 31.12.2019

I. Obecné informace

1.1. Popis účetní jednotky

Název: Institut pro pravicovou politiku, z. ú.

Sídlo: Truhlářská 1106/9, Nové Město, 110 00 Praha 1

Identifikační číslo: 058 379 10

Právní forma: ústav

Účel: Účelem institutu je otevírat, promýšlet a zpracovávat témata moderní
pravicové politiky a usilovat o její ideovou obnovu.

Předmět činnosti: Hlavním předmětem činnosti institutu je výzkumná, publikační,
vzdělávací a kulturní činnost v oblasti

a) rozvoje demokracie, právního státu, pluralismu a ochrany 
základních lidských práv,

b) rozvoje občanské společnosti a společenské soudržnosti,
c) podpory aktivní účasti občanů na veřejném životě,
d) zlepšení kvality politické kultury a veřejné diskuse,
e) přispívání k mezinárodnímu porozumění a spolupráci.

Na podporu hlavní činnosti a k plnění svých cílů může institut 
příležitostně vykonávat hospodářskou činnost.

Místo registrace: Městský soud v Praze, oddíl U, vložka 537

Datum vzniku: 10. března 2017

Vklady do vlastního jmění: peněžitý vklad 10 000,- Kč zapsaný 10. března 2017 do veřejného
rejstříku

1.2. Zakladatelé institutu

Zakladatelé: Občanská demokratická strana
Truhlářská 1106/9, Nové Město, 110 00 Praha 1 
IČO: 161 92 656

Pravý břeh, z. s.
třída Kpt. Jaroše 1932/13, Černá Pole, 602 00 Brno 
IČO: 017 44 216

1.3. Statutární orgán ke dni 31.12.2019

Statutárním orgánem je ředitel institutu Mgr. Jan Kočí.

V roce 2019 nedošlo k žádné změně v osobě statuárního orgánu institutu.



institut pro pravicovou politiku, z. ú.
Příloha v účetní závěrce sestavené k 31.12.2019

II. Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování v předkládané účetní závěrce 
jsou v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a vyhláškou č. 504/2002 Sb., 
v platném znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro účetní jednotky účtující v soustavě 
podvojného účetnictví, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, a dále v souladu s 
Českými účetními standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů.

Účetní závěrka byla sestavena za předpokladu nepřetržitého trvání účetní jednotky.

Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, není li dále uvedeno jinak.

11.1. ÚČETNÍ OBDOBÍ A ROZVAHOVÝ DEN

Účetní závěrka je sestavena k rozvahovému dni 31.12.2019.

Účetním obdobím je kalendářní rok, tj. období od 1.1.2019 do 31.12.2019.

11.2. Kategorizace účetní jednotky a rozsah sestavení účetní závěrky

Institut byl v účetním období roku 2019 v souladu s ustanovením § lb zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, kategorizován jako „mikro" účetní jednotka bez povinnosti ověření účetní závěrky 
auditorem. Účetní závěrka je proto sestavena ve zkráceném rozsahu.

11.3. Způsob ocenění majetku a závazků

11.3. a. Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

Nakupovaný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceňován pořizovací cenou.

11.3. b. ZÁSOBY

Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou; účtování o pořízení a úbytku zásob se provádí 
způsobem B.

11.3. C. Peněžní prostředky a ceniny, pohledávky a závazky

Peněžní prostředky a ceniny jsou oceňovány jmenovitou hodnotou.

Pohledávky při jejich vzniku jsou oceňovány jmenovitou hodnotou, při nabytí za úplatu nebo vkladem 
pořizovací cenou.

Závazky jsou oceňovány jmenovitou hodnotou.

11.3. d. Ocenění majetku reálnou hodnotou

Institut jako mikro účetní jednotka nepoužívá ocenění reálnou hodnotou.

11.4. ÚPRAVY HODNOT MAJETKU

11.4. a. Hranice pro zařazení dlouhodobého majetku a způsob odpisování

Dlouhodobým nehmotným a dlouhodobým hmotným majetkem je majetek s dobou použitelnosti delší 
než 1 rok a hranicí ocenění převyšující v jednotlivém případě částku stanovenou účetní jednotkou.

majetek považován majetek, o kterém tak stanoví účetní předpisy, a to bez 
(např. pozemky, stavby, předměty z drahých kovů, umělecká díla apod.)
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Hranice pro zařazení do dlouhodobého majetku byla stanovena na částku převyšující 40 tis. Kč pro 
dlouhodobý hmotný majetek a částku převyšující 60 tis. Kč pro dlouhodobý nehmotný majetek.

