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Na počátku bylo SLOVO ...

IPPKID je zde proto, aby pomocí orientovaných slov přispíval k veřejné diskusi ...

“Podstatou člověka je svoboda”

George Wilhelm Friedrich Hegel

“Ztratí-li slova svůj význam, ztratí lidé svou svobodu”

Konfucius

“Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné”

liška Malému princi - Malý princ Antoine de Saint-Exupéry Struktura:
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Úvodní slovo představitele instituce

Vážení přátelé, 

dostává se vám do rukou výroční zpráva společnosti IPPKID.cz  

Uplynulý rok byl pro Českou republiku rokem vskutku klidným. Byla jmenována česká vláda, česká ekonomi-
ka začala vykazovat pozitivní hospodářskou dynamiku, Evropa čelila intervencím Ukrajiny ze strany Ruska, 
čímž si Rusko vysloužilo hospodářské sankce ...  Antipolitika, reprezentovaná lidmi kolem Andreje Babiše,  o 
níž jsem se zmiňoval v minulé výroční zprávě, pronikla i na lokální úroveň
     

Společnost, jíž mohu být předsedou a která se zabývá mapováním intelektuálního prostředí, vstoupila již do 
třetího roku své existence. Rok pro ni znamenal především konsolidaci rozdělaných projektů. Byl dokončen 
jeden životopisný profil a počet dialogů hlavního projektu přesáhl 250. 
     

Společnost získala též první sponzory, které poskytli 30 tisíc a tím mohli být vyplaceni ti, kteří na projektech 
aktivně pracovali. 
     

Lze říci, že rok 2014 byl pro společnost IPPKID úspěšný, ale pro dokončení Fenoménu transformace bude 
nutné vynaložit ještě více úsilí a snahy. Tento projekt si to však svým významem zaslouží. 

                  Prof. MUDr. Petr Zvolský, DrSc.
                  předseda správní rady IPPKID
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Rok 2014 – shrnutí činnosti z pohledu prosince 2014
„Ojedinělý projekt kombinující metody biografické sociologie a historie s obecnými filozofickými a etickými tématy 
a dilematy.”

Jiří Přibáň, právní filozof Univerzita Cardiff

“Proto si mohu dovolit konstatovat, že “Dialogy”, které vede pan Martin Soldát, a podle možností poskytuje jejich 
záznamy zájemcům, jsou něčím u nás zcela ojedinělým. Jistěže ne jen šířkou záběrů (okruhem a pestrostí partnerů 
v dialozích), i když také touto šíří a touto pestrostí.”

Petr Pithart, právník a politik
Z reakcí na projekt Fenomén transformace

Na schůzi spolku došlo k úpravám stanov spolku dle nového Občanského zákoníku a byl potvrzen předseda 
spolku – Martin Soldát, jeho zástupci jsou Helena Kašová a Roman Joch.

Celkem bylo vytvořeno přes 270 dialogů se stopáží od jedné do tří hodin a tomu odpovídající počet stran pře-
pisu. Od konce září existuje oficiální webová stránka Institutu pro péči o kulturní a intelektuální dědictví www.
ippkid.cz, kde je možné stáhnout transformační sešity, jednotlivé dialogy a i veškerou další produkci institutu. 
Zastáváme otevřený přístup. Dialogy jsme vedli především s lidmi z akademické půdy, neboť právě oni mají 
možnost lépe, detailněji a komplexněji posoudit vývoj v oblasti společenské, hospodářské i hodnotové. Část 
dialogů bude nově prezentována na internetových stránkách partnerské instituce Československého doku-
mentačního střediska, o.p.s., které zaštiťuje prof. Vilém Prečan.
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Výhled činnosti na rok 2015
Rok 2015 je rokem 600. výročí Jana Husa, a proto je vhodné vyjít z jeho teze: „Pravda je jen to, co je dobrem 
všech“ Lidé spojení s IPPKID hodlají jednat v tomto duchu.

Po představení projektu Fenomén transformace – v říjnu 2015 pracujeme na tematické řadě – a to: Evropa – 
Evropská unie – Češi v ní, což je projekt zaměřený do budoucnosti, ale též jsme se rozhodli zaměřit na otázku 
mecenášství, jejíž význam je - bohužel – v současné době nedoceňován.

Budeme vděčni za každý dar – ať finanční, nebo nefinanční, abychom mohli realizovat zamýšlené projekty a 
tím i obohacovat veřejný prostor, jehož jsme součástí.

Mnoho bylo řečeno, mnoho bylo roztroušeno po sbornících, ale málo integrováno a také žito ...

                  Martin Soldát
                  Ředitel IPPKID

Rok 2015
Střednědobý výhled na činnost spolku se skládá z několika samostatných projektů, jejichž anotace naleznete níže.

