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Milí a vzácní přátelé,

právě jste se začetli do výroční zprávy spolku 
Milion chvilek za rok 2021. V Milionu chvilek je 
všechno intenzivní, reaktivní. Čas jako by ubí-
hal rychleji. I přesto si ale nezapomínáme vy-
členit prostor k hlubšímu rozmýšlení a k tvor-
bě dlouhodobé koncepce. A tak, i když se nám 
často zdá, že jsme toho za jeden rok prožili 
tolik, jako kdyby uběhly roky tři, nebojte se, 
tato výroční zpráva o tolik delší nebude.

V uplynulém roce jsme pokračovali v profesi-
onalizaci organizace. Díky tomu jsme schopni 
rychleji reagovat na současné kauzy, pružně 
upravovat dlouhodobé plány s  ohledem na 
to, jak se mění veřejné dění, ale hlavně mů-
žeme lépe pečovat o naše organizátory v ob-
cích, o dobrovolníky, dárce a o naše signatáře 
a podporovatele.

Na konci roku jsme také změnili struktu-
ru našeho spolku tak, aby lépe umožňovala 
dlouhodobou udržitelnost celé organizace. 
(O  tom se podrobněji dočtete v  sekci „Kdo 

jsme“). Místo postů předsedy a  místopřed-
sedy spolku tak vznikl tříčlenný výbor. Tím-
to bych chtěla poděkovat Benjaminu Rollovi, 
spoluzakladateli Milionu chvilek, který v roce 
2021 na postu předsedy působil. Bene, jsi srd-
cem naší organizace. Díky Ti za všechny roky, 
které jsi Chvilkám a lidem v nich věnoval. Díky 
za vize, které jsi s sebou přinesl – zvědomuje-
me si je a čerpáme z nich denně. A díky i za to, 
že jsi nám zůstal nablízku a že jsi poté, cos na 
podzim opustil funkci předsedy, zůstal i  na-
dále řadovým členem spolku.

Vezměme to ale popořádku. I rok 2021 začíná 
trochu nepředvídatelně. Pandemie koronavi-
ru se stupňuje, těžko se odhaduje, co bude za 
týden nebo za měsíc a  tomu musíme uzpů-
sobit i  naše plány. Hledáme nová, kreativní 
řešení veřejných akcí. Vláda ani Hrad totiž 
nezklamávají a pravidelně zásobují veřejnost 
novými skandály a kauzami. Organizujeme tak 
vůbec první autoprotest. Spouštíme webový 
portál „RE:Portál“, kde všechny tyto politické 
trampoty zaznamenáváme. A začínáme každý 
všední den rozesílat speciální newsletter „Zů-

@ Petr Zewlakk Vrabec1
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staň v obraze“, který stručně shrnuje aktuali-
ty z české politiky.

A hned v úvodu nemůžu opomenout ani kříže 
na Staroměstském náměstí. Spontánní akci 
uspořádanou v den prvního výročí první oběti 
koronavirové pandemie v  Česku. Akcí jsme 
chtěli veřejně uctít památku všech těch, kteří 
tu, nebýt pandemie, mohli být ještě s  námi, 
a upozornit na to, že Andrej Babiš a jeho vlá-
da mají na nezvládnutém průběhu pandemie 
a  tím pádem i  na úmrtí mnoha lidí lví podíl. 
Reakce a ohlas, které akce vyvolala, přesáh-
ly nejen naši organizaci, ale i hranice České 
republiky. Doufám, že spontánní pietní místo, 
které na náměstí i na jiných místech v repub-
lice začali lidé tvořit, pomohlo uzdravit ales-
poň některé bolesti způsobené těžkými časy 
a ztrátou blízkých.

Po celý rok jsme také dělali to, co je dlouho-
dobým základem naší činnosti: podporova-
li aktivity občanské společnosti, posilovali 
naše organizátory z  Milionové sítě, bedlivě 
sledovali vládu a  její kroky, i  nekončící střet 
zájmů a  excesy hradní party. A  pečlivě jsme 
se připravovali i na nadcházející volby do Po-
slanecké sněmovny.

2021: Rok změny a nového 
začátku
Rok 2021 jsme nazvali Rokem změny a s tím 
jsme do něj také vstoupili. Dali jsme si totiž 
nelehký úkol, který byl ale po Roce protestů 
(2019) a  Roku krize (2020) naprosto zásadní 
a  měl změnit politickou scénu v  České re-
publice. Na podzim nás totiž čekaly volby do 

1. ÚVODNÍ SLOVO

@ Petr Zewlakk Vrabec

Poslanecké sněmovny a  náš cíl zněl: Nová 
vláda bez extremistů, komunistů a populistů; 
a konec Andreje Babiše jako premiéra. Byla to 
výzva obřích rozměrů. Věděli jsme, že si An-
drej Babiš a  jeho poradní tým nebudou brát 
servítky, protože jim jde o  všechno, a  že to 
tím pádem bude tvrdý a nehezký souboj. Jak 
se dá ale takové populistické mašině postavit 
čestně? Díky energii aktivních občanů. A prá-
vě díky té a jejich odvaze a vytrvalosti, a díky 
aktivitám dalších organizací a osobností, byla 
nakonec naše kampaň úspěšná. Demokraté 
uspěli. Po volbách mají ve Sněmovně napros-
tou většinu. Strany ANO a SPD jsou v opozici. 
A opravdovou třešničkou na dortu je to, že se 
do Sněmovny poprvé od Sametové revolu-
ce vůbec nedostali komunisté. Pro výsledek 
těchto voleb bylo klíčové i to, že demokratic-
ké strany začaly spolupracovat a utvořily dvě 
koalice, čímž zvýšily své šance na úspěch. 
Milí síťaři, naši drazí dobrovolníci a dárci, po-
kud tohle teď čtete, chci Vám říct jedno velké 
DĚKUJEME! ♥ Děkujeme za všechen Váš čas 
a síly, které jste napřeli do voleb, a do aktivi-
zace a kultivace občanské společnosti. Vaše 
vytrvalá aktivita dokázala, že každá chvilka, 
kterou demokracii věnujeme, přináší výsled-
ky.

Po volbách se díky tomu děje něco, co jsme 
za celou naší činnost nezažili. Za prvé: Andrej 
Babiš není premiérem. A  za druhé: demo-

kratické vládní strany komunikují s  občany. 
Mimo to, je smrtící duo Babiš -Zeman rozpo-
jeno. A  jsme si vědomi i ruských vlivů, které 
je potřeba bedlivě sledovat. Proruský Zeman 
ale na Hradě bude ještě rok sedět a vše na-
povídá tomu, že se o jeho místo bude ucházet 
právě Andrej Babiš. Nová vláda se navíc bude 
potýkat s  tolik nutnou deagrofertizací státní 
správy, zděděnými dluhy a  nekonstruktiv-
ní opozicí. Před pětikoalicí tak stojí nelehký 
úkol. Důvěru občanů si může udržet jen po-
kud bude držet při sobě a bude transparent-
ně a v dostatečné míře komunikovat s veřej-
ností. Boj o Hrad totiž začíná.

Děkujeme Vám za každou chvilku pro demo-
kracii. Děkujeme, že při tom můžeme stát po 
Vašem boku. A těšíme se na další roky spolu-
práce.

Hana Strašáková, mluvčí
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KAMPANĚ

Rok změny, Výzva demokratickým stranám, Volím 
změnu, do které se zapojilo 1 372 dobrovolníků 
a organizátorů z Milionové sítě, 267 výdejních 
míst, a desítky infl uencerů a známých osobností

DEMONSTRACE

1 autodemonstrace, 5 velkých demonstrací, 
6 happeningů a guerilla akcí, 533 místních akcí po 
celé republice

MILIONOVÁ SÍŤ

100 akreditovaných místních skupin, 
700 organizátorů z více než 470 míst v ČR, 
112 výdejních míst, celá řada připomínek 
významných výročí, pravidelná online setkání 
a síťování, debaty se známými osobnostmi 
a odborníky

DOBROVOLNÍCI

1065 aktivních dobrovolníků, 500 nově 
zapojených, 1012 hodin odvedené dobrovolnické 
práce

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

3 913 779 oslovených uživatelů na Facebooku, 
kde jsme dále registrovali 266 314 komentářů, 
132 029 sdílení a 1 421 063 reakcí. Na Instagramu 
jsme oslovili 858 895 uživatelů.

INFORMOVÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ

Vzdělávací web Re:Portál, newsletter Zůstaň 
v obraze, každodenní informování o současných 
kauzách na našem webu a sociálních sítích

2. KOLÁŽ ROKU 2021
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KDO JSME a CO DĚLÁME
Účelem spolku Milion chvilek, z.s., je podpora a kultivace 
demokratické kultury, občanské angažovanosti a veřejné diskuse 
v České republice. Jsme iniciativa založená na odvaze, kritickém 
myšlení a laskavosti.

Jsme SÍŤ aktivních občanů,
propojujeme a podporujeme občanskou společnost.

Jsme ZAHRADNÍK společnosti,
povzbuzujeme lidi k zájmu, angažovanosti a převzetí 
zodpovědnosti.

Jsme HLÍDACÍ PES demokracie,
bráníme demokratická pravidla, principy a hodnoty.

CO CHCEME
Usilujeme o ROZKVETLOU 
DEMOKRACII
Chceme mít politiky, kteří respektují 
demokratická pravidla a instituce, 
nelžou, nekradou, nestraší a nejsou ve 
střetu zájmů.

Chceme být občany, kterým záleží 
na druhých lidech, zajímají se o stav společnosti 
a převzali za ni svůj díl zodpovědnosti.

Chceme žít v zemi, v níž se daří svobodě 
a spravedlnosti, má zdravou krajinu, a kde každý 
může žít beze strachu, důstojně a rád.

Jak toho chceme dosáhnout?
Spojujeme lidi, kterým na demokracii záleží

Když si alespoň milion lidí řekne:

„Záleží mi na demokracii,
najdu si pro ni chvilku
a v případě potřeby ji budu bránit,“

a začnou spolupracovat,
tak to bude na společenské atmosféře i praktické 
politice poznat.

Nezávislá
média

Kvalitní 
politici

Nezávislé
instituce

Spravedlivé 
podmínky pro

všechny

3. NAŠE POSLÁNÍ

Jsme hlídací pes
a pojistka demokracii

Analyzujeme problémy, 
vzděláváme veřejnost

Povzbuzujeme lidi
k zájmu a angažovanosti
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Podobně jako v roce 2020, i začátek roku 2021 přinesl pro celou společnost obrovskou zátěž v po-
době další vlny pandemie a s ní spojených dopadů ekonomických, sociálních, kulturních, psychic-
kých i politických. Přes to všechno občanská společnost nespala. Přinášíme seznam akcí a projek-
tů Milionu chvilek uspořádaných v roce 2021:

Milionová síť je naší pevnou součástí i v roce 2021
Spojujeme lidi, kterým na demokracii záleží. Zásadní roli v tom hraje právě Milionová síť organi-
zátorů ze všech koutů České republiky. Neutuchající energie a síla organizátorů se letos ukázala 
i během kampaně Volím změnu, do které se zapojila většina Místních skupin. Úspěšně pokračuje-
me také v akreditaci Místních skupin, na konci roku máme 97 akreditovaných garantů, se kterými 
jsme pravidelně v kontaktu. Díky kampani Volíme změnu jsme rozšířili počet výdejních míst na 112, 
jsou v nich k dispozici propagační materiály Milionu chvilek. Stejně tak jsou stále aktivní i další 
desítky organizátorů po celé republice. A za jejich aktivity, kterým se věnují ve volném čase, jsme 
velmi vděční.

