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Společnost: Hlídač státu, z.ú.
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IČ: 05965527
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Příloha v účetní závěrce za rok 2020 

 
dle vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem 

činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví 

 

     Čl. I 

 

1.  Název účetní jednotky:  Hlídač státu, z. ú. 

      IČ:     05965527 

      Sídlo:    Velenovského 648, 251 64  Mnichovice 

      Právní forma: ústav, nebyl založen nebo zřízen za účelem podnikání 

      Rozhodující předmět činnosti:  informační činnosti, účetní jednotka má pouze činnost 

hlavní 

      Statutární orgán: ředitel – Michal Bláha 

 

     Čl. II 

 

1. Údaje v příloze k účetní závěrce jsou uváděny v Kč. 

2. Účetním obdobím je kalendářní rok.  Používané účetní metody, obecné účetní zásady a 

způsoby oceňování v předkládané účetní závěrce jsou v souladu se zákonem č. 563/1991 

Sb. o účetnictví, vyhláškou č. 504/2002 Sb. v platném znění a Českými účetními 

standardy č. 401 – 414, kterými se stanoví obsah účetní závěrky účetní jednotky, u kterých 

hlavním předmětem činnosti není podnikání.  

3. Rozvahovým dnem je den, ke kterému se účetní závěrka sestavuje, tj. 31. 12. 2020. 

4. Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nedošlo k žádným 

významným skutečnostem.   

5. Zpracování účetních záznamů probíhá dle bodů (10) a (11) §4 zákona č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví. Účetní záznamy jsou uschovány v sídle účetní jednotky v souladu s § 31, odst. 

(2) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.  

6. Způsob ocenění: 

      a) nakupovaných zásob: nevyskytuje se 

      b) zásob vytvořených ve vlastní režii: nevyskytuje se 

      c) DHM a DNHM vytvořeného ve vlastní režii: nevyskytuje se 

      d) hodnota cenných papírů a majetkových účastí: nevyskytuje se 

7. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku oceněného v této ceně  

a pořizovaného v průběhu účetního období: nevyskytuje se   

8. Druhy vedlejších pořizovacích nákladů, které se obvykle zahrnují do pořizovacích cen 

nakupovaných zásob: nevyskytuje se 

9. Složky nákladů zahrnovaných do cen zásob stanovených na úrovni vlastních nákladů: 

nevyskytuje se 

10. Změny způsobu oceňování, postupu odpisování: nevyskytuje se 

11. Opravné položky k majetku: nebyly tvořeny 

 

Čl. III 

 

1. Způsob uplatnění běžných kurzů a stálých kurzů (s uvedením termínů jejich změn) při 

přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu: při přepočtu cizích měn na českou 

korunu se používá denní kurz ČNB. 



 

2. Podíly v jiných účetních jednotkách – účetní jednotka sama nebo prostřednictvím třetí 

osoby jednající jejím jménem a na její účet nemá podíl v jiné účetní jednotce. 

 

     Čl. IV 

 

1. DHM a DNHM kromě pohledávek 

a) souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze v pořizovacích cenách (předměty 

dlouhodobé spotřeby do 40 000 Kč, neuvedené na účtu 022 nebo 010):  

nevyskytuje se 

b) rozpis hmotného majetku, který je zatížen zástavním právem: nevyskytuje se 

c) majetek v operativním pronájmu, zachycený na podrozvahovém účtu nebo 

v operativní evidenci: nevyskytuje se 

d) přehled majetku, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než jeho ocenění v účetnictví: 

nevyskytuje se 

e) počet a nominální hodnota investičních majetkových cenných papírů a majetkových 

účastí v tuzemsku a v zahraničí podle jednotlivých druhů a emitentů: nevyskytuje se 

f)  finanční výnosy plynoucí z vlastnictví těchto cenných papírů a účastí: nevyskytuje 

se 

g) rozdíly mezi vstupní cenou ve smyslu § 29 odst. 1) zákona č. 586/92 Sb. o daních 

z příjmů ve znění pozdějších předpisů a pořizovací cenou uvedenou v účetnictví u 

nepeněžních vkladů do obchodní společnosti a družstev: nevyskytuje se 

2. Pohledávky 

a) souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti: 3000,00 Kč 

b) souhrnná výše pohledávek v cizí měně (v Kč) a rozpis podle jednotlivých měn (v 

cizích měnách): nevyskytuje se 

c)  úhrnná výše pohledávek vyúčtovaných v průběhu účetního období (obrat strany MD 

příslušných účtů pohledávek) k podnikům ve skupině s odděleným vykázáním 

pohledávek z obchodního styku a z ostatních titulů, zejména půjčky a s rozpisem na 

jednotlivé podniky ve skupině: nevyskytuje se 

d)  pohledávky kryté zástavním právem nebo zajištěné jiným způsobem: nevyskytuje se 