Pro každou položku odpisovaného dlouhodobého majetku je sestaven odpisový plán, který zohledňuje 
předpokládanou dobu životnosti daného majetku v konkrétních podmínkách institutu.

11.4. b. Rezervy a opravné položky

Institut je oprávněn vytvářet a účtovat pouze o takových rezervách a opravných položkách, které jsou 
stanoveny zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve vazbě na zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách 
pro zjištění základu daně z příjmů. O tvorbě a rozpouštění těchto rezerv a opravných položek je 
rozhodováno v rámci inventarizace.

11.5. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ

Náklady a výnosy jsou účtovány ve věcné a časové souvislosti prostřednictvím účtů časového rozlišení.

11.6. Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu

Při přepočtu cizích měn na českou měnu používá institut v průběhu účetního období kurz devizového 
trhu vyhlášený Českou národní bankou ke dni uskutečnění účetního případu. K datu účetní závěrky jsou 
majetek a závazky dle § 4 odst. 12 zákona o účetnictví vyjádřené v cizí měně přepočteny kurzem České 
národní banky vyhlášeným k datu, ke kterému je účetní závěrka sestavena.
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lll.l. Dlouhodobý majetek

Institut pořídil v roce 2019 pouze dlouhodobý nehmotný majetek; jiný dlouhodobý majetek nemá.

III. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

Pořizovací cena
Počáteční
zůstatek

Přírůstky Úbytky
Konečný
zůstatek

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0 100 0 100

Celkem 2019 0 100 0 100

Celkem 2018 0 0 0 0

Opravné položky a oprávky
Počáteční
zůstatek

Přírůstky
oprávek

Úbytky
Konečný
zůstatek

Opravné
položky

Netto
hodnota
majetku

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0 10 0 10 0 90

Celkem 2019 0 10 0 10 0 90

Celkem 2018 0 0 0 0 0 0

111.2. ZÁSOBY

Institut k datu účetní závěrky nevykazuje žádné zásoby.

111.3. Pohledávky

Pohledávky institutu tvoří k rozvahovému dni uhrazené zálohy na služby roku 2019, které budou 
vyúčtovány v následujícím účetním období; jiné pohledávky institut nemá.

111.4. Krátkodobý finanční majetek

Krátkodobý finanční majetek je tvořen výlučně prostředky na bankovních účtech vedených v CZK.

III.5. Vlastní zdroje

Vlastní zdroje 2019 2018
Vlastní jmění 10 10
Výsledek hospodaření běžného období 0 0
Neuhrazená ztráta min. let -2 -2
Celkem 8 8

111.6. Splatné závazky z titulu daní, zdravotního a sociálního pojištění

Splatné závazky z titulu pojistného a v Datum DatumKČ
evidované daňové nedoplatky______________________________vzniku______ splatnosti
Srážková daň z příjmů fyzických osob 6 900 31.12.2019 31.01.2020
Celkem_______________________________ 6 900_____________________________

Institut nemá k datu účetní závěrky žádné závazky ke zdravotním pojišťovnám ani správě sociálního 
zabezpečení.

111.7. Další Informace o závazcích a poskytnutých zárukách

Institut nemá žádné dluhy se zbytkovou dobou splatnosti, která k rozvahovému dni přesahuje 5 let. 

žádné dluhy, k nimž by poskytl záruky, ani žádné dluhy neuvedené v rozvaze.
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II 1 .8 . ČASOVÉ ROZLIŠENÍ

V rámci výdajů příštích období je vykázána část nákladů běžného období, k jejichž úhradě dojde až 
v následujícím období.

V rámci výnosů příštích období je vykázána dosud nevyčerpaná částka příspěvku na činnost od 
zakladatele, která představuje v budoucnu disponibilní částku ke krytí nákladů na činnost.

111.9. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ DLE ČINNOSTÍ

Složky výsledku hospodaření
hlavníč. vedlejšíč.

2019 

cel kem hlavníč. vedlejšíč.

2018

celkem
Náklady 6 016 0 6 016 5 472 0 5 472
Výnosy 6 016 0 6 016 5 472 0 5 472
Výsledek hospodaření 0 0 0 0 0 0

Předmětem daně z příjmů právnických osob byly v roce 2019 veškeré výnosy institutu.