Naše akce v roce 2021

Pochodeň, která nezhasne
Organizátoři Milionové sítě, stejně jako každý 
rok, pořádají připomínku výročí upálení Jana 
Palacha jakožto symbol boje proti komunis-
mu.

Fotografi cká výstava a protest „Televizi 
lidem, NE stranám“
Fotografi cká výstava pod širým nebem s ná-
zvem „Televizi lidem, NE stranám“ připomně-
la 20. výročí tzv.  televizní krize a nezastupi-
telnou roli aktivní občanské společnosti při 
obraně nezávislosti veřejnoprávních médií. 
Výstavu jsme zahájili protestním shromáždě-
ním, které upozornilo na znepokojivé dění na 
půdě současné Rady ČT.

Lux Babiš
Happening, který ukázal, jak Andrej Babiš vy-
sává náš stát. Státní zemědělský intervenční 
fond doporučil přidělit 45 milionů z  unij ních 
peněz dvěma fi rmám z Babišova holdingu Ag-4

PŘÍBĚH ROKU 
2021

Lux Babiš @ Zewlakk
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rofert, přestože podle auditu Evropské komise 
na takovou podporu nemají premiérovy fi rmy 
nárok. Při online přenosu happeningu jsme 
upozornili na unesený stát, který Andrej Babiš 
drží jako rukojmí, a pozvali na Masopustní jízdu, 
neboli přehlídku problémů Andreje Babiše.

Protestní masopustní jízda a happening
Jak v době pandemických uzávěr neotřele upo-
zornit na podezřelé přešlapy vlády a důležitost 
blížících se voleb do Poslanecké sněmovny? 
Na tuto otázku jsme odpověděli uspořádáním 
„Protestní masopustní jízdy Prahou“. Akce se 
zúčastnili lidé z celé republiky a společně jsme 
vytvořili kolonu alegorických vozů, které repre-
zentovaly přehlídku problémů české vlády: pa-
ralyzované vyšetřování otravy řeky Bečvy, střet 
zájmů, dostavbu Dukovan a  s  ní související 
hrozbu závazků totalitním mocnostem, a mno-
ho dalších.

Křížky na Staroměstském náměstí
U  příležitosti výročí první oběti koronaviru 
(22. března 2021) jsme smývatelným křídovým 
sprejem namalovali na dlažbu Staroměstské-
ho náměstí bílé kříže. Za každou oběť pan-
demie jeden. Upozornili jsme tak na zásadní 
selhání vlády při řízení dopadů pandemie. 
Otevřený dopis adresovaný Andreji Babišo-
vi a  jeho vládě zmařených životů podepsalo 
přes 27 000 lidí.

Ze Staroměstského náměstí se brzy sta-
lo spontánní pietní místo. Lidé na něj nosili 
květiny a svíčky a ke křížům připisovali jména 
svých předčasně zemřelých blízkých.

O  křížích na Staroměstském náměstí se 
psalo nejen za hranicemi České republiky, ale 
také za hranicemi kontinentu. O  akci infor-
moval americký deník The New York Times, 
anglický deník The Independent, světová 
agentura Reuters, korejské noviny Chosun, 
italský server Euronews a mnoho dalších.

Chňapky pryč od ČT!
Situace v Radě České televize se se zvolením 
nových radních eskaluje. Máme starost o za-
chování nezávislého veřejnoprávního média, 
a  proto organizátoři Milionové sítě pořádají 
19. 4. ve svých městech a  před regionálními 
sídly České televize happeningy. Protože po-
litici, a tím méně jimi dosazení radní, nemají 
právo zasahovat do nezávislosti České tele-
vize.

Celorepubliková demonstrace: „Hrad za 
hranou, republika v ohrožení!“
Touto akcí jsme upozornili na fakt, že prezi-
dent Miloš Zeman, vláda Andreje Babiše, ko-
munisté a SPD dlouhodobě směřují naši zemi 
do područí Ruska, zatímco na území ČR vraždí 
ruští agenti. BIS totiž po sedmi letech odhalila, 
že ruští agenti stáli za útokem ve Vrbětickém 
muničním areálu, kde při výbuchu zemřeli 
dva čeští občané. Útok přinesl roky nejistoty 
pro obyvatele Vrbětic a způsobil hmotné ško-

dy přes miliardu korun. Protestem jsme také 
připomněli, že říjnové volby musí dopadnout 
tak, aby demokratické strany sestavily novou 
vládu. Bez ANO, bez prokremelských komuni-
stů a bez extremistů z SPD a jim podobných. 
Akce se konala v Praze a ve městech po celé 
České republice.

Série demonstrací „Necouvneme – Justici 
nedáme!“
Demonstrace na Václavském náměstí (20. 5.), 
celorepubliková demonstrace v  67 městech 
(27. 5.), Pochod za spravedlivou vládu (1. 6.) 
a  další celorepubliková akce Necouvne-
me - Za spravedlivou vládu (8. 6.) v  53 měs-
tech. To vše po rezignaci Nejvyššího státního 
zástupce, který jako důvod svého odchodu 
uvedl dlouhodobé tlaky na svou osobu, kvůli 
kterým nemůže vykonávat svou funkci.

Prostřednictvím těchto demonstrací dala 
občanská společnost jasně a hlasitě najevo, 
že jakýkoliv nátlak na justici, která má být 

Masopustní jízda @ Zewlakk

Křížky na Staroměstském náměstí @ Zewlakk

4. PŘÍBĚH ROKU 2021
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nezávislá, je naprosto nepřij atelný. Stejně 
jako problematické jednání ministryně Marie 
Benešové a fakt, že by vláda s trestně stíha-
ným premiérem jmenovala nového šéfa ža-
lobců.

Sto let stačilo! Den obětí komunismu
Na výročí popravy Milady Horákové (27. 6.) 
pořádají organizátoři Milionové sítě připo-
mínkové akce s názvem „Sto let stačilo“. Ten 
naráží na letošní sté výročí založení komu-
nistické strany a vyslovuje přání, aby komu-
nisté v  podzimních parlamentních volbách 
neuspěli. To se nakonec povedlo. V Praze se 
jdeme projít průvodem před sídlo KSČM, kde 
rozdáváme pohledy s  nápisem „100  let sta-
čilo!“

Spuštění newsletteru „Zůstaň v obraze“
Začali jsme e -mailem rozesílat pravidelné 
aktuality z  české politiky – stručně a  jas-
ně, dvě minuty čtení a  čtenáři jsou v  obra-

ze. Newsletter „Zůstaň v  obraze“ už odebírá 
24 168 lidí. A přihlásit se k němu můžete i Vy: 
www.milionchvilek.cz/zustan -v-obraze

Spuštění „RE:Portálu“
RE:Portál shrnuje nejzávažnější kauzy sou-
časné české politiky. Na webu si tak může-
te rozkliknout jednotlivé aféry a  vstoupit do 
světa příběhů, které mohou znít neuvěřitel-
ně, ale opravdu se staly. Díky videím, struč-
ným textům a zábavným kvízům se dozvíte to 
podstatné o  těch nejdůležitějších kauzách: 
www.milionchvilek.cz/reportal

Výzva demokratickým stranám
V souvislosti s blížícími se volbami jsme zve-
řejnili „Výzvu demokratickým stranám“, ve 
které jsme požadovali, aby demokratické 
strany odmítly všechny nabídky na jakoukoli 
formu vládní spolupráce s hnutím ANO, extre-
misty a  komunisty či jejich podporu. Výzvu 
podepsalo 45 543 lidí a stala se klíčovým do-

kumentem při naší další komunikaci s demo-
kratickými koalicemi.

Na základě „Výzvy demokratickým stra-
nám“ se demokratické koalice (Piráti a  Sta-
rostové a  SPOLU) zavázaly k  tomu, že po 
volbách spolupracovat s ANO, extremisty ani 
komunisty nebudou. Koalice se také zavázaly 
k dalším krokům, které po volbách přispějí ke 
změně současné politické situace. Celé znění 
výzvy a informace o tom, jak se koalice k Vý-
zvě připojily, najdete zde: www.milionchvilek.
cz/vyzva -demokratickym -stranam

Celorepubliková kampaň Volím změnu 
a volby do Poslanecké sněmovny
Na demonstraci na Václavském náměstí 
(20. června) jsme představili aktivizační kam-
paň ke sněmovním volbám s  celorepubliko-
vým zásahem a jasným cílem: Ukončit vládu 
Andreje Babiše a inspirovat voliče a nevoliče 
k volbě změny. Tedy k volbě demokratických 
koalic.

Součástí rozsáhlé kampaně byla dlouhodobá 
kontaktní kampaň v  ulicích, debaty po celé 
republice, akce Milion SMS pro demokracii, 
billboardy, rozhlasové spoty i reklamní nosi-
če v  MHD. Také jsme do všech domovů pro 
seniory rozeslali knihu Babišovo Palermo 
a velké množství výtisků jsme rozdali i před 
vysokými školami.

Do kampaně se zapojilo 1 372 dobrovolníků 
a  organizátorů z  Milionové sítě, 267 výdej-
ních míst, a  desítky infl uencerů a  známých 
osobností. Kampaň vyvrcholila v  říjnu 2021 
volebním vítězstvím demokratických koalic 
Piráti a Starostové a koalice Spolu. Cesta ke 
změně se otevřela.

Kříže v Průhonicích
Nebýt populistických rozhodnutí vlády Andre-
je Babiše, nebyl by počet zemřelých na covid 
v ČR zdaleka tak vysoký. Abychom tuto sku-
tečnost připomněli, smývatelným křídovým 
sprejem jsme na náměstí v  Průhonicích na-

Sto let stačilo! Den obětí komunismu @ Jana Plavec

Kontaktní kampaň Volím změnu @ Zewlakk
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malovali kříže symbolizující zbytečně zma-
řené životy v průběhu pandemie. Ve stejný 
den měl na stejném místě zastávku své 
předvolební kampaně Andrej Babiš. Kon-
trast do očí bij ícího populismu a smutné re-
ality v podobě křížů rezonoval napříč všemi 
českými médii a připomněl potřebu změny 
u voleb.

Už nikdy více
Organizátoři Milionové sítě pořádají 21. 8. 
akci k  připomenutí okupace Českosloven-
ska vojsky Varšavské smlouvy.