3. Vlastní jmění 

a) rozdělení zisku, popř. způsob úhrady ztráty z předcházejícího účetního období: zisk 

z roku 2019 ve výši 85,17 Kč byl přeúčtován na účet 932.00 – Nerozdělené 

hospodářské výsledky minulých let 

b) vlastní jmění: 50 000 Kč 

4. Závazky 

a) souhrnná výše závazků po lhůtě splatnosti: 395,57 Kč 

b) souhrnná výše závazku z titulu daně z příjmů ze závislé činnosti k 31. 12. 2020: 

21 135,- Kč.  

Závazek byl uhrazen dne 11. 1. 2021. 

c) souhrnná výše závazku z titulu pojistného na sociální zabezpečení k 31. 12. 2020: 

36 166,- Kč 

Závazek byl uhrazen dne 11. 1. 2021. 

d) souhrnná výše závazku z titulu zdravotního pojištění k 31. 12. 2020: 15 599,- Kč 

Závazek byl uhrazen dne 11. 1. 2021. 

e) souhrnná výše závazků v cizí měně (v Kč) a rozpis podle jednotlivých měn (v cizích 

měnách): nevyskytuje se 

f) úhrnná výše závazků vyúčtovaných v průběhu účetního období (obrat strany DAL 

příslušných účtů závazků) k podnikům ve skupině s odděleným vykázáním závazků 

z obchodního styku a z ostatních titulů, zejména půjčky a s rozpisem na jednotlivé 

podniky ve skupině: nevyskytuje se 



 

g) závazky kryté podle zástavního práva: nevyskytuje se  

h) závazky, o kterých není účtováno v účetnictví a které nejsou zahrnuty v rozvaze: 

nevyskytuje se 

5. Rezervní fondy zákonné a ostatní (účetní) rezervy odděleně za jejich tvorbu a čerpání 

s uvedením počáteční výše příslušné rezervy na začátku účetního období: nevyskytuje se 

 

 

Čl. V 

 

1. Výsledek hospodaření byl kladný (zisk) ve výši 12,54 Kč. Účetní jednotka má pouze 

hlavní činnost, jedná se tedy o výsledek hospodaření z hlavní činnosti. 

2. Průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období: 3 

      Z toho řídících pracovníků: 1 

3. Údaje o počtu a postavení zaměstnanců, pokud jsou zároveň členy statutárních, 

kontrolních nebo jiných orgánů určených statutem, stanovami nebo jinou zřizovací 

listinou: 1 – ředitel účetní jednotky, je odměňován formou mzdy 

4. Účast členů statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů účetní jednotky určených 

statutem, stanovami nebo jinou zřizovací listinou a jejich rodinných příslušníků 

v osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela za vykazované účetní období obchodní 

smlouvy nebo jiné smluvní vztahy: nevyskytuje se 

5. Výše půjček, poskytnutých záruk a ostatních plnění, jak v peněžní, tak v materiální formě 

členům statutárních, dozorčích a řídících orgánů, včetně bývalých členů těchto orgánů: 

nevyskytuje se 

6. Osobní náklady za účetní období: 1 815 407 Kč 

      V tom: 

      mzdové náklady: 1 388 932 Kč 

      zákonné sociální pojištění:426 475 Kč 

7. Dani z příjmů v účetní jednotce podléhají jen ty druhy příjmů, které jsou vyjmenované 

zákonem č. 586/1992 sb. o daních z příjmů v § 18a odst. 2 (příjmy z reklamy, členských 

příspěvků, v podobě úroku, z nájemného) a příjmy z nepodnikatelské (hlavní) činnosti 

(18a odst. 1a), pokud jsou výdaje (náklady) vynaložené dle zákona o dani z příjmu 

v souvislosti s prováděním této činnosti nižší.  Základ daně byl stanoven v souladu s § 23 

až 33 zákona o daních z příjmů. Celková daň z příjmu je 0. 

8. Účetní jednotka nemá žádné výnosy (příjmy) ze zahraničí. Veškeré výnosy (příjmy) jsou 

z tuzemska. 

