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Úvod
Účel
Spolek pro podporu liberální demokracie ČR si klade za cíl udržovat a bránit principy liberální
demokracie a bojovat proti populistickým tendencím ve společnosti. Spolek vytváří platformu
pro spolupráci se subjekty, podílejícími se na rozvoji liberální demokracie v České republice,
které chce materiálně i nemateriálně podporovat. Dále spolek bude poskytovat prostor pro
diskusi a rozšiřování právního povědomí obyvatel a realizovat vzdělávací aktivity na podporu
rozvoje liberální demokracie v ČR.

Program
Český volební systém zásadně znevýhodňuje malé strany. Například při minulých volbách
získala největší strana 29,64 % hlasů, nicméně celých 39 % poslaneckých mandátů. A naopak
nejmenší parlamentní strana získala 5,18 % hlasů a pouze 3 % mandátů. Při proporčním
rozdělení mandátů by největší parlamentní strana měla o 15 mandátů méně.
Vzhledem k roztříštěnosti volebních preferencí demokratických stran a současně probíhajícím
jednáním o různých formách spolupráce jsme se rozhodli transparentně podpořit
demokratické strany, které do příštích voleb vstoupí v koalici. Každá ze stran, která ohlásí koalici
do konce roku 2020, získá od nás podporu v celkové výši 5 miliónů Kč.

Konsolidace stran
První iniciativou našeho spolku je vypsaná podpora pro konsolidaci standardních
demokratických stran ve větší volební celky či koalice. Oproti plošné podpoře všech
standardních demokratických stran se spolek rozhodl pro neortodoxní formu finanční podpory
– podpoříme jenom ty strany, které se budou ochotny spojit.
Proč jsme se rozhodli pro tuto formu a co tím sledujeme? Dva primární důvody:
•

Český volební systém zcela zásadně znevýhodňuje malé strany. Důvodem je 5%
uzavírací klauzule, vysoký přirozený práh v některých krajích a bonifikace silných stran.
Při čistě proporčním rozdělení mandátů by ve volbách do PS PČR v roce 2017 získala
největší strana o 15 mandátů méně.

•

Při velké fragmentaci stran okolo středu a pravého středu hrozí potenciálně propadnutí
velké části liberálně-demokratických hlasů, pokud by některá ze stran nepřesáhla 5%
volební hranici.

Spojování stran do větších volebních celků nebo koalic oba tyto problémy či hrozby
potenciálně řeší. Proto jsme se tento proces konsolidace rozhodli podpořit vypsáním speciální
formy podpory. Nabídli jsme šesti parlamentním stranám (ODS, Pirátská Strana, ČSSD, TOP09,
KDU-ČSL, Starostové a Nezávislí) dar ve výši 5 miliónů Kč, který je podmíněn spojením s jakoukoli
nebo jakýmikoli ze zmiňovaných šesti stran a oznámením této spolupráce do konce roku 2020.
Polovina této částky bude vyplacena v roce 2020 na základě oznámení spolupráce a druhá
polovina v roce 2021 na základě schválení společných volebních kandidátek. Tato podpora,
rozdělená do dvou kalendářních roků, splňuje požadavky na maximální výši podpory jednoho
subjektu politické straně podle zákona o financování politických stran.
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Identifikace a činnost spolku
Spolek pro podporu liberální demokracie ČR
Žatecká 55/14, Josefov, 110 00 Praha 1
IČO: 09509071
Spolek zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou
značkou L 73865.
Spolek byl založen 7. 9. 2020 a do obchodního rejstříku zapsán 24. 9. 2020.
Spolek má účetní období totožné s kalendářním rokem.
Spolek není plátcem DPH.

Zakladatelé a statutáři
Zakládajícími členy Spolku pro podporu liberální demokracie ČR jsou tři čeští podnikatelé a
investoři Dušan Šenkypl, Jan Barta a Petr Krajíček.
Předsedou spolku byl zvolen na dobu neurčitou Jan Barta.

Zásady hospodaření
Spolek si neklade si za cíl vytvářet jakýkoliv zisk a v souladu se svými stanovami nevyplácí svým
členům žádné odměny. Veškerý majetek Spolku včetně všech příjmů z jeho činnosti lze použít
pouze k naplňování účelu Spolku a za tímto účelem vyvíjené činnosti.
Pro svou činnost spolek nečerpá žádné prostředky z veřejných zdrojů ani nevyvíjí žádnou
doplňkovou, hospodářskou činnost.

Donoři a obdarovaní
Největšími poskytovateli darů v roce 2020 byli dva ze zakládajích členů Dušan Šenkypl a Jan
Barta, kteří poskytli každý 5.620.000,- Kč. Zbývající částku do celkových prostředků použitých
pro hlavní činnost spolku poskytli titíž dva zakladatelé formou krátkodobé bezúročné půjčky.
Přijemci darů bylo v roce 2020 v souladu se stanovami a poskytnutými podklady (tedy
rozhodnutí k tomu oprávněného orgánu obdarovaného o volební spolupráci s některým
z partnerů a veřejné prohlášení předsedy obdarovaného a jeho partnera nebo partnerů o
tom, že k volební spolupráci dojde, to obojí do 31. 12. 2020) těchto pět subjektů:
•
•
•
•
•