Zabaveno ANO -fertem
Happeningem „Zabaveno ANO -fertem jsme 
chtěli poukázat na vzrůstající vliv ANO/Ag-
rofertu ve veřejné sféře. Organizátoři Mili-
onové sítě, dobrovolníci a dobrovolnice po 
celé republice proto označili objekty veřej-
ného prostoru, které běžně vnímáme jako 
veřejné vlastnictví, žlutou „exekuční“ pás-

kou s nápisem „Zabaveno ANO -fertem“. Ještě 
před volbami jsme tak názorně ukázali, co se 
může stát, když u moci zůstane Andrej Babiš, 
a upozornili jsme na prorůstání konglomerátu 
ANO/Agrofert naším státem, které by se v pří-
padě jeho vítězství mohlo ještě stupňovat.

Restart republiky
Na výročí založení republiky (28. 10.) pořádali 
organizátoři Milionové sítě akce oslavující vý-
sledek parlamentních voleb. Akcentovali tak 
šanci na restartování politické situace v Česku.

Oslava 17.  listopadu a nová výzva „Potřebu-
jeme prezidenta“
Během oslav výročí 17. listopadu jsme na Sta-
roměstském náměstí představili novou petiční 
výzvu „Potřebujeme prezidenta“. V nadcháze-
jící prezidentské volbě (leden  2023) totiž re-
álně hrozí, že se demokratické hlasy občanů 
rozdrobí mezi velké množství demokratických 
kandidátů, což by mohlo znamenat možný 

úspěch populistů a extremistů. Stáli bychom 
tak tváří v  tvář podobnému nebezpečí jako 
Slováci při posledních prezidentských vol-
bách a  ostatně jako i  my v  prezidentských 
volbách před pěti lety.

Výzva „Potřebujeme prezidenta“ je jasný 
signál směrem k  prezidentským kandidá-
tům demokratického spektra, že je potřeba 
postupovat strategicky a  tak, aby se voliči 
rozhodovali mezi tím kandidátem či kandi-
dátkou, který/á má skutečnou šanci uspět. 
Výzvu si můžete přečíst a  podepsat zde: 
www.potrebujemeprezidenta.cz

Díky, pane prezidente! Navštivte pracovnu 
Václava Havla
Připomněli jsme si 10. výročí úmrtí Václa-
va Havla. Akce pořádali organizátoři po celé 
České republice. V  Praze jsme pak nainsta-
lovali na Jungmannovo náměstí „pracovnu 
Václava Havla“, kam se lidé mohli posadit, 

Zabaveno ANO -fertem @ Zewlakk

Oslava 17. listopadu a nová výzva „Potřebujeme prezidenta @ Zewlakk

poslechnout si vzkaz, který na záznamníku 
zanechal sám prezident Havel a  na oplát-
ku napsat i vzkaz jemu. Jaký by měl být náš 
budoucí prezident? Které hodnoty by měl za-
stávat? A musí být ideální? To vše jsou otáz-
ky, nad kterými mohli návštěvníci v prostředí 
pracovny popřemýšlet.

4. PŘÍBĚH ROKU 2021
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Milion chvilek pro demokracii tvoří statisíce aktivních občanů, kterým záleží na demokracii v naší 
zemi. Jsou jimi signatáři našich petic, dobrovolníci, pořadatelé akcí v regionech, garanti Milionové 
sítě, blízcí externisté, zaměstnanci a členové spolku. Loni jsme poprvé od založení spolku změnili 
stanovy a tím i strukturu spolku samotného tak, aby lépe odpovídala dlouhodobé udržitelnosti celé 
organizace, ke které směřujeme. V listopadu 2021 jsme tak na valné hromadě spolku odhlasovali 
zrušení postu předsedy, a  schválili zavedení statutárního orgánu v  podobě tříčlenného výboru. 
Nově je ve stanovách ukotvena také pozice ředitele/ředitelky. A jak to tedy nově funguje?

Spolek neboli Valná hromada
Valná hromada je nejvyšší orgán spolku a tvoří ji všichni řádní členové spolku. Valná hromada roz-
hoduje o změnách stanov spolku, schvaluje výroční zprávu, roční uzávěrku hospodaření i program 
činnosti navržený Výborem, připravuje pro Výbor podněty a v neposlední řadě členy Výboru volí 
a odvolává.

k prosinci 2021 ve složení: Amálie Kovářová, Benjamin Roll, Dominik Müller, Elva Frouz, Eva Volfová, 
Jiří-Jakub Zévl, Lukáš Venclík, Marie Jahodová, Monika Šatavová, Pavel Hošek, Ray Baseley

Výbor
Výbor je statutární orgán Spolku a má tři členy, kteří jsou oprávněni samostatně zastupovat Spo-
lek navenek. Každý člen Výboru je volen Valnou hromadou (tedy všemi členy Spolku) na tři roky. 
Výbor koordinuje činnost Spolku, odpovídá za jeho plynulý chod a za vedení účetní evidence, sta-
novuje konkrétní cíle v rámci naplňování účelu a programu rozvoje Spolku, zpracovává podklady 
pro rozhodnutí Valné hromady a řídí se jejími rozhodnutími.

od listopadu 2021 ve složení: Amálie 
Kovářová, Jiří-Jakub Zévl, Lukáš Venclík5
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Ředitelka
Je jmenována výborem na tři roky a je mu odpovědná. Ředitelka na základě plné moci vykoná-
vá mandát svěřený jí výborem. Především má za úkol naplňovat účel spolku, vést a sestavovat 
za tímto účelem exekutivní tým a s  jeho pomocí připravovat a realizovat konkrétní kampaně, 
projekty a dlouhodobou činnost vedoucí k podpoře a kultivaci demokratické kultury, občanské 
angažovanosti a veřejné diskuse v České republice.

od listopadu 2021: Marie Jahodová

Tým
Tým Milionu chvilek je výkonný orgán, který zajišťuje každodenní chod organizace. Tvoří ho za-
městnanci, brigádníci a blízcí externisté, kteří se aktivně podílejí na našich akcích a projektech. 
Tým je rozdělen do pěti subtýmů. V čele týmu stojí ředitelka a společně s fi nanční ředitelkou, 
mluvčí a garanty (vedoucími) jednotlivých subtýmů rozhoduje o činnostech a projektech, které 
naplňují vizi spolku.

Finanční ředitelka: Monika Šatavová
Mluvčí: Hana Strašáková

Komunikační tým
Komunikační tým vytváří strategii celkové komunikace Milionu chvilek i  jednotlivých akcí 
a  projektů. Členové komunikačního týmu denně zveřejňují příspěvky na sociální sítě Face-
book, Twitter a Instagram, a na webové stránky. Všechny tyto platformy také spravujeme a vy-
tváříme pro ně vizuální podklady. Mimo to grafi ci našeho týmu vytváří grafi ky ke kampaním 
a jednotlivým akcím nejen pro spolek, ale i pro organizátory Milionu chvilek po celé republice. 
Pravidelně posíláme newslettery s  informacemi o naší činnosti a o možnostech zapojení se 
ke kultivaci demokracie. A od loňského roku rozesíláme také pravidelný přehled těch nejdů-
ležitějších informací ze světa politiky prostřednictvím e-mailové platformy „Zůstaň v obraze“. 

Naším úkolem je předávat informace srozumitelným a poutavým stylem a formulovat stanovis-
ka spolku Milion chvilek pro demokracii.

Garant: Adam Ludvík
Garantka do prosince 2021: Hana Strašáková
ludvik@milionchvilek.cz

Tým fundraisingu
Tým fundraisingu se stará o všechny dárce a podporovatele Milionu Chvilek, vytváří fundraisin-
govou strategii organizace a naplňuje ji. V našich krocích vždy postupujeme podle etického ko-
dexu fundraisera i podle etického kodexu organizace – dary přij ímáme pouze od důvěryhodných 
dárců, jejichž činnost a vystupování je v souladu s našimi hodnotami, a kteří respektují principy 
demokratického právního státu, ochranu lidských práv a  životního prostředí. A  naopak nikdy 
nepřij ímáme dary od anonymních dárců. Kromě toho tým fundraisingu spolupracuje s dalšími 
týmy na jednotlivých projektech organizace. A  na starost má i  komunikaci s  dárci. S  našimi 
dárci jsme nejčastěji v  kontaktu telefonicky nebo skrze náš email klubpratel@milionchvilek.
cz. Aktuálně jde o několik desítek tisíc dárců jednorázových a několik tisíc dárců pravidelných. 
Jsme velmi vděční všem, kteří se na chodu Milinu Chvilek aktivně podílejí svými dary. Jen díky 
těmto dárcům můžeme být skutečně nezávislí.

Garantka: Anna Volenter
volenter@milionchvilek.cz

Tým Sítě
Hlavním pilířem aktivit týmu Sítě je podpora místních organizátorů a  skupin v  jejich činnosti 
a pořádání akcí po celé České republice. Přestože jsme byli i  v  roce 2021 omezeni pandemií, 
podařilo se napříč republikou úspěšně uspořádat celou řadu akcí – navázali jsme na zkušenosti 
z  loňského roku a  akce pro veřejnost jsme pořádali v  menších formátech. Zařadili jsme také 
osvědčené venkovní výstavy k důležitým výročím.

5. KDO JSME
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Členové týmu sítě pro společné akce připravují podklady, registrují akce organizátorů a následně 
připravují mapu a seznam akcí, které se pravidelně zveřejňují. Tým Sítě také pečuje o Milionovou 
síť – pravidelně komunikuje prostřednictvím e-mailu, telefonicky i prostřednictvím online setkání 
konaných jednou za dva týdny, a podporuje organizátory v aktivitě. Všem garantům a organizáto-
rům poskytuje produkční, konzultační i fi nanční podporu, která jim může ulehčit organizaci akcí. 
Akreditovaným garantům nabízí také právní pomoc, kterou při organizování akcí občas potřebu-
jí. Mimo to, členové týmu zajišťují také přenos informací z týmu Milionu chvilek k organizátorům 
a naopak, a vzájemně propojují jednotlivé místní organizátory. Nedílnou součástí práce týmu je 
také rozšiřování a podpora Milionové sítě. Pravidelně akredituje nové Místní skupiny a registruje 
nová výdejní místa s plackami a aktuálními materiály Milionu chvilek.

Garantka: Veronika Jiravová,
jiravova@milionchvilek.cz

Tým obsahu
Obsahový tým hlídá politiky, vzdělává veřejnost v oblasti fungování demokracie a jejích institucí 
a  upozorňuje na kauzy a  nekalosti, k  nimž v  politice dochází. Členové týmu vytváří stanoviska 
a reakce Milionu chvilek k aktuálním politickým událostem a tématům či problémům, kterými se 
spolek dlouhodobě zabývá. Každý den proto sledují a vyhodnocují aktuální dění a vytvářejí k němu 
texty a komentáře, především na sociální sítě. Zároveň se věnují přípravě dlouhodobějších projek-
tů a kampaní, ke kterým vytvářejí podklady a další materiály. Zabývají se i projekty zaměřenými na 
vzdělávání a vtahování občanů do politiky a veřejného života. Podílejí se na dramaturgii veřejných 
akcí a stanoviscích, která na nich zaznívají.

