Sociální demokracie – a my s ní – si v roce
2020 připomínala třicet let obnovení
činnosti v Československu. K této
příležitosti jsme připravili mezinárodní
konferenci o úkolech sociální demokracie
a budoucnosti práce, vybrali logo
oslav, v Basileji natočili úvodní slovo
s předsedou exilové sociální demokracie
mezi lety 1989 a 1995 Karlem Hrubým,
vyrobili propagační předměty. Abychom
nakonec celou akci zrušili, protože ji
kvůli čerstvě zaváděným omezením
pro shromažďování lidí nebylo možné
uskutečnit. Drobnou náhradou se pak
stala tematická stránka našeho webu.

„Je třeba vedle historicky
závazného úsilí o sociální
vyrovnání dbát i o zachování
demokracie jako nezbytného
předpokladu demokratického
sociálního státu, který je
v programu sociální demokracie.“
Karel Hrubý
1923–2021
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Příloha

Úvodní
slova

Na přelomu roku jsme vydali dvě
knihy – český překlad Tajností levice
francouzského esejisty Jeana-Clauda
Michéy a sborník textů Sametová
budoucnost editorské dvojice
Petr Agha a Petr Drulák. Debata
o oponentech a mezích socialistické
politiky i vztahu levice k pokroku
trvala v českých médiích a veřejném
prostoru přes půl roku. V polovině
února jsme o koronaviru sice tušili, ale
ve svých plánech ho nebrali do úvahy.
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Úvodní slovo
předsedy
Vážené přítelkyně,
vážení přátelé,
svět musí zůstat lidský, i když se modernizuje
a mění. Masarykova demokratická akademie
má za úkol upozorňovat, že na proměny světa
konkrétní lidé doplácejí, že někdo nestíhá
tempo změn a zůstává třeba opuštěný někde
na okraji cesty. Úkol to vůbec není abstraktní.
Když jsme na začátku roku 2020 v pražském
knihkupectví Academia představovali český
překlad Tajností levice Jeana-Clauda Michéy
a sborník Sametová budoucnost editorů
Petra Aghy a Petra Druláka, byla to chvíle,
kdy jsem si byl jistý, že zadaný úkol plníme.
Tam totiž začínala debata o modernizaci,
která nechává lidi napospas, a politických
nástrojích, jež sociální demokracie potřebuje,
aby člověka znovu přivedla do středu veřejné
debaty a aby ho v ní mohla zastupovat.
V následujícím půlroce vzniklo
několik desítek textů, které vstupní příspěvky
z té či oné strany oponovaly. Podle nich
je prý politika sociální demokracie málo
radikální, takže nezaujme; ekologická krize
je fakt a je třeba ji řešit razantně; národní
stát nestačí na velké úkoly doby – nedokáže
vyrábět vakcíny ani dopravní letadla –, takže
nemá cenu ho obnovovat.
Jsem za tu debatu velmi rád,
protože nám ve spolupráci s dalšími partnery
během roku 2020 umožnila najít další
cesty, jak se k tématu vracet. Na podzim
a v zimě se konala výzkumná setkání nad
českou variací výzkumu Hledání ztraceného
dialogu, věnovaného fragmentarizaci české
společnosti a v důsledku i otázce politického
zastupování různých společenských

zájmů. V druhé polovině roku vznikal také
sborník Budoucnost levice bez liberalismu,
jehož editoři Petr Drulák, Jan Keller, Matěj
Stropnický a Ilona Švihlíková se pokusili
některé důvody pro oslabení pocitu
reprezentace ve společnosti zachytit. Ještě
s vročením 2020 vyšel český překlad knihy
Vynalézání budoucnosti. Britsko-kanadská
autorská dvojice Nick Srnicek – Alex
Williams v ní kromě jiného říká, že jsme
se vzdali utopií coby radikálních představ
o budoucnosti a že sociální demokracie
musí vlastní systémovou změnou reagovat
na systémovou proměnu kapitalismu,
který poválečný věk velkých veřejných
investic, jejichž garantem mohla být
sociální demokracie, již nepřipustí.
Námi vyvolaná debata prozatím
nosné odpovědi nedává, otázka, jak obnovit
reprezentaci ve společnosti, tím ovšem
nemizí. Sociální demokracie přelomu
19. a 20. století byla rozvětveným prostředím
a hnutím s řadou profesně i tematicky
formulovaných částí. Prostředím, které
člověka nenechá o samotě ani propadnout
mimo společnost, prostředním, ve kterém
může jedinec prožít celý život. Jako kvalitní
světová literatura ale potřebuje i sociální
demokracie po letech znovu přeložit do
současného jazyka při vědomí, že samo
vyzdvihování pokroku nestačí, či přesněji,
že díky pokroku v sociálnědemokratickém
pojetí se ze zlepšení vlastního života musí
mít možnost těšit každý člen společnosti.
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Inspiraci pro to, jak by mohla
vypadat lidská podoba změny, jsme
v roce 2020 zkoušeli hledat i v zahraničí.
Přeložili jsme programy finské sociální
demokracie a francouzských Zelených;
vydali jsme výtah z knihy ekonoma
Thomase Pikettyho Kapitál a ideologie;
do angličtiny, francouzštiny, němčiny
a španělštiny jsme přeložili manifest české
levice Bez solidarity není imunity reagující
na zkušenost koronavirové pandemie.
Připravili jsme debaty o ekonomice anebo
školství po koronaviru. Mix zásadních
politických debat, programových publikací
i akcí a textů ke každodenním politickým
tématům snad v průběhu roku zaujal i Vás.
Vážené přítelkyně, vážení přátelé,
přehled všech publikací, debat a setkání
najdete na následujících stránkách. Zde
mi ještě dovolte poděkovat kanceláři
Masarykovy demokratické akademie nejen
za organizační práci, ale i za transformaci
naší činnosti v době v podstatě celoroční
koronavirové pandemie. Děkuji rovněž
našim partnerům, především České straně
sociálně demokratické, pražské kanceláři
Friedrich-Ebert-Stiftung a bruselské
Nadaci pro evropská progresivní studia
za podněty k naší práci a spolupráci a za
podporu jednotlivých projektů, a konečně
Vám všem, členům a členkám Masarykovy
demokratické akademie, za podporu a šíření
našeho dobrého jména ve Vašem okolí.
Osobně mi pak dovolte poděkovat
Mgr. Lukáši Jelínkovi, dlouholetému členovi

a bývalému řediteli Masarykovy demokratické
akademie a prvnímu místopředsedovi
našeho představenstva, za dlouholetou
výbornou spolupráci. Jeho rozhodnutí
rezignovat koncem roku 2020 na funkci člena
představenstva mě mrzí, tím spíše mu ale
přeji vše dobré do jeho další práce a života.
PhDr. Lubomír Zaorálek
předseda představenstva MDA
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Úvodní slovo
ředitele
Vážené přítelkyně,
vážení přátelé,
veřejná práce je smysluplná, pokud je
soustavná. O to více mě těší, že jsme
i během roku 2020 dokázali dotáhnout do
konce řadu akcí a publikací věnovaných
základním programovým otázkám sociální
demokracie a že nás v tom nezastavil ani
několikerý nástup koronavirové pandemie.
Také my v Masarykově demokratické
akademii jsme během března 2020 museli
zrušit přes deset akcí v Brně, Olomouci,
Praze a Zlíně, začít ve velké míře pracovat na
dálku, převést do on-line podoby jak naše
mezinárodní a domácí debaty, tak i kurzy.
Právě neformální vzdělávání mám
za vlajkovou loď naší práce. Proto jsem rád,
že energie a čas věnované přípravě našich
kurzů nevyšly nazmar. Podařilo se dokončit
třetí ročník kurzu pro komunální politiky
a úředníky Moderní město. Tentokrát se
konal v Ústí nad Labem a i jeho poslední,
odložené setkání se nakonec se zájemci
a zájemkyněmi z celých severozápadních
Čech uskutečnilo fyzicky. V on-line
podobě proběhla většina prvního ročníku
kurzu Rozvoj lidské společnosti ve století
klimatické změny i celý jeho druhý ročník.
On-line jsme se setkávali také během
druhé části kurzu Mezinárodní migrace.
Všechny kurzy dokázaly oslovit množství
lidí napříč generacemi, zkušenostmi
i republikou a byly nejen prostorem pro
předávání vědomostí, ale také místem pro
inspirující výměnu názorů a zkušeností.
Tématy našich kurzů se navíc
bezprostředně účastníme aktuálních

společenských debat, a to i mezinárodních.
Politika měst je do velké míry otázkou
dostupnosti bydlení a veřejných služeb.
A jistě přinejmenším téma nedostatku
nájemních bytů a rostoucích cen bydlení
bude velmi aktuální v celostátních
parlamentních volbách 2021 a v řadě
případů i v těch komunálních v roce
následujícím. Kromě kurzu Moderní
město jsme se v roce 2020 podíleli rovněž
na mezinárodním projektu Sociální
a dostupné bydlení v Evropské unii, kde
jsme pod hlavičkou Nadace pro evropská
progresivní studia spolu s dalšími partnery
začali pracovat na publikaci s dobrými
příklady politiky bydlení ze střední Evropy,
Pobaltí i Pyrenejského poloostrova.
Politika ekologické proměny
našich společností je aktuální ve více
zemích. My jsme do české debaty přinesli
překlady programu finské sociální
demokracie a francouzských Zelených,
kde první je příkladem oborového
přístupu k celospolečenské transformaci
a druhý spíše politickým manifestem.
Debatám o ekologické, ale i digitální
transformaci jsme se věnovali rovněž na
akcích Inspiračního fóra Mezinárodního
festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě
a digitálního fóra MeltingPot. Migrace
byla iritujícím momentem minulého
volebního období, svou naléhavost však
prokázala i v aktuální debatě o roli hranic
a národního státu v levicové politice.
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Abychom podnítili mezinárodní
debatu v době poznamenané omezenými
možnostmi fyzického setkávání, rozhodli
jsme se v roce 2020 podporovat také překlady
zahraničních textů do češtiny. Díky ochotě
bruselského časopisu Progressive Post
mohly příspěvky zahraničních levicových
akademiků a akademiček vycházet
v olomouckých Listech a upozornit tak mimo
jiné na aktuální témata evropské minimální
mzdy nebo přeshraniční práce zdravotníků.
Účast na živých, aktuálních
debatách považuji v dnešní době za
podstatný úkol každého politického
institutu. Nemohli bychom ale svou
práci dělat dobře, kdyby nebylo možné
se spolehnout na podporu a spolupráci
našich partnerů. V tomto ohledu chci
poděkovat především pražské kanceláři
Friedrich-Ebert-Stiftung a jejímu novému
řediteli Urbanu Überschärovi a generálnímu
tajemníkovi bruselské Nadace pro evropská
progresivní studia Lászlu Andorovi.
I jejich ochota ke spolupráci a zájem
o české politické a společenské debaty
je dobrým vkladem do budoucího rozvoje
zdejšího sociálnědemokratického hnutí.
PhDr. Vladimír Špidla
ředitel MDA
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Naše akce vidělo on-line

26 871
lidí

akcí po celé
republice

Přivítali jsme

131
hostů z Česka
i jiných zemí
10

7623
stran historických
knih a brožur

Naživo či on-line
jsme uspořádali

61

Zdigitalizovali jsme
a zpřístupnili pro Vás

Vydali
jsme

9

nových
publikací

4153
knih si můžete půjčit
v naší knihovně

1200
Přes

odběratelů a odběratelek
dostává náš newsletter
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Slovensko po volbách
2020: Výsledky
a očekávání – poslední
akce za fyzické účasti
publika, než došlo na
koronavirovou uzávěru
a museli jsme ze dne
na den zrušit jedenáct
debat, knižních prezentací
a kurzů plánovaných
na první jarní týdny.
Zcela zaplněné prostory
Slovenského institutu
Praha přivítaly české
i slovenské hosty, mluvili
jsme o politické levici,
občanských protestech
i antifašismu.
12

Nové
prostředky,
stejná
témata
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Nové prostředky,
stejná témata

Pro rok 2020 jsme si v plánu práce vytkli za
úkol věnovat se tématům nerovnosti, trvale
udržitelného rozvoje a programu a dějin
sociálnědemokratického hnutí. Důraz jsme
přitom kladli na motivy otevírající přístup
do veřejné debaty a nabízející inspiraci
a modely i politickému rozhodování.
Příkladem je studie Kateřiny Smejkalové
Společnost umělé inteligence anebo
překlad ekologického programu finské
sociální demokracie, který je dobrou
ukázkou komplexní politické představy
o transformaci řady jednotlivých sektorů
hospodářského a veřejného života
země. Z téhož důvodu jsme se zapojili
do mezinárodního projektu věnovaného
sociálnímu a dostupnému bydlení
v zemích Evropské unie, jehož výstupy byly
plánovány na první polovinu roku 2021.
Sledovali jsme rovněž denní
politický provoz, mimo jiné v debatách
a textech věnovaných českým krajským
volbám nebo volbám na Slovensku
a v Bavorsku a politickému dění v Maďarsku.
Stejně tak jsme se ale aktuálně věnovali
třeba tématu zrušení superhrubé mzdy,
důchodové reformě, Národnímu plánu
obnovy anebo vzdělávání po koronaviru.
Společenskými a hospodářskými
nerovnostmi jsme se zabývali nejen
v debatách o spravedlivých daních či
ekonomice po koronaviru, ale také ve
studii vyvracející rozšířenou představu