      Výnosy se člení na: 

- výnosy z nepodnikatelské činnosti ve výši 53 000,00 Kč 

- tržby z pronájmu ve výši 0,00 Kč 

- přijaté příspěvky a dary ve výši 3 246 240,46 Kč účetní jednotka získala od těchto 

dárců: 

Ondřej Fryc ve výši 300 000 Kč 

      Jiří Hlavenka ve výši 1 000 000  Kč 

      Vojtěch Roček ve výši 20 000 Kč 

      OK Systém ve výši 50 000 Kč   

      Knowlimits Group a.s. ve výši 50 000 Kč 

      Nadace Blíž k sobě ve výši 200 000 Kč 

      Impulse Capital a.s. ve výši 150 000 Kč 

      Keboola s.r.o. ve výši 240 000 Kč 

      Ondřej Bartoš ve výši 250 000 Kč 

 

 Drobné finanční dary (do 10 000 Kč od jednotlivého dárce) = 986 240,46 Kč 



 

- Nadační příspěvky ve výši 908 908,80 Kč 

Nadační příspěvek účetní jednotka získala z těchto zdrojů: 

 Nadace Open Society Fund Praha – Aktive Citizen Fund – Základní granty 2019   ve výši 

908 908,80 Kč 

9. Celková hodnota přijatých peněžních darů zaúčtovaných na účtu 911-10  Fondy – peněžní 

dary je 3 816 964,92 Kč.  

Dary z roku 2020 v celkové hodnotě 2 591 451,80 Kč jsou od těchto dárců a v následující 

výši: 

Nadace Martina Romana ve výši 100 000 Kč 

Cymex ve výši 30 000 Kč 

KPCS CZ, s.r.o. ve výši 100 000,- Kč 

Projectan.cz, s.r.o. ve výši 26 000,- Kč 

Fakturoid, s.r.o. ve výši 50 000,- Kč 

Profiterm Protech S. ve výši 10 000,- Kč 

Data Camp, s.r.o. ve výši 500 000,- Kč 

Seznam.cz ve výši 1 000 000.- Kč 

Martin Hájek ve výši 250 000,- Kč 

Dušan Šenkypl ve výši 500 000,- Kč 

Drobné dary (do 10 000 Kč od jednotlivého dárce) = 25 451,80 Kč 

 

 

 

 

Sestaveno dne 27. 5. 2021 

 

 

 

Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis): 

Michal Bláha 

 

 

 

Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis): 

Michal Bláha 

 

 

 

Telefon: 777 737 811 

E-mail: michal@michalblaha.cz 



Rozvahy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, 

ve zkráceném rozsahu Název a sídlo účetní jednotky 

ke dni 31. 12. 2020
Hlídač státu, z. ú.

(v celých tisících Kč)

Mnichovice                      

251 64

Stav k prvnímu dni 

účetního období

Stav k poslednímu dni 

účetního období

1 2

A. Dlouhodobý majetek celkem (A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.) 0 0

A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 0 0

A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 0 0

A. III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 0 0

A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 0 0

B. Krátkodobý majetek celkem (B.I.+B.II.+B.III.+B.IV.) 1 631 4 065

B. I. Zásoby celkem 0 0

B. II. Pohledávky celkem 28 32

B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem 1 603 4 019

B. IV. Jiná aktiva celkem  0 14

AKTIVA CELKEM (A.+B.) 1 631 4 065

Stav k prvnímu dni 

účetního období

Stav k poslednímu dni 

účetního období

1 2

A. Vlastní zdroje celkem (A.I.+A.II.) 1276 3868

A. I. Jmění celkem 1275 3867

A. II. Výsledek hospodaření celkem 1 1

B. Cizí zdroje celkem (B.I.+B.II.+B.III.+B.IV.) 355 197

B. I. Rezervy celkem 0 0

B. II. Dlouhodobé závazky celkem  0 0

B. III. Krátkodobé závazky celkem 355 197

B. IV. Jiná pasiva celkem 0 0

PASIVA  CELKEM (A.+B.) 1631 4065

E-mail: michal@michalblaha.cz

Vybrané údaje z

Velenovského 648/1233

Označení AKTIVA

Právní forma účetní jednotky

ústav

Sestaveno dne:

27.05.2021

Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis):

ba

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

IČ

5965527

Michal Bláha

Michal Bláha

Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis):

Telefon: 777 737 811

Označení PASIVA

a b

Předmět podnikání

osvětová a edukační činnost



VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY
pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, 

 ve zkráceném rozsahu

ke dni 31. 12. 2020
Název a sídlo účetní jednotky 

(v celých tisících Kč)
Hlídač státu, z. ú.