Součástí práce obsahového týmu jsou v neposlední řadě analytické výstupy a podklady pro čin-
nost širšího týmu. Data pro ně obsahový tým získává buď na základě interních výzkumů, nebo na 
základě rešerší. Následně je interpretuje a dává jednotlivým subtýmům doporučení ohledně práce 
či směřování projektů.

Garantka: Lucie Černá
cerna@milionchvilek.cz

Tým produkce a péče o dobrovolníky
Mezi hlavní činnosti produkčního týmu se řadí dlouhodobá péče o  dobrovolníky, stážisty, členy 
všech subtýmů organizace, zajištění či podpora svěřených projektů a propojení aktivit s hodno-
tovým rámcem organizace. Doprovodné aktivity představují zajištění celkového chodu kanceláře, 
její každodenní provoz i distribuci a logistiku potřebných materiálů.

Největším projektem týmu v roce 2021 byla celorepubliková kampaň Volím změnu k parlament-
ním volbám. Sháněli jsme dobrovolníky kontaktní kampaně v  ulicích po celém Česku, pomáhali 
jsme organizátorům Milionu chvilek pořádat předvolební debaty, vyprodukovali jsme desítky bill-
boardů, výlepových reklam, natočili jsme rádiové spoty se známými osobnostmi a do kampaně 
jsme zapojili desítky infl uencerů. Ke kampani Volím změnu se přidalo 1 372 dobrovolníků a  267 
výdejních míst, tedy spousta nových občanů, kterým na demokracii záleží.

Do naší celoroční činnosti, jako jsou demonstrace, happeningy a  jiné akce, se zapojilo 1065 
dobrovolníků (u nás jim přezdíváme Hrdinové). Ti strávili dobrovolnickou prací 1012 hodin, což je 
přesně 1 měsíc 11 dní a 4 hodiny. A to všechno ve svém volném čase. Děkujeme!

Všechny naše aktivity byly zaměřeny tak, aby reagovaly na současnou situaci. Zároveň ale 
všechny mířily k cíli Roku změny. A po realizaci akcí můžeme hrdě říct, že aktivity našeho týmu 
přispěly k pozitivnímu výsledku parlamentních voleb.

Garantka: Adéla Vlčková
vlckova@milionchvilek.cz
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VÝNOSY A NÁKLADY ZA 
ROK 2021
Spolek Milion chvilek byl v  roce 2021 fi nan-
cován výhradně z  dobrovolných příspěvků 
od soukromých dárců od soukromých dárců 
(jednotlivců a fi rem). Náklady v roce 2021 byly 
nižší než výnosy a rozdíl v hospodaření bude 
využit na fi nancování činnosti spolku v násle-
dujících obdobích.

Důvěra našich dárců je pro nás obrovským 
závazkem hospodařit zodpovědně. Proto 
jsme si nad rámec našich povinností necha-
li veškeré účetnictví i  celou výroční zprávu 
zkontrolovat nezávislým auditorem – aby ne-
bylo pochyb o tom, že čísla zde uvedená jsou 
v  naprostém souladu s  realitou. Kompletní 
účetní závěrku i s výrokem auditora nalezne-
te na konci této výroční zprávy.

VÝNOSY 2021
Celkové výnosy spolku byly 26 101 tis. Kč 
prostřednictvím platební brány Darujme.cz, 
transparentního účtu na který přicházejí pro-
středky do veřejné sbírky našeho spolku a také 
prostřednictvím několika větších individuál-
ních darů. Spolek neprovozuje žádnou vlastní 
hospodářskou činnost.

NÁKLADY 2021
Z  darovaných prostředků jsme fi nancovali 
všechny veřejné akce v Praze, fi nančně jsme 
podpořili také pořádání akcí v  dalších měs-
tech a  rozvoj Milionové sítě. Množství práce 
a aktivit v  roce 2021 přes komplikace s pan-
demií Covid – 19 zůstalo obdobné jako v minu-
lém roce. Vedle stálých témat a podob práce 
jsme rozvinuli i  nový segment přímých dob-

rovolných aktivit na ulicích měst a  obcí. Tak 
velký objem práce s tak velkou zodpovědností 
je třeba vykonávat pořádně a  náležitě. Další 
fungování by tedy bez významné profesiona-
lizace našeho týmu nebylo možné. Investovali 
jsme i do nových internetových nástrojů.

Celkové náklady v roce 2021 činily 22 765 tis. Kč. 
Při hospodárném nakládání s fi nančními pro-
středky, a  především zásluhou obrovského 
množství dobrovolnické práce jsme byli za 
tuto částku schopni realizovat velký objem 
práce a dosáhnout významných výsledků. Ve 
spolupráci se stovkami dobrovolníků a  míst-
ních organizátorů jsme mohli uspořádat stov-
ky akcí po celé republice a  realizovat i  pod-
zimní kampaň k parlamentním volbám.

6
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FUNDRAISING
Rok 2021 přinesl další výrazné rozšíření a profesionalizaci fundraisingového týmu. Ten nyní zajiš-
ťuje péči o několik tisíc pravidelných i jednorázových dárců a pokračuje v budování a posilování 
vztahů s nimi. Podobně jako v předešlém roce byl i rok 2021 poznamenán pandemií covidu. O to 
více jsme vděční všem našim příznivcům, kteří se rozhodli nás i  během obtížné doby fi nančně 
podpořit. Díky darům jednotlivých soukromých dárců jsme pokryli veškeré náklady veřejných akcí 
a kampaní pořádaných po celé republice. Milion Chvilek, z.s. nepřij ímá žádné fi nanční prostředky 
z veřejných peněz, dotací či grantů od státu, politických stran, vrcholových politiků a političek, 
ani od zahraničních nadací. Dary pocházejí pouze od soukromých dárců. Děkujeme všem našim 
dárcům, že nám umožňují věnovat se obraně a kultivaci demokracie.

Dary přij até prostřednictvím Darujme.cz
Počet darů nad 10 Kč 45 886
Počet dárců nad 10 Kč 8 327
Průměrná výše daru nad 10 Kč 344 Kč
Nejvyšší dar 98 821 Kč
Nejvyšší suma darů za celý rok od jednoho dárce 120 000 Kč
CELKEM 15 781 749 Kč

Dary přij até na sbírkový transparentní účet
Počet darů nad 10 Kč 10 508
Počet dárců nad 10 Kč (identifi kátor číslo b. ú. – protiúčet) 7 042
Průměrná výše daru nad 10 Kč 916 Kč
Nejvyšší dar 300 000 Kč
Nejvyšší suma darů za celý rok od jednoho dárce 650 000 Kč
CELKEM 9 630 668 KČ

Ostatní dary přij até na běžný účet
Počet darů nad 10 Kč 122
Počet dárců nad 10 Kč (identifi kátor číslo b. ú. – protiúčet) 33
Nejvyšší dar 338 800 Kč
CELKEM 697 311 KČ

6. HOSPODAŘENÍ

22 765 000 Kč
NÁKLADY

Náklady na mzdy, povinné odvody a související pojištění za práce 
na projektech, náhrady za nemoc a péče o dobrovolníky

Náklady na veřejné akce, demonstrace 
a kampaně

Náklady na mzdy, povinné odvody a související pojištění 
za administrativu a řízení a odměna statutárnímu orgánu

Administrativní, projektové, mediální a komunikační 
služby a budování Sítě MCH

Správa a aktualizace webu, hosting, mailing, 
IT služby a on-line projekty a kampaně

Provoz a technické vybavení kanceláře, 
sklad, nájem, energie

Šíření informací (Facebook, Youtube, Instagram)

Grafické a audiovizuální služby

Účetní a právní služby a audit

Provize platební brány, bankovní a správní 
poplatky a pokuty

DPH

Školení, semináře a supervize

10 %

24 %

35 %

8 %

7 %

4 %

4 %

2,9 %

1,8 %

1,5 %

0,8 %
0,6 %
0,5 %
0,3 %

0,3 %

0,2 %

7 892 000,–

5 441 000,–

2 200 000,–

1 729 000,–

1 606 000,–

989 000,–

913 000,–

651 000,–

416 000,–

338 000,–

174 000,–

129 000,–

Režijní spotřeba a kancelářské potřeby117 000,–

Poštovné a rozesílání materiálů74 000,–

Telekomunikace58 000,–

Cestovné a pohonné hmoty38 000,–

Darujme.cz

Sbírkový transparentní účet

Ostatní dary

60 %

37 %

3 %

15 781 000,–

9 623 000,–

697 000,–

26 101 000 Kč
VÝNOSY
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SEZNAM VELKÝCH DÁRCŮ

Dárci od 100 000 Kč
ELEKTROŠTIKA, s. r. o.
ELEKTROŠTIKA Nemovitos-
ti, s. r. o.
Hana Grošová
Daniel Mikota
Martin Moravec
Milan Novák
Pavel Vodárek

Dárci od 10 000 Kč
Lukáš Bajer
Petr Běťák
Otakar Božejovský
Polana Bregantová
Jiří Brož
Aneta Bublová
Ivana Burdychová
Petr Bureš
Monika Cáhová
Petr Čársky
Jiří David
Jiří Deršata
Miroslav Drozda
Lenka Elvingson
Jan Endrych
Irena Erbenová
František Fajmon
Jiri Hermanek
Eva Hokrová
Petr Holec
Pavel Hošek

Jan Houška
Milan Hrdina
Karel Hrdina
Emil Hrdlička
Miloš Hrouda
Jiří Hudera
Jaroslav Janda
Alena Komárková
Pavel Kostka
Jiří Kužel
Josef Kvapil
Marek Lelovics
Miloš Lev
Johannes Lobkowitz
Tomáš Míčka
Radek Miláček
Ludmila Nováková
Václav Novotný
Tomáš Novotný
Jan Obdržálek
Jan Pánek
Michael Pánek
Helena Pavlová
Persa Mode, a. s.
Jana Peterková
Alena Plasová
Jana Ponocná
Josef Prchal
Bohumila Procházková
Ludmila Pšenáková
Radek Půček
Roman Rákosník

Zuzana Roithová
Milan Sedmihradský
Iveta Skaličková
Miloš Slepička
Pavel Stránský
Pavel Svoboda
Dušan Šťastný
Iveta Tomanová Askariová
Jaroslava Valová
Petr Vančata
Vladimír Vančík
Jitka Velhratická
Vitezslav Vlcek
Martin Vohanka
Tomáš Zajíc
Petr Zámečník
Miloš Zapletal

@ Zewlakk

6. HOSPODAŘENÍ
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V roce 2021 skončila vláda trestně stíhaného 
premiéra ve střetu zájmů Andreje Babiše. Její 
kroky přivedly mnoho z nás na náměstí a náv-
si po celé republice. Paradoxně nám tak tato 
vláda pomohla pojmenovat ještě něco dalšího. 
Společně jsme si znovu uvědomili, jaký způ-
sob politiky nesmí být normální i  to, že v  té-
hle krásné zemi máme na mnohem víc. Pro 
mnoho lidí byly poslední roky impulsem, aby 
se začali zajímat o  veřejné dění nebo aby se 
sami rozhodli aktivně měnit své okolí k  lep-
šímu. Říjnové volby pro nás byly proto obrov-
ským zadostiučiněním, ale také obrovským 
závazkem. Udělali jsme společně první krok 
ke změně. Ten ale nesmí zůstat jediný. Vol-
bami to neskončilo. Naopak. Volbami začala 
nová práce na další roky, které jsou před námi. 
V roce 2022 bychom se proto rádi soustředili 
především na následující:

Zaprvé – Uděláme vše pro to, aby v prezident-
ských volbách (leden  2023) uspěl demokra-
tický kandidát. Chceme zamezit podobnému 
nebezpečí, jakému čelili při posledních prezi-
dentských volbách na Slovensku – rozdrobení 
hlasů mezi velké množství demokratických 
kandidátů a hrozící úspěch populistů či extre-
mistů. Už v listopadu 2021 jsme proto zveřejni-
li výzvu “Potřebujeme prezidenta”, která vybízí 
ke strategickému postupu při prezidentské 
volbě. Tak, aby do druhého kola volby postou-
pil demokratický kandidát, který má skutečně 
šanci uspět.

Zadruhé – Budeme usilovat o  to, abychom 
z  krize posledních let vyšli silnější. Předse-
dové demokratických koalic se ještě před 
volbami do Poslanecké sněmovny zaváza-
li, že podniknou kroky v oblastech, kde jsme 
byli v posledních letech svědky problémů. Je 
to zejména střet zájmů vysoce postavených 

politiků a  s  tím spojená nutnost “úklidu” po 
vládě Andreje Babiše, bezpečnost a transpa-
rentnost tendru na přístavbu Dukovan, ne-
závislost justice a  svoboda veřejnoprávních 
médií. Bedlivě proto sledujeme a i nadále bu-
deme sledovat, jak si v těchto oblastech vláda 
demokratických koalic počíná a  jak své sliby 
naplňuje. Zklamaná důvěra občanů se totiž 
získává zpátky jen těžko.

Zatřetí – Chceme nadále pomáhat lidem v ori-
entaci v často turbulentním politickém světě. 
Budeme proto nadále vylepšovat a rozšiřovat 
náš každodenní přehled nejdůležitějších infor-
mací z politiky “Zůstaň v obraze” a také infor-
movat o aktuálních kauzách a problémech na 
sociálních sítích. Na Instagramu pak spustíme 
projekt zaměřený na přibližování občanských 
a politických témat především mladým lidem.

Velkou výzvou a  možností k  propagaci důle-
žitých témat v širším kontextu jsou dvě velké 
události letošního roku: předsednictví České 
republiky Radě Evropské unie a  komunální 
a  senátní volby. Právě ty nám umožňují uká-
zat, jak politika a politická rozhodnutí ovlivňují 
naše bezprostřední okolí.

Začtvrté – Stále budeme podporovat aktivní 
občany v  regionech, vzájemně je propojovat 
a  sdílet s  nimi důležité informace, které jim 
mohou být užitečné v občanské aktivitě. Naši 
Milionovou síť organizátorů podpoříme v regi-
onálních aktivitách směřujících ke zvýšení vo-
lební účasti v podzimních komunálních a se-
nátních volbách.

Zapáté – Budeme bránit demokratické in-
stituce. I  přes výhru demokratických stran 
v  parlamentních volbách máme stále prezi-
denta, který zachází s Ústavou a právem, jak 7
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se mu zlíbí. Státní správa zůstává úzce propo-
jená s Agrofertem a unesený stát, který jsme 
tu v posledních letech sledovali v mnoha kau-
zách, bohužel volebním vítězstvím nezmizel.

Samozřejmě i  novou vládu je třeba pečlivě 
sledovat a hlídat, zda postupuje v mezích zá-
kona a demokracie.

Jak plyne už z našeho názvu, v týmu Milionu 
chvilek věříme, že o velkých věcech nerozho-
dují jednorázová gesta, byť obrovského rozsa-
hu. Mnohem více si přejeme, aby si co nejvíce 
lidí našlo svou malou chvilku pro demokracii. 
Když nás bude dost, věci se začnou obracet 
k  lepšímu. Více lidí bude vyžadovat kvalitní 
a  slušné politiky. Více lidí bude vést věcnou 
a  důstojnou veřejnou debatu. Více lidí bude 
číst kvalitní média. A  třeba se i  více lidí roz-
hodne převzít odpovědnost a  nabídnout své 
dovednosti správě naší země. Tohle není ne-
možné a proto naše heslo zní: Spojujeme lidi, 
kterým na demokracii záleží. Děkujeme, že 
v tom můžeme být s Vámi.

Jiří-Jakub Zevl, člen Výboru spolku
Lukáš Venclík, člen Výboru spolku
Amálie Kovářová, členka Výboru spolku
Marie Jahodová, ředitelka

7. VÝHLED DO ROKU 2022
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Jak jste viděli, rok 2021 byl opět nabitý udá-
lostmi světovými, lokálními, ale i našimi. Byl 
to rok velice náročný a  napínavý, ale také 
úspěšný. Nakonec to totiž skutečně byl „Rok 
změny”, který završil první čtyřletí existence 
Milionu chvilek dosažením toho, o co jsme od 
začátku usilovali. Trestně stíhaný premiér ve 
střetu zájmů skončil ve své funkci a většinu 
ve Sněmovně získaly demokratické strany. 
A je to zásluha Vás všech, kteří jste si v uply-
nulých letech a zejména loni našli byť jen ma-
lou chvilku pro demokracii. A Vás všech, kteří 
jste se zapojili přímo do aktivit našeho spol-
ku. Děkujeme Vám všem.

Zejména pak děkujeme všem dobrovolníkům, 
kteří se zapojili do naší kampaně „Volím změ-
nu.“ Osobní rozhovory s nevoliči a nerozhod-
nutými občany měly velký dosah a  v  koneč-
ném těsném volebním výsledku měly klíčový 
efekt. Děkujeme, že jste opakovaně překoná-
vali ostych a vycházeli do ulic, rozdávali a vy-
věšovali letáky a hlavně laskavě komunikovali 
s každým, koho jste potkali. Bez dobrovolníků 
by zároveň neproběhla žádná demonstrace 
ani žádný z našich happeningů. Děkujeme za 
všechna brzká vstávání a  práci do pozdních 
hodin. Děkujeme za všechna postavená pó-
dia, připevněné bannery, nakreslené značky 
pro rozestupy a koordinaci a zajištění bez-
pečného průběhu akcí. Za nakreslené křížky 
na náměstích i za rozdané placky a sesbírané 
podpisy. Děkujeme též stovkám organizátorů 
v regionech, místním skupinám Milionu chvi-
lek a řadě partnerských spolků po celé repub-
lice. Ti všichni tvoří Milionovou síť. Nic z našich 
aktivit by navíc nebylo možné bez tisíců drob-
ných a několika větších dárců. Díky Vám jsme 
skutečně nezávislou organizací a toho si moc 
vážíme. Chci tu výslovně vyjmenovat něko-
lik dobrovolníků kontaktní kampaně, kteří při 

rozhovorech s  lidmi v  ulicích strávili desítky 
a stovky hodin: Filip Turek - který nám všem 
může být vzorem v osobním odhodlání pro de-
mokracii dělat ty nejtěžší věci. Dále pak Iren-
ka Oklešťková, Viktor Valenta, Marie Kantoro-
vá, Vašek Smutný, Milan Roháč, Jana Fialová, 
Vítek Kosobud, Ivo Farský, Iva Sudíková, Milan 
Freiberg, Hana Kašpárková, Robert Fedorčák, 
Jiří Živný, Dana Calábková, Josef Vaníček, Iva-
na Bardová, Radka Severová, Eliška Hříbalová, 
Jan Veleba, Standa Hreha, Marie Kortanová, 
Vilém Vavřička, Evžen Wlach, Marie Klimen-
tová, Dana Studničková, Jiří Mazoch, Renáta 
Tichá, Nikola Váňová, Magdalena Schafferová, 
Jiří Moučka, Petra Kopečková, Ludmila Ková-
rová, Olga Kohoutová, Libor Šuhajda, Dagmar 
Větrovská, Petr Krampl, Dana Malá, Kamila 
Dimova, Vláďa Pištora, Hanka Toufarová, Ja-
roslav Martínek, Josef Svoboda s celou svou 
báječnou rodinou, Ivana Bardová, Lenka Gold, 
Violet Betty Fialová, Jana Václavíková, Milan 
Kubelka, Jan Chmelíček, Vladislav Chrastný 
a další. Moc děkujeme!

Velký dík patří také stážistům, kteří nám po-
máhali s rešeršemi, analýzami a tvorbou ob-
sahových podkladů: Anna Jindráková, Hedvi-
ka Ruszová, David Ulrich, Dominica Tchaou.

Členové spolku a členové našeho týmu, kteří 
žij í Milionem chvilek každý den, tvoří naprosto 
neodmyslitelné jádro celé naší činnosti a pro-
to všem současným i bývalým zaměstnancům 
a členům spolku patří náš velký dík. Za minulý 
rok pak patří největší dík Dominiku Müllero-
vi, který byl hlavním koordinátorem našich 
předvolebních aktivit, a Damiánu Kochovi za 
skvělé vedení dobrovolníků a kontaktní kam-
paně. Oba dva odvedli úžasnou práci a nyní již 
pokračují v  dalších projektech mimo Milion 
chvilek.8

PODĚKOVÁNÍ
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Děkujeme také dnes již bývalým členům spol-
ku, kteří s námi byli už od začátku naší čin-
nosti. Patří mezi ně Dušan Vaněk, Eva Lee, 
Anna Pchálková, Kryštof Zapletal, Janek Pi-
ňos a  Martin Vrba, kteří do spolku přinášeli 
důležitá témata, zkušenosti, a jsou příkladem 
toho, jak si každodenně nacházet chvilky pro 
demokracii.

Za profesionální zachycování našich akti-
vit na fotografi ích děkujeme mnoha skvě-
lým fotografům. Zejména chceme zdůraz-
nit skvělou práci Petra Zewlakka Vrabce, 
Vojtěcha Dárvíka Mácy, Jany Plavec, Jana 
Skimanna, Michala Bauera Pticena (Whitte 
Charles), Františka Plzáka, Zuzany Böhmové 
a dalších.

Dík také patří našim blízkým spolupracovní-
kům mimo tým, kteří pomáhali ať už přímým 
zapojením do naší práce anebo cennými ra-
dami a  zpětnou vazbou. Loni takto pomohli 
zejména: Martin Přikryl, Petr Pithart, Věra 
Kostlánová Roubalová, Robin Suchánek, To-
máš Grundza, Alena Švejnohová, Lucie Šícho-
vá, David Schöbl, Anatol Svahilec, Václav Ča-
pek, Václav Němec, Petr Lázňovský, Dagmar 
Pecková, Jitka Čurdová, Gabriela Ostárková, 
Šimon Úlehla, Aleš Rozehnal, Daniel Askari, 
Michal Ondráček, Lukáš Korous, Ondřej Loula, 
Jan Pařil, Pavel Doucha, Jana Eisenreichová, 
Dominik Turan a  po skončení svých politic-
kých snah i náš „starý“ známý Mikuláš Minář.
Vděčni jsme též i všem spřáteleným či zkrát-
ka inspirativním aktivistickým, dobročinným, 

@ Zewlakk

odborným, mediálním i  církevním organiza-
cím a jejich představitelům. Děkujeme orga-
nizaci Paměť národa za úzkou spolupráci a za 
to, že s organizátory Milionu chvilek pořáda-
jí připomínkové akce v  krajských městech 
a  spolupracují na aktivizaci občanské spo-
lečnosti. Děkujeme také iniciativě Generace 
s  názorem v  čele s  Michalem Ondráčkem, 
která před volbami aktivizuje mladé voliče 
a s nimiž jsme mohli spolupracovat před vol-
bami do Sněmovny. Děkujeme za vzájemnou 
podporu a spolupráci také organizacím Hnutí 
Duha, Rekonstrukce státu, Fridays for Future, 
Pulse of Europe, Transparency International, 
Amnesty International, Člověk v tísni, Evrop-
ské hodnoty, Nadace Via, Díky, že můžem 
a Festival Svobody.

Moc děkujeme také všem známým či jinak 
významným osobnostem veřejného života, 
které se odhodlaly své jméno, obličej i  svůj 
um či znalosti propůjčit ke zvyšování dosa-
hu dobré věci. Děkujeme všem, kdo se snaží 
aktivizovat občanskou společnost a  hovoří 
o občansko-politických tématech k veřejnos-
ti. Zejména děkujeme těm, kteří se zapojovali 
do našich aktivit opakovaně a  dlouhodobě: 
Tomáši Klusovi, Tamaře Klusové, Adéle Elbel, 
Janu Potměšilovi, Ivě Pazderkové, Evě Ho-
lubové, Ivanu Trojanovi, Jiřímu Macháčkovi, 
Zdeňku Piškulovi, Anetě Langerové, Kubovi 
Rybovi, Marthě Issové, Petru Vackovi, Matěji 
Ruppertovi, Petře Nesvačilové, Ráchel Skle-
ničkové, Tereze Těžké, Terezii Kovalové, Báře 
Hrzánové, Davidu Kollerovi, Elišce Křenkové, 
Elišce Podzimkové, Lence Krobotové, Karlu 
Zimovi, Jitce Schneiderové, Janě Plodkové, 
Janu Tunovi, Benu Cristovao, kapele Květy, 
Divadlu Sklep, Dejvickému divadlu, Divadlu 
Husa na Provázku, HaDivadlu, a dalším.

Díky Vám všem. Celá republika viděla, že 
osobní nasazení a  občanská angažovanost 
má nejen hluboký smysl, ale i konkrétní efekt. 
A díky Vám můžeme i nadále spojovat lidi, kte-
rým na demokracii záleží. Doufáme, že v tom 
budete i nadále pokračovat spolu s námi!

Benjamin Roll
od září 2020 do listopadu 2021 předseda 
Milionu chvilek

8. PODĚKOVÁNÍ
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účetního období

(v celých tisících Kč) Koněvova 289/3
Praha 3

Rok Měsíc IČ

Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

Software

Ocenitelná práva

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek celkem
Pozemky

Umělecká díla, předměty a sbírky

Stavby

Hmotné movité věci a jejich soubory

Pěstitelské celky trvalých porostů

Dospělá zvířata a jejich skupiny

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý finanční majetek celkem
Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

Podíly - podstatný vliv

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

Zápůjčky organizačním složkám

Ostatní dlouhodobé zápůjčky

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

Oprávky k softwaru

Oprávky k ocenitelným právům

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

Oprávky ke stavbám

Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí

Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů

Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

B. 40
I. 41

1. 42

2. 43

3. 44

4. 45

5. 46

6. 47

7. 48

8. 49

9. 50

II. 51
1. 52

2. 53

3. 54

4. 55

5. 56

6. 57

7. 58

8. 59

9. 60

10. 61

11. 62

12. 63

13. 64

14. 65

15. 66

16. 67

17. 68

18. 69

19. 70

III. 71
1. 72

2. 73

3. 74

4. 75

5. 76

6. 77

7. 78

IV. 79
1. 80

2. 81

3. 82

83

Krátkodobý majetek celkem 8 671 12 054

Zásoby celkem
Materiál na skladě

Materiál na cestě

Nedokončená výroba

Polotovary vlastní výroby

Výrobky

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny

Zboží na skladě a v prodejnách

Zboží na cestě

Poskytnuté zálohy na zásoby

Pohledávky celkem 220 67

Odběratelé

Směnky k inkasu

Pohledávky za eskontované cenné papíry

Poskytnuté provozní zálohy 220 67

Ostatní pohledávky

Pohledávky za zaměstnanci

Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění

Daň z příjmů

Ostatní přímé daně

Daň z přidané hodnoty

Ostatní daně a poplatky

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem

Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků

Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti

Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí

Pohledávky z vydaných dluhopisů

Jiné pohledávky

Dohadné účty aktivní

Opravná položka k pohledávkám

Krátkodobý finanční majetek celkem 8 451 11 931

Peněžní prostředky v pokladně 55 66

Ceniny

Peněžní prostředky na účtech 8 396 11 865

Majetkové cenné papíry k obchodování

Dluhové cenné papíry k obchodování

Ostatní cenné papíry

Peníze na cestě

Jiná aktiva celkem 0 56

Náklady příštích období

Příjmy příštích období 0 56

Kursové rozdíly aktivní x

AKTIVA CELKEM 8 671 12 054
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Číslo
řádku

A. 1
I. 2

1. 3

2. 4

3. 5

II. 6
1. 7

2. 8

3. 9

B. 10
I. 11

1. 12

II. 13
1. 14

2. 15

3. 16

4. 17

5. 18

6. 19

7. 20

III. 21
1. 22

2. 23

3. 24

4. 25

5. 26

6. 27

7. 28

8. 29

9. 30

10. 31

11. 32

12. 33

13. 34

14. 35

15. 36

16. 37

P A S I V A Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu dni 
účetního období

Vlastní zdroje celkem 7 170 10 506
Jmění celkem
Vlastní jmění

Fondy

Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků

Výsledek hospodaření celkem 7 170 10 506
Účet výsledku hospodaření x 3 336

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení -2 510

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 9 680 7 170

Cizí zdroje celkem 1 501 1 548
Rezervy celkem
Rezervy

Dlouhodobé závazky celkem
Dlouhodobé úvěry

Vydané dluhopisy

Závazky z pronájmu

Přijaté dlouhodobé zálohy

Dlouhodobé směnky k úhradě

Dohadné účty pasivní

Ostatní dlouhodobé závazky

Krátkodobé závazky celkem 1 172 1 171
Dodavatelé 96 296

Směnky k úhradě

Přijaté zálohy

Ostatní závazky 20

Zaměstnanci 457 522

Ostatní závazky vůči zaměstnancům

Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 260 294

Daň z příjmů

Ostatní přímé daně 84 56

Daň z přidané hodnoty

Ostatní daně a poplatky

Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu

Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků

Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů

Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti

Závazky z pevných termínovaných operací a opcí

17. 38

18. 39

19. 40

20. 41

21. 42

22. 43

23. 44

IV. 45
1. 46

2. 47

3. 48

49

Jiné závazky 27 3

Krátkodobé úvěry

Eskontní úvěry

Vydané krátkodobé dluhopisy

Vlastní dluhopisy

Dohadné účty pasivní 228

Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

Jiná pasiva celkem 329 377
Výdaje příštích období 329 377

Výnosy příštích období

Kursové rozdíly pasivní x

28.06.2022 Marie Jahodová

12 054PASIVA CELKEM 8 671

Sestaveno dne: Podpis odpovědné osoby: Razítko:

Odesláno dne: Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Skuhrovec Jaroslav

Telefon: 602653316
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Hlavní činnost Hospodářská 
činnost Celkem

A. 1 22 765 22 765
I. 2 12 476 12 476

1. 3 1 518 1 518

2. 4

3. 5

4. 6 29 29

5. 7 19 19

6. 8 10 910 10 910

II. 9
7. 10

8. 11

9. 12

III. 13 10 092 10 092
10. 14 7 587 7 587

11. 15 2 467 2 467

12. 16

13. 17 30 30

14. 18 8 8

IV. 19 190 190
15. 20 190 190

V. 21 5 5
16. 22 5 5

17. 23

18. 24

19. 25

20. 26

21. 27

22. 28

VI. 29
23. 30

24. 31

25. 32

26. 33

27. 34

VII. 35 2 2
28. 36 2 2

VIII. 37
29. 38

39 22 765 22 765

Výčet položek podle vyhlášky 
č. 504/2002 Sb.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Název a právní forma účetní jednotky:

Milion Chvilek z.s.

12 06760538

ke dni 31.12.2021 Sídlo  a předmět činnosti
účetní jednotky:

(v tisících Kč) Koněvova 289/3

Číslo 
řádku

Skutečnost k rozvahovému dni

Náklady
Spotřebované nákupy a nakupované služby

Rok Měsíc IČ Praha  3
130 00

2021

Náklady na reprezentaci

Ostatní služby

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace
Změna stavu zásob vlastní činnosti

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladových dodávek

Prodané zboží

Opravy a udržování

Náklady na cestovné

Zákonné sociální pojištění

Ostatní sociální pojištění

Zákonné sociální náklady

Ostatní sociální náklady

Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb

Aktivace dlouhodobého majetku

Osobní náklady
Mzdové náklady

Odpis nedobytné pohledávky

Nákladové úroky

Kursové ztráty

Dary

Daně a poplatky
Daně a poplatky

Ostatní náklady
Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

Prodaný dlouhodobý majetek

Prodané cenné papíry a podíly

Prodaný materiál

Tvorba a použití rezerv a opravných položek

Manka a škody

Jiné ostatní náklady

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek
Odpisy dlouhodobého majetku

Náklady celkem

Poskytnuté příspěvky
Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

Daň z příjmů
Daň z příjmů

B. 40 26 101 26 101
I. 41

1. 42

II. 43 26 101 26 101
2. 44

3. 45 26 101 26 101

4. 46

III. 47
IV. 48

5. 49

6. 50

7. 51

8. 52

9. 53

10. 54

V. 55
11. 56

12. 57

13. 58

14. 59

15. 60

61 26 101 26 101
C. 62 3 336 3 336
D. 63 3 336 3 336

Výnosy
Provozní dotace
Provozní dotace

Tržby za vlastní výkony a zboží
Ostatní výnosy
Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

Platby za odepsané pohledávky

Přijaté příspěvky
Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

Přijaté příspěvky (dary)

Přijaté členské příspěvky

Tržby z prodeje majetku
Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

Tržby z prodeje materiálu

Výnosové úroky

Kurzové zisky

Zúčtování fondů

Jiné ostatní výnosy

Výsledek hospodaření po zdanění

Sestaveno dne: Podpis odpovědné osoby: Razítko:

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

Výnosy celkem
Výsledek hospodaření před zdaněním

28.06.2022 Marie Jahodová

Odesláno dne: Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Skuhrovec Jaroslav

Telefon: 602653316
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Příloha k účetní závěrce 
Milion Chvilek z.s. 

k 31. 12. 2021 
 
Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., v aktuálně platném znění, 
kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro neziskové organizace. Údaje přílohy vycházejí 
z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní 
písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou 
vykázány v tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. 