111.10. Informace o darech, dotacích a veřejných sbírkách

Institut v účetním období nebyl příjemcem darů, nepořádal žádnou veřejnou sbírku ani sám dary 
neposkytoval.

Institut přijal v roce 2019 příspěvek na činnost od svého zakladatele, Občanské demokratické strany, 
ve výši 6 850 tis. Kč. Občanská demokratická strana je žadatelem a příjemcem příspěvku na podporu 
činnosti politického institutu dle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a 
politických hnutích, a přijatý příspěvek v plné výši poskytuje institutu. Příspěvek byl v roce 2019 použit 
ke krytí nákladů na činnost institutu, nevyčerpaná část příspěvku je vykázána v rámci Jiných pasiv jako 
výnosy příštích období.

111.11. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady na zaměstnance a členy orgánů společnosti

Osobní náklady cel kem 2019 2018
Mzdové náklady 633 119
z toho  členové orgánů 0 0

Zákonné sociální pojištění 0 0
Celkem 633 119
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 0,00 0,00

Institut v roce 2019 nezaměstnával zaměstnance v pracovním poměru.

Členům orgánů nebyly v roce 2019 poskytnuty žádné odměny ani funkční požitky, nebyly jim 
poskytnuty žádné půjčky, zálohy, závdavky ani úvěry či záruky. Členové orgánů ani jejich rodinní 
příslušníci nemají žádnou majetkovou účast v osobách, s nimiž institut v roce 2019 uzavřel smluvní 
vztahy.
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IV.l. Způsob zjištění základu daně z příjmů, uplatněné daňové úlevy a jejich užití

Institut je veřejně prospěšným poplatníkem v souladu s § 17a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z 
příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

IV. Ostatní informace

Úprava výsledku hospodaření na základ daně 2019 2018
Účetní zisk před daní ke dni 31.12. 0 0
Náklady daňově neuznatelné 0 70
Příjmy osvobozené od daně 0 0
Příjmy nezahrnované do základu daně 0 0
Základ  d an ě 0 70

Snížení základu daně dle § 20 odst. 7 0 70
Snížený zák lad  d a n ě  - zaokrouh lený 0 0

Sazba daně z příjmů právnických osob 19% 19%
Celková d aň ová  povinnost 0 0

Uplatněné daňové úlevy 2019 2018
Snížení základu daně dle § 20 odst. 7 ZDP v Kč 0 Kč 70 000 Kč
Sazba daně z příjmů právnických osob 19% 19%
Daňová úleva na DPPO v Kč 0 Kč 13 300 Kč

Ve zdaňovacím období roku 2018 byla získána daňová úleva ve výši 13 300 Kč, která byla v roce 2019 
použita ke krytí nákladů prováděných nepodnikatelských činností. Za rok 2019 nebyla možnost snížení 
základu daně využita.

IV.2. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření běžného účetního období a způsob vypořádání

VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ÚČETNÍHO OBDOBÍ

Způsob vypořádání výsledku hospodaření
návrh na vypořádání 

výsledku hospodaření 
za rok 2019

vypořádání 
výsledku hospodaření 

za rok 2018

Vykázaný výsledek hospodaření 0 0
Úhrada z nerozdělených zisků min. let 0 0

Převod do neuhrazených ztrát min. let 0 0

Institut v roce 2019, stejně tak jako v roce 2018, dosáhl nulového výsledku hospodaření.

IV.3. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI MEZI ROZVAHOVÝM DNEM A OKAMŽIKEM SESTAVENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Vedení společnosti analyzovalo potenciální dopady pandemie COVID-19 na činnost institutu, nicméně 
vzhledem k aktuální struktuře činnosti institutu a zdrojů financování dospělo k závěru, že v souvislosti 
s pandemií COVID-19 nedošlo k ohrožení předpokladu nepřetržitého trvání institutu. Účetní závěrka k 
31.12. 2019 proto byla zpracována za předpokladu, že institut bude nadále schopen pokračovat ve své 
činnosti.

V období mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné jiné významné 
události, jejichž důsledky a ekonomické dopady by měly být popsány a kvantifikovány v této příloze.

Sestaveno dne 07.07.2020

Mgr. Jan Kočí
ředitel Institutu pro pravicovou politiku, z. ú.
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