hlavní hospodářská Celkem

1 2 3

A. Náklady 4 208 0 4 208

A. I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 2 359 0 2 359

A. II. Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 0 0

A. III. Osobní náklady 1 815 0 1 815

A. IV. Daně a poplatky 0 0 0

A. V. Ostatní náklady 19 0 19

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

A. VII. Poskytnuté příspěvky 15 0 15

A. VIII. Daň z příjmů 0 0 0

NÁKLADY CELKEM            (A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.+A.VI.+A.VII.+A.VIII.) 4 208 0 4 208

hlavní hospodářská Celkem

1 2 3

B. Výnosy 4 208 0 4 208

B. I. Provozní dotace 909 0 909

B. II. Přijaté příspěvky 3 246 0 3 246

B. III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 53 0 53

B. IV. Ostatní výnosy 0 0 0

B. V. Tržby z prodeje majetku 0 0 0

VÝNOSY CELKEM             (B.I.+B.II.+B.III.+B.IV.+B.V.+B.VI.+B.VII.) 4 208 0 4 208

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 0 0 0

D. Výsledek hospodaření po zdanění 0 0 0

E-mail: michal@michalblaha.cz

Vybrané údaje z

Právní forma účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis):

osvětová a edukační činnost Michal Bláha

ústav Michal Bláha

Předmět podnikání Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis):

Telefon: 222313943

Činnost

Činnost

Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Označení VÝNOSY

a b

Označení

IČ

5965527

NÁKLADY

Velenovského 648/1233

27.05.2021

Mnichovice                         

251 64

a b

129131921293537394041434748556162



Hlídačův rok 2020

Zhodnotit rok 2020 není jednoduché. Sám uplynulý rok totiž rozhodně nebyl
jednoduchý. My se však snažíme, jako vždy, koukat na věci s optimismem!
Když měl Michal Bláha v pořadu 168 hodin shrnout ve dvou větách letošní
rok, optimismus z něj přímo sršel:

Odkaz na video z pořadu 168 hodin na našem YouTube.

I letos jsme také pomohli nespočtu úředníků s jejich prací a suplovali v této
aktivitě stát. Stejně jako předchozí roky, i letos jsme aktivně pomáhali k
transparentní státní správě a lepšímu prostředí ČR. Kvůli koronavirové
pandemii a neustálému klopýtání vlády jsme ale měli o to více práce. Znovu
jsme se tak přesvědčili, že naše práce má opravdu SMYSL: ať už jde o
neustálou kontrolu politiků a státní správy, upozorňování na chyby a návrhy
oprav, zveřejňování neprávem utajovaných dat, pomoc se zvládáním
covidové situace či vytváření nových databází a návodů pro běžné občany,
abychom jim co nejvíce ulehčili život v tomto státě. I letos jsme také pomohli
nespočtu úředníků s jejich prací a suplovali v této aktivitě stát.

Nic z toho by nebylo možné bez podpory našich dárců, přispěvatelů a
fanoušků. Všem vám patří ze srdce velké díky! A slibujeme, že v roce 2021
budeme v naší práci pokračovat se stejným nasazením.

Co se nám povedlo v roce 2020

Do GitHub repository jsme za 2020 provedli 1647 commitů v 2550
souborech a provedli více než 4 677 634 změn v kódu jednotlivých souborů.
Statistiky jsou z veřejných i neveřejných GitHub repository.

Hlídač státu byl v roce 2020 citován téměř v 800 článcích, televizních a
rozhlasových pořadech. Jsme pyšní, že jsme mohli pomáhat především
médiím jako je Česká televize, Aktuálně.cz a Hospodářské noviny,
DVTV, Respekt, Reflex či Deník N. Objevili jsme se i ve článcích, které si
možná necháme pro dovršení absurdity roku 2020 zarámovat: pouštěly se do
nás například Haló noviny, Sputnik, AC24, Aeronet či Parlamentní listy 😬

https://youtu.be/cdRe5R8oZd4
https://texty.hlidacstatu.cz/bez-vas-by-to-neslo-dekujeme-vsem-nasim-darcum/
http://xn--aktuln-sta08b.cz/


Za rok 2020 nám bylo zasláno přes 1300 dotazů, z nichž téměř 900 přišlo v
druhém pololetí. Více něž 80 % zpráv jsme dokázali vyřešit hned v den
přijetí. Více než polovina dotazů se týkala registru smluv.

V neposlední řadě také díky za to, že nás podporujete i na sociálních
sítích!

Na Twitteru nám za letošní rok přibylo téměř 5000 sledujících (dohromady
10 901), na Facebooku dokonce 8000 (celkem 14 528). Také jsme se letos
experimentálně zkoušeli ve volných chvílích věnovat i Instagramu, kde nás
aktuálně sleduje přes 560 fanoušků.