 
Obsah přílohy 
1) Obecné informace o účetní jednotce   
2) Informace o zakladatelích, zřizovatelích a vkladech do vlastního jmění 
3) Účetní období 
4) Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování 
5) Mimořádné položky nákladů a výnosů   
6) Účast ve společnostech jako společník s neomezeným ručením  
7) Přehled jednotlivých položek dlouhodobého majetku 
8) Odměny za auditorské a jiné ověřovací služby 
9) Podíl v jiných společnostech  
10) Dluhy za sociální, zdravotní pojištění a daňové nedoplatky 
11) Vlastnictví akcií a podílů 
12) Přehled dlouhodobých závazků  
13) Přehled finančních závazků neuvedených v rozvaze 
14) Výsledek hospodaření v členění jednotlivých druhů činnosti 
15) Průměrný evidenční počet zaměstnanců   
16) Výše odměn a funkčních požitků členům statutárních orgánů   
17) Účast členů statutárních orgánů v osobách ve smluvním vztahu   
18) Zálohy a úvěry za členy statutárních orgánů   
19) Zjištění základu daně a přehled daňových úlev a jejich užití 
20) Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty 
21) Přehled o přijatých a poskytnutých bezúplatných plnění  
22) Přehled o veřejných sbírkách 
23) Způsob vypořádání výsledku hospodaření  
24) Informace o nepřetržitém trvání 
25) Informace o změně uspořádání položek rozvahy, VZZ a jejich obsahového vymezení a 
způsobu oceňování  
26) Informace o podmíněnosti nabytí pr.účinků vkladu do KN při převodu vlastnictví k 
nemovitým věcem   
27) Významná souhrnná vykázání (vzájemné zúčtování) typů účetních případů 
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1) Obecné informace o účetní jednotce 
(§ 30, odst. 1, písm. a) 
Název Milion Chvilek z.s. 
Sídlo Koněvova 289/3, 13000 Praha 3 
IČ 06760538 
Právní forma Zapsaný spolek 

Spisová značka L 69778 vedená u Městského soudu v Praze 
Hlavní činnost Základním účelem Spolku je podpora a kultivace demokratické kultury, 

občanské angažovanosti a veřejné diskuse v České republice. 
Vedlejší činnost --- 
Statutární orgán Do 30.11.2021 

Předseda 
  Bc. BENJAMIN ROLL 
Od 1.12.2022 
3členný výbor 
  BcA. AMÁLIE KOVÁŘOVÁ 
   LUKÁŠ VENCLÍK   
  Mgr. JIŘÍ-JAKUB ZEVL 

Ředitel 
  MARIE JAHODOVÁ 

 
 
2) Informace o zakladatelích, zřizovatelích a vkladech do vlastního jmění 
(§ 30, odst. 1, písm. b) 
Účetní jednotka nemá zakladatele ani zřizovatele a neeviduje žádné vklady do vlastního 
jmění. 
 
   
3) Účetní období 
(§ 30, odst. 1, písm. c) 
Účetní období je kalendářní rok. 
 
 
4) Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování 
(§ 30, odst. 1, písm. d, e) 
 
Způsob zpracování účetní závěrky, archivace 
Předkládaná účetní závěrka byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví 
a na základě vyhlášky Ministerstva financí ČR, kterými se stanoví postupy účtování a obsah 
účetní závěrky pro neziskové organizace. Účetnictví je vedeno externě s využitím software 
GRAND. Účetní doklady jsou archivovány v sídle. Mezi rozvahovým dnem a okamžikem 
sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události, které by měly význam pro 
posouzení ekonomického stavu účetní jednotky. 
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Dlouhodobý majetek 
Dlouhodobý majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení a 
náklady s pořízením související (doprava, clo,…). 
Účetní jednotka eviduje v dlouhodobém hmotném majetku hmotný majetek s dobou 
použitelnosti vyšší než 1 rok a s pořizovací cenou vyšší než 80.000 Kč, účtuje o něm na účtech 
dlouhodobého majetku a vykazuje ho v rozvaze. Hmotný majetek v pořizovací ceně nižší než 
80.000 Kč účtuje organizace do nákladů. Hmotný majetek v pořizovací ceně vyšší než 
10.000 Kč, ale nižší než 80.000 Kč s dobou použitelnosti delší než 1 rok eviduje organizace 
v operativní evidenci.   
Účetní jednotka eviduje v dlouhodobém nehmotném majetku nehmotný majetek s dobou 
použitelnosti vyšší než 1 rok a s pořizovací cenou vyšší než 100.000 Kč.  
Nehmotný majetek v pořizovací ceně nižší než 100.000 Kč účtuje organizace do nákladů. 
Nehmotný majetek v pořizovací ceně vyšší než 20.000 Kč, ale nižší než 100.000 Kč s dobou 
použitelnosti delší než 1 rok eviduje organizace v operativní evidenci.  
Ocenění dlouhodobého majetku se snižuje o dotace ze státního rozpočtu. 
Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací 
cenu. Opravy a údržba se účtují do nákladů. 
 
Odpisování 
Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti 
příslušného majetku. Odpisový plán je v průběhu používání dlouhodobého hmotného 
majetku aktualizován na základě očekávané doby životnosti a předpokládané zbytkové 
hodnoty majetku. Předpokládaná životnost je stanovena takto: 

 Počet let (od-do) 
Stavby 30 
Stroje, přístroje a zařízení 4 
Dopravní prostředky 5 
Inventář 4 
Jiný dlouhodobý hmotný majetek 4-10 
Software 3 

 
Opravné položky 
Opravné položky k dlouhodobému majetku účetní jednotka nevytváří a úroky nejsou 
součástí ocenění majetku. 
 
Zásoby 
Nakupované zásoby jsou oceněny pořizovacími cenami s použitím metody "first-in, first-out". 
Pořizovací cena zásob zahrnuje náklady na jejich pořízení včetně nákladů s pořízením 
souvisejících (náklady na přepravu, clo, provize atd.). 
Výrobky a nedokončená výroba (služby) se oceňují skutečnými vlastními náklady. Vlastní 
náklady zahrnují přímé materiálové a mzdové náklady. 
Opravná položka k pomalu obrátkovým a zastaralým zásobám či jinak dočasně 
znehodnoceným zásobám je tvořena na základě analýzy obrátkovosti zásob a na základě 
individuálního posouzení zásob.  
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Účetní jednotka nenakupuje materiál běžné spotřeby na sklad. V těchto případech účtuje o 
nákupu materiálu přímo na vrub nákladových účtů 
 
 
 
 
Finanční majetek 
Krátkodobý finanční majetek tvoří ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech, cenné 
papíry k obchodování, dluhové cenné papíry se splatností do 1 roku držené do splatnosti, 
vlastní akcie, vlastní obchodní podíly, vlastní dluhopisy a ostatní realizovatelné cenné papíry. 
Dlouhodobý finanční majetek tvoří zejména majetkové účasti, realizovatelné cenné papíry a 
podíly a dluhové cenné papíry držené do splatnosti. 
Cenné papíry k obchodování jsou cenné papíry držené za účelem provádění transakcí na 
finančním trhu s cílem dosahovat zisk z cenových rozdílů v krátkodobém, maximálně ročním 
horizontu. 
Cenné papíry držené do splatnosti jsou cenné papíry, které mají stanovenou splatnost a 
společnost má úmysl a schopnost držet je do splatnosti.  
Cenné papíry a podíly realizovatelné jsou cenné papíry a podíly, které nejsou cenným 
papírem k obchodování, cenným papírem drženým do splatnosti ani majetkovou účastí. 
Podíly a cenné papíry se oceňují pořizovacími cenami, které zahrnují cenu pořízení a náklady 
s pořízením související, např. poplatky a provize makléřům a burzám. U dluhové cenných 
papírů se účtuje o úrokovém výnosu ve věcné a časové souvislosti a takto rozlišený úrokový 
výnos je součástí ocenění příslušného cenného papíru. 
K 31. 12. se jednotlivé složky finančního majetku přeceňují níže uvedeným způsobem: 
Cenné papíry k obchodování reálnou hodnotou, změna reálné hodnoty se účtuje do nákladů 
nebo výnosů.  
Realizovatelné cenné papíry (kromě dluhopisů s pevně stanoveným úrokem) a podíly 
představující minoritní účast reálnou hodnotou, změna reálné hodnoty se účtuje do 
vlastního kapitálu jako oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků. 
Majetkové účasti s rozhodujícím a podstatným vlivem se oceňují pořizovací cenou. V případě 
poklesu hodnoty majetkové účasti bude tento pokles zohledněn opravnou položkou. 
Cenné papíry držené do splatnosti se přeceňují o rozdíl mezi pořizovací cenou bez kuponu a 
jmenovitou hodnotou. Tento rozdíl se rozlišuje dle věcné a časové souvislosti do nákladů 
nebo výnosů. 
Reálná hodnota představuje tržní hodnotu, která je vyhlášena na tuzemské či zahraniční 
burze, případně ocenění kvalifikovaným odhadem nebo posudkem znalce, není-li tržní 
hodnota k dispozici. 
Pokud dochází k poklesu účetní hodnoty u dlouhodobého finančního majetku, který se ke 
konci rozvahového dne nepřeceňuje, rozdíl se považuje za dočasné snížení hodnoty a je 
zaúčtovaný jako opravná položka. 
 
Pohledávky 
Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Nakoupené pohledávky se 
oceňují pořizovací cenou. Ocenění pochybných pohledávek se snižuje pomocí opravných 
položek na vrub nákladů na jejich realizační hodnotu a to na základě individuálního 
posouzení jednotlivých dlužníků a věkové struktury pohledávek.  
Dohadné účty aktivní se oceňují na základě odborných odhadů a propočtů.  
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Závazky 
Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách. 
Dohadné účty pasivní jsou oceňovány na základě odborných odhadů a propočtů.  
 
 
Transakce v cizí měně 
Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách v pevném kurzu (tzn. 
v kurzu vyhlášeným ČNB k prvnímu dni sledovaného účetního období).  
 
Účtování nákladů a výnosů, časové rozlišení 
Účetní jednotka časově nerozlišuje náklady a výnosy v případech, které se každoročně 
opakují a jsou svou částkou nevýznamné, tj. do výše 1.000 Kč.  
Účetní jednotka účtuje o přijatých bezúplatných plnění do účetního období, ve kterém byly 
přijaty. 
Pouze v případě významných bezúplatných plnění, které byly přijaty na činnost v delším 
časovém období, může účetní jednotka účtovat o nevyužité části bezúplatného plnění jako o 
výnosech příštích období. 
Účetní jednotka účtuje v případě již přijatých, ale zatím nepoužitých dotací, jako o nepoužité 
části jako o výnosech příštích období. 
 
Základ daně 
Předmětem daně nejsou příjmy z hlavní činnosti a příjmy z dotací. 
Příjmy osvobozené od daně jsou členské příspěvky a bezúplatné příjmy. 
Ke zdanění jsou příjmy z reklamy, nájmu, prodeje zboží, úroků a ostatních zdanitelných 
příjmů. 
 
 
5) Mimořádné položky nákladů a výnosů 
(§ 30, odst. 1, písm. f)  
Účetní jednotka ve sledovaném účetním neevidovala položky nákladů a výnosů, které by byly 
mimořádné svým objemem nebo původem.  
 
 
6) Účast ve společnostech jako společník s neomezeným ručením  
(§ 30, odst. 1, písm. g) 
Účetní jednotka nevlastnila k poslednímu dni účetního období podíl v žádných 
společnostech. 
 
 
7) Přehled jednotlivých položek dlouhodobého majetku 
(§ 30, odst. 1, písm. h)  
Účetní jednotka ve sledovaném účetním evidovala následující položky dlouhodobého 
majetku v pořizovací ceně, včetně jejich přírůstků a úbytků během účetního období  
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POŘIZOVACÍ CENA 
počáteční 
zůstatek přírůstky vyřazení převody konečný 

zůstatek
Pozemky
Stavby
Stroje a zařízení
Dopravní prostředky
Inventář
Nedokončený dlouhodobý majetek
Software
CELKEM 0 0 0 0 0  
 
OPRÁVKY 

počáteční 
zůstatek přírůstky vyřazení převody konečný 

zůstatek
Pozemky
Stavby
Stroje a zařízení
Dopravní prostředky
Inventář
Software
CELKEM 0 0 0 0 0  
 
8) Odměny za auditorské a jiné ověřovací služby    
(§ 30, odst. 1, písm. i) 
Účetní jednotka poskytla ve sledovaném účetním období odměnu za auditorské a jiné 
ověřovací služby certifikovanému auditorovi, ing. Jiřímu Jarkovskému ve výši 70000 Kč za 
audit účetní závěrky 2020. 
 
9) Podíl v jiných společnostech  
(§ 30, odst. 1, písm. j) 
Účetní jednotka nevlastnila k poslednímu dni účetního období podíl v žádných 
společnostech. 
 
10) Dluhy za sociální, zdravotní pojištění a daňové nedoplatky   
(§ 30, odst. 1, písm. k) 
Účetní jednotka k datu závěrky evidovala následující závazky vůči orgánům sociálního 
zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a státu za neodvedené daně a poplatky: 
 

Typ závazku Částka Datum 
vzniku 

Datum 
splatnosti 

Sociální pojištění  199  31.12.2021 20.1.2022 
Zdravotní pojištění 88 31.12.2021 20.1.2022 
Daň ze závislé činnosti - zálohová 55  31.12.2021 20.1.2022 
Daň ze závislé činnosti - srážková 2 31.12.2021 20.1.2022 
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11) Vlastnictví akcií a podílů  
(§ 30, odst. 1, písm. l) 
Účetní jednotka nevlastnila ve sledovaném období žádné akcie a podíly. 
 
12) Přehled dlouhodobých závazků       
(§ 30, odst. 1, písm. m) 
Účetní jednotka nevykazuje dluhy, které vznikly ve sledovaném účetním období, a jejich 
zbytková doba splatnosti k rozvahovému dni přesahuje 5 let. Účetní jednotka nevykazuje ani 
dluhy kryté zárukou účetní jednotky. 
 
13) Přehled finančních závazků neuvedených v rozvaze  
(§ 30, odst. 1, písm. n) 
Účetní jednotka nevykazuje závazky neuvedené v rozvaze. 
 
14) Výsledek hospodaření v členění jednotlivých druhů činnosti  
(§ 30, odst. 1, písm. o) 
Účetní jednotka ve sledovaném účetní období vykázala výnosy a náklady pouze v hlavní 
činnosti uvedené ve stanovách jako hlavní poslání. Ve vedlejší činnosti směřující k dosažení 
zisku pro potřeby zabezpečení hlavní činnosti účetní jednotka nevykázala žádné výnosy ani 
náklady. 
 
 Hlavní  

činnost 
Hospodářská 

činnost 
Ostatní  
činnost 

Výnosy 26101   
Náklady 22765   
Výsledek hospodaření před zdaněním 3336 0 0 
Daň z příjmů 0   
Výsledek hospodaření po zdanění 3336 0 0 
 
15) Průměrný evidenční počet zaměstnanců   
(§ 30, odst. 1, písm. p) 
Účetní jednotka ve sledovaném účetním období zaměstnávala pracovníky v pracovním 
poměru následující struktuře 
 

Kategorie Průměrný 
evidenční počet 

Mzdové náklady 

Administrativa a řízení 3,13 2061 
Projekty 13,18 7136 
 
Účetní jednotka ve sledovaném účetním období zaměstnávala pracovníky na základě dohod 
o povedení práce a dohod o pracovní činnosti v následující struktuře 
 

Kategorie Průměrný 
evidenční počet 

Mzdové náklady 

Administrativa a řízení x 139 
Projekty x 390 
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16) Výše odměn a funkčních požitků členům statutárních orgánů   
(§ 30, odst. 1, písm. q) 
Účetní jednotka ve sledovaném účetním období vyplácela členům statutárních orgánů 
odměny a funkční požitky za výkon funkce ve statutárním orgánu.  
 

Orgány účetní jednotky Průměrný 
evidenční počet 

Vyplacená 
odměna 

Výbor 0,75 (jen 1 měsíc) 40 
Předseda 0,25 (11 měsíců) 288 
Revizor 0 0 
 
17) Účast členů statutárních orgánů v osobách ve smluvním vztahu   
(§ 30, odst. 1, písm. r) 
Účetní jednotka nevykazuje významný smluvní vztah k osobám, ve kterých má účast člen 
statutárního orgánu. 
 
18) Zálohy a úvěry za členy statutárních orgánů   
(§ 30, odst. 1, písm. s) 
Účetní jednotka nevykazuje žádné pohledávky za členy statutárních orgánů ve formě 
závdavků, úvěrů či záloh s výjimkou běžných provozních záloh, které jsou řádně zúčtovány. 
 
19) Zjištění základu daně a přehled daňových úlev a jejich užití        
(§ 30, odst. 1, písm. t) 
Účetní jednotka účtuje o hlavní a vedlejší činnosti pomocí účetních činností, středisek a 
zakázek. Výnosy a náklady jsou takto vedeny odděleně. 
V roce 2021 evidovala účetní jednotka pouze výnosy z přijatých bezúplatných plnění, které 
jsou od daně osvobozeny. Základ daně za účetní období je ve výši 0 Kč.  
Účetní jednotka nevyužila možnosti odpočtu od základu daně z příjmů dle § 20, odst. 7. 
 
20) Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty 
(§ 30, odst. 1, písm. u) 
Účetní jednotka vykazuje v rozvaze významné položky, které vyžadují další informace, aby 
byla zajištěna srozumitelnost účetní závěrky.  
 

Položka aktiv/pasiv Přírůstek/úbytek Komentář 
---   

 
Účetní jednotka vykazuje ve výkazu zisku a ztráty významné položky, které vyžadují další 
informace, aby byla zajištěna srozumitelnost účetní závěrky.  
 

Položka nákladů/výnosů Výše Komentář 
---   

 
Účetní jednotka vykazuje ve výkazu zisku a ztráty přijaté dotace: 
 

Poskytovatel Výše dotace Účel dotace zdroj dotace 
---    
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21) Přehled o přijatých a poskytnutých bezúplatných plnění     
(§ 30, odst. 1, písm. v) 
Účetní jednotka v průběhu sledovaného období přijala následující jednotlivá bezúplatná 
plnění nad 100.000 Kč 
 
Jméno dárce částka
ELEKTROŠTIKA 150 000,00
HANA GROŠOVÁ 125 000,00
ING.LUDVÍK ŠTIKA 650 000,00
MILAN NOVÁK 100 000,00
MARTIN MORAVEC 538 800,00
PAVEL VODÁREK 100 000,00  
Účetní jednotka v průběhu sledovaného období poskytla následující bezúplatná plnění nad 
100.000 Kč 
 
Jméno obdarovaného Částka 
---  

 
 
22) Přehled o veřejných sbírkách      
(§ 30, odst. 1, písm. w) 
Účetní jednotka v průběhu sledovaného období organizovala veřejnou sbírku schválenou 
Magistrátem hlavního města Prahy od dne 1.4.2020, č.j. 343885/2020. Další rok sbírky byl 
vyúčtován ke dni 31.12.2021 takto: 
  
Zůstatek výtěžku z minulého období 1 504 697,52 
Hrubý výtěžek 9 630 668,54 
Čistý výtěžek celkem 11 135 366,06 
Použití čistého výtěžku 4 978 122,13 
Zůstatek výtěžku k dalšímu užití 6 157 243,93 
  
Vyúčtování bylo odesláno 31.3.2022. 
 
 
23) Způsob vypořádání výsledku hospodaření     
(§ 30, odst. 1, písm. x) 
Účetní jednotka se na základě rozhodnutí Rady rozhodla převést výsledek hospodaření za rok 
2020 (ztráta 2.510 tis. Kč) na účet 932 - Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta. 
Výsledek hospodaření za rok 2021 (zisk 3.336 tis. Kč) bude také převeden na účet 932 - 
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta. 
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24) Informace o nepřetržitém trvání
Milion chvilek, z.s., nemá informace týkající se rizika nepřetržitého trvání své činnosti.

25) Informace o změně uspořádání položek rozvahy, VZZ a jejich obsahového vymezení a 
způsobu oceňování 
Milion chvilek, z.s. neměnil uspořádání a označování položek rozvahy, VZZ. Neměnil ani jejich 
obsahové vymezení a způsob oceňování.

26) Informace o podmíněnosti nabytí pr.účinků vkladu do KN při převodu vlastnictví k 
nemovitým věcem  
Milion chvilek nemá takový majetek, k němuž by musel uvádět informace o podmíněnosti 
nabytí pr. účinků vkladu do KN při převodu vlastnictví k nemovitým věcem.

27) Významná souhrnná vykázání (vzájemné zúčtování) typů účetních případů
V roce 2021 neproběhlo žádné významné vzájemné zúčtování.

Sestaveno dne: 
28.6.2022

Sestavil:
Jaroslav Skuhrovec

                   

Statutární zástupce:
Marie Jahodová
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