11. září 2014 při zasedání správní rady byl stanoveny body rozvoje společnosti IPPKID ...

Mecenášstí 

Garant: Štěpán Wolde
Období: 2015 - 2016
Podtémata: dar, sponzorství  ... 
Anotace: Často se setkáváme s otázkou daru, obdarovávání, ovšem ne tak často činností, přestože naše republi-
ka měla v minulosti velké mecenáše, tedy lidi, kteří nehleděli jen na osobní prospěch a nečekali, co jim poskyt-
nuté peníze přinesou. Později ovšem byla řada mecenášů totalitními režimy vyštvána ze země, nebo zničena. 
Rádi bychom se v projektu o mecenáších a mecenášství zaměřili na jeho význam pro otevřenou společnost. Po-
kud by neexistovali ti, kteří jsou schopni se o svůj zisk podělit, společnost je ohrožena v jedné základní hodnotě 
– a to solidaritě, bez níž není svobody. Jsme lidé, kteří sdílí prostor s druhými, a proto je naší povinností slyšet 
hlasy potřebných. Dar, který dáváme, není vynucen zoufalstvím, ale je občanským postojem, jímž sdělujeme: 
jsem člověk. Chceme se alespoň orientačně zeptat naší populace, kolik lidí má podobný názor.
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Profily osobností

Výstupy: medailonky osobností
Garant IPPKID: Martin Soldát 
Období: 2015-2016

Petr Pithart – politolog, právník, bývalý politik – teoretické reflexe
Roman Joch – politolog, ředitel Občanského institutu.

Evropa a evropská unie

„Evropa nejsou oni, ale MY“

Garant IPPKID: Roman Joch 
Podtémata: Kořeny evropské tradice, Evropská unie a regionální partnerství, Evropa a ten druhý, Imigrace, 
budoucnost demokracie ... 
Období: 2015-2020
Anotace: Naším cílem bude zamyslet se v dialozích, rozhovorech a přednáškách nad Jak se dá definovat Ev-
ropa? Kde jsou její myšlenkové zdroje a kořeny? Kdo to je Evropan a jaká je jeho role?
K čemu je nám Evropská unie? 
Jsme dostatečně aktivními občany, nebo spíše zastáváme pozici „dobrého vojáka Švejka?“
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Hospodaření za rok 2014
Rok 2014 byl rokem, kdy IPPKID obdržel čtyři dary v celkové sumě 30 tisíc korun – a to do Karla Kříže, 
Martina Jahna, Štěpána Wolde, Burzy cenných papírů Praha.
Peníze byly z části vyplaceny na jazykové korektury a přepisování. 
Cílem je, aby IPPKID hlavně pokryl náklady na korektury, přepis a přitom zůstávala k dispozici rezerva pro 
akutní vydání, například na IT či grafické práce. 
Užíváme služeb m Bank 670100 – 22 09 33 80 87 / 6210

Rozvaha

Podnik : IPPKID z.s.                       ÚČETNICTVÍ - ROZVAHA                 Strana:   1
Období : Rok 2014                         ZA PODNIK CELKEM                           
                                                                             Datum vyh.: 14.07.15

ÚČET  NÁZEV                                           POČÁTEČNÍ         ZŮSTATKY KE
                                                    ZŮSTATKY ROKU     KONCI OBDOBÍ
            U0126
                                                                                
Aktiva:                                                                         
                                                                    
013   Software                                           14 760,00           14 760,00
028   Drobný hmotný investiční majetek                   1 404,00            1 404,00
078   Oprávky k dr.nehm.inv.majetku                    -14 760,00          -14 760,00
088   Oprávky k drobnému hmotnému invest.maj.          -1 404,00           -1 404,00
221   Bankovní účty                                      39 491,46           34 510,92
                                            
    Aktiva celkem                           39 491,46           34 510,92
                                                                                
Pasiva:                                                                         
                                                                  
321   Dodavatelé                                          5 000,00              .    
379   Jiné závazky                                        9 031,00            9 772,00
931   Výsledek hospodaření ve schv.řízení               25 460,46           25 460,46
       HV: Zisk=+,   Ztrata=-                                .                 -721,54

       Pasiva celkem                           39 491,46           34 510,92
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Výsledovka 

Podnik : IPPKID z.s.                      ÚČETNICTVÍ - VÝSLEDOVKA                       Strana:   1
Období : Rok 2014                         ZA PODNIK CELKEM                         
                                                                                 Datum vyh.: 14.07.15

 ÚČET NÁZEV                                           VÝSLEDKY OD                 
                                                       POČÁTKU ROKU                 
            
Náklady:                                                                        
                                                                       
501   Spotřeba materiálu                                  210,00                 
512   Cestovné                                             531,00                 
518   Ostatní služby                                    30 000,00                 
538   Ostatní daně a poplatky                               3,45                 
                                                               
                                                         30 744,45                 
                                                                                
Výnosy:                                                                         
                                                                         
644   Úroky                                                 22,91                 
682   Dary                                              30 000,00
                
                                                         30 022,91                 
                                                                                
Hospodářský výsledek:                                                           
                                                       
       Ztráta                                               721,54
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K 14. 12. 2014 byly vyčerpány dary sponzorů. Bylo dohodnuto, že rezerva společnosti bude 20 tisíc korun pro 
nenadálé události, které by mohly ohrozit fungování společnosti. 
Finanční pozice na bankovním účtu: k prosinci 2014 bylo 34 510 korun.