Na čem jsme pracovali v uplynulém roce

● Elektronické dálniční známky a Neobvykle obvyklá cena IS
(01-02/2020)

● Analýza nákupu roušek dostupná všem reakcím, mapování trhu s
respirátory a vystavení prozatím závěrečného účtu za jejich nákup
(03-05/2020)

● E-mailová korespondence Andreje Babiše jako bezpečnostní riziko
pro stát (04/2020)

● Vystavení posledního účtu za Účtenkovku (04/2020)
● Risk Ministerstva zdravotnictví: neplatnost objednávek na ochranné

pomůcky (04/2020)
● Kategorizace smluv (04-08/2020)
● Analýza toho, jak stát informuje o první (04/2020) i druhé vlně

koronaviru (10/2020)
● Seriál Úkoly pro lepší stát, který má za cíl zlepšit fungování České

republiky (05/2020); pokračování v lednu 2021
● Hlídačovo hodnocení dotačních systémů (05/2020)
● Zveřejnění celého Národního investičního plánu – pouze na Hlídači
● MF: Opatření státu a dopady na ekonomiku kvůli COVID-19

(05/2020)
● Fond hejtmanky Pokorné Jermanové a jeho analýza (05-06/2020)
● Projekt Našipolitici.cz (06/2020)
● Útraty státu za reklamu 2017-2020 (06/2020)
● Stali jsme se součástí Sítě k ochraně demokracie (06/2020)
● Společný projekt s Rekonstrukcí státu „NEZHASÍNAT!”, ve které

dodáváme politikům sadu doporučení, jak se popasovat s krizí v
mezích zákonů a rozjet ekonomiku efektivně a transparentně
(06-12/2020)
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https://texty.hlidacstatu.cz/mf-opatreni-statu-a-dopady-na-ekonomiku-kvuli-covid-19/
https://texty.hlidacstatu.cz/stedrost-hejtmanky-jermanove/
https://www.nasipolitici.cz/
https://texty.hlidacstatu.cz/utraty-statu-za-reklamu-2017-2020/
https://texty.hlidacstatu.cz/hlidac-statu-soucasti-site-k-ochrane-demokracie/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=co_je_na_hlidaci_noveho&utm_term=2020-10-23&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=co_je_na_hlidaci_noveho&utm_term=2020-10-23
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● Neustále hlídáme, jaká je slibovaná a skutečná pomoc státu v
dobách pandemie a zveřejnili jsme databáze skutečně vydané
pomoci vlády v rámci COVID podpor a příjemců podpory COVID
programů (06-12/2020)

● Lobbing za větší informovanost a otevřenost státu ohledně dat a
rozhodnutí kolem COVID-19, jedním z nejdůležitějších výsledků byl
mj. vznik semaforu (06-10/2020) a naše zveřejnění COVID a
zdravotních dat (09-12/2020)

● Vytvoření kompletní a největší databáze dotací
● Připojení k projektu Platy úředníků (08/2020)
● Hlídáme stát s odvahou a s podporou Nadace OSF: spustili jsme

K-index (index korupčního rizika) (09/2020)
● Data o COVID-19: aktuální kapacity nemocnic včetně grafů s

počtem aktuálně hospitalizovaných lidí s COVID-19 a počtem
zemřelých během hospitalizace v daný den (09-11/2020)

● Projekty Národního plánu obnovy (10/2020)
● Pro otrlé jsme přidali strojové přepisy videí “Čau lidi” Andreje Babiše
● Změny v API a dumpech (05/2020) a příprava přechodu na novou

verzi v lednu 2021
● Odkazování na státní Covid portál (11-12/2020)
● Křišťálová lupa 2020 (11/2020): Michal Bláha Osobností roku, Hlídač

4x “na bedně”
● Úspěšně jsme skrz Donio.cz vybrali 138 676 Kč a rozeslali přes 150

dárkových balíčků (10-12/2020)
● Vytvořili jsme přepisy z jednání Rady ČT (11-12/2020)
● Stále sledujeme také fungování státních webů, nově jsme přidali i

Centrální rezervační systém odběrových míst COVID-19 (12/2020)

Novinky na webu Hlídače

● Vyjádření politiků na sociálních sítích
● Národní investiční plán
● Národní plán obnovy
● Jednání Vlády ČR
● Rejstřík trestů právnických osob
● Jednání Rady České televize
● Databáze Zasedání zastupitelstev (beta verze)
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