Česká pirátská strana, se sídlem Na Moráni 360/3, 128 00 Praha, IČO: 713 39 698
KDU-ČSL, se sídlem Karlovo náměstí 317/5, 120 00 Praha, IČO: 004 42 704
Občanská demokratická strana, se sídlem Truhlářská 1106/9, 110 00 Praha, IČO: 161
92 656
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ, se sídlem Malostranské náměstí 266/5, 118 00 Praha, IČO:
26673908
TOP 09, se sídlem Opletalova 1603/57, 110 00 Praha, IČO: 713 39 728

Každý z výše uvedených obdarovaných obdržel v roce 2020 od spolku částku 2.500.000,- Kč,
přičemž nárok na dalších 2.500.000,- Kč jim vznikne v roce 2021 po registraci kandidátních
listin obdarovaného a jeho partnera nebo partnerů v jedné z forem volební spolupráce (což
může být buď vytvoření koalice nebo kandidatura členů jedné politické strany nebo hnutí
výhradně na kandidátní listině jiné politické strany nebo hnutí).
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Účetní výkazy
Rozvaha k 31. 12. 2020
Všechny částky jsou uvedené v tisících Kč.

Stav k prvnímu
dni účetního
období
A.

Stav
k poslednímu dni
účetního období

AKTIVA CELKEM

0

4

DLOUHODOBÝ MAJETEK

0

0

A.

I.

Dlouhodobý nehmotný majetek

0

0

A.

II.

Dlouhodobý hmotný majetek

0

0

A.

III.

Dlouhodobý finanční majetek

0

0

KRÁTKODOBÝ MAJETEK

0

4

I.

Zásoby

0

0

B.

II.

Pohledávky

0

0

B.

III.

Krátkodobý finanční majetek

0

4

Účty v bankách

0

4

B.

IV.

Jiná aktiva

0

0

B.
B.
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Stav k prvnímu
dni účetního
období
A.

Stav
k poslednímu dni
účetního období

PASIVA CELKEM

0

4

VLASTNÍ ZDROJE

0

4

A.

I.

Jmění celkem

0

0

A.

II.

Výsledek hospodaření

0

4

1 Výsledek hospodaření běžného účetního období

0

4

CIZÍ ZDROJE

0

0

I.

Rezervy

0

0

B.

II.

Dlouhodobé závazky

0

0

B.

III.

Krátkodobé závazky

0

0

B.

IV.

Jiná pasiva

0

0

B.
B.
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Výkaz zisků a ztrát 2020
Všechny částky jsou uvedené v tisících Kč.

Hlavní
činnost
A

Hospodářská
činnost

Celkem

Náklady
I.
6

Spotřebované nákupy a služby

61

0

61

Ostatní služby

61

0

61

II.

Změna stavu zásob a aktivace

0

0

0

III.

Osobní náklady

0

0

0

IV.

Daně a poplatky

0

0

0

V.

Ostatní náklady
20

Dary

5

0

5

12 500

0

12 500

VI.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv

0

0

0

VII.

Poskytnuté příspěvky

0

0

0

VIII.

Daň z příjmu

0

0

0

12 561

0

12 561

NÁKLADY CELKEM
B

Výnosy
I.

Provozní dotace

0

0

0

II.

Přijaté příspěvky

0

0

0

III.

Tržby za vlasdtní výkony a zboží

0

0

0

IV.

Ostatní výnosy

12 565

0

12 565

Zúčtování fondů

12 565

0

12 565

0

0

0
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V.

Tržby z prodeje majetku
VÝNOSY CELKEM

C
34

12 565

0

12 565

Hospodářský výsledek před zdaněním

4

0

4

Daň z příjmů

0

0

0

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK PO ZDANĚNÍ

4

0

4
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Komentáře k výkazům
Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č.
563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a Českými účetními standardy pro jednotky, jejichž
hlavní činností není podnikání.
Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu účtování ve věcné a časové
souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých
aktivitách.
Ve společnosti se nevyskytuje žádný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, pronajatý
majetek, dlouhodobý finanční majetek ani zásoby. Společnost ke dni účetní závěrky nemá
žádné pohledávky ani závazky z obchodních vztahů.
Společnost nemá žádné zaměstnance ani osobní náklady, neeviduje závazky ze sociálního
zabezpečení a zdravotního pojištění po splatnosti ani daňové nedoplatky. Rovněž nemá
žádné existující ani potenciální závazky neuvedené v rozvaze.
Jedinými náklady spolku (kromě výše popsaných darů poskytnutých politickým subjektům) byly
zřizovací výdaje na založení spolku a další právní náklady na tvorbu darovacích smluv.
V průběhu roku 2020 (prvního účetního období od vzniku společnosti) nedošlo k žádným
změnám v použitých účetních metodách společnosti.
Společnosti nevzniká za rok 2020 v souladu s ust. § 18 odst. 4 zákona o daních z příjmů povinnost
podat přiznání k dani z příjmů.

Další skutečnosti
Společnost nevynaložila v účetním období žádné prostředky na výzkum a vývoj.
Společnost nevynaložila žádné výdaje v oblasti ochrany životního prostředí.
K 31. 12. 2020 se společnost neúčastnila žádného soudního sporu, jehož rozhodnutí by mělo
podstatný dopad na společnost.
Společnost nepřijala žádné dotace na provozní ani investiční účely.
Po datu účetní závěrky nedošlo k žádné události, která by měla významný dopad na účetní
závěrku společnosti. Jediným novým faktem, který stojí za zmínku, jsou příspěvky dalších donorů
formou darů poskytnutých v roce 2021 mimo okruh zakladatelů Spolku, které budou použity na
dary poskytované výše uvedeným politických subjektům v průběhu roku 2021.

V Praze, dne 30. 6. 2021

Jan Barta, předseda
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