Specifikace nákladů IPPKID z. s.

Datum  Částka  Druh      Financování 

I.14  5000  Faktura Libuše Piherové - editace  Peníze IPPKID od sponzorů
II.14  5000  Faktura Heleně Kašové - editace  Peníze IPPKID od sponzorů
III.14  5000  Faktura Libuše Piherové - editace  Peníze IPPKID od sponzorů
IV.14  5000  Faktura Ivana Pešková - editace  Peníze IPPKID od sponzorů
V.14  2500  Faktura Libuše Piherové - editace  Peníze IPPKID od sponzorů
VI.14  2500  Faktura Helena Kašová - editace  Peníze IPPKID od sponzorů
VII.14  5000  Faktura Ivana Pešková - editace  Peníze IPPKID od sponzorů
4. 2 2014 124  Cesta do Hradce Králové - Libiger  půjčkou od MS
22.4.2014 407  Brno      půjčkou od MS
4.9.2014 210  Štoček - razítko IPPKID   půjčkou od MS
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Tým IPPKID:
Martin Soldát - v letech 1998 – 2004 studoval na VŠE Praha, působil jako úředník ve státních institucích: ČNB 
– odbor regulace a dohled nad bankami, dále Ministerstvo financí ČR – daňová správa – odbor IT, zpracová-
ní dat. Od roku 2004 na volné noze. Zpracoval tato témata: Fenomén korupce (2012), Život a dílo profesora 
Zvolského (2013), Fenomén transformace, který je realizován od roku 2010 ve spolupráci s Novou Přítomnos-
tí, revue Prostor, revue Listy, Československým dokumentačním střediskem. Kromě publicistické činnosti též 
fotografuje. V IPPKID se věnuje pořizování dialogů.

Dialog o projektu Fenomén transformace s Martinem Soldátem.

Roman Joch - původně lékař, politický analytik, komentátor, vysokoškolský pedagog. Jeho hlavním zájmem 
jsou politické ideologie, které přednáší na CEVRO a VŠE Praha. Díky svým jasným, konzervativně orientova-
ným názorům je terčem četné kritiky. Byl poradcem politických představitelů, například Petra Nečase, v mi-
nulosti především představitelů ODA. Od roku 2003 je ředitelem Občanského institutu, jehož analytikem byl 
již v devadesátých letech: Napsal: Američtí státníci dvacátého století (2001), Proč právě Irák (2003). Podílel se 
též na mnohých překladech. V IPPKID se věnuje ideovému směřování. 

Helena Kašová - od roku 2008 je ředitelkou Československého dokumentačního střediska, o. p. s. V minulosti 
pracovala ve výpočetním středisku Výzkumného ústavu matematických strojů a v Národní galerii v Praze, po 
roce 1989 v neziskovém sektoru - Centrum Franze Kafky a Festival spisovatelů Praha. V IPPKID se věnuje 
jazykovým úpravám. 

Profesor Petr Zvolský -  český psychiatr zabývající se genetikou v psychiatrii. Po společenských změnách v 
roce 1989 se prof. MUDr. Petr Zvolský, DrSc., stal přednostou své kliniky. Je žákem profesorů Vondráčka a 
Dobiáše. Pod jeho vedením byla na klinice stále udržována tradice psychobiologického přístupu k psychiatrii, 
přičemž nebyla zanedbávána ani stránka výuky psychoterapie, která byla na klinice rozšířena. Jako předseda 
České psychiatrické společnosti výrazným způsobem přispěl k rozšíření mezinárodních styků ve svém oboru. 
V roce 2005 mu byla udělena prezidentem republiky medaile Za zásluhy v oblasti vědy a výzkumu. V IPPKID 
se věnoval pozici ideového směřování. V loňském roce zemřel.

Štěpán Wolde – generální ředitel Tv Óčko, manažer projektů IPPKID.

Ivana Pešková – profesorka českého jazyka a historie. V IPPKID se věnuje jazykovým korekturám.

Adresa
Institut po péči o kulturní a intelektuální dědictví z.s.

Jungmannova ulice 17 
110 00 Praha 1 - Nové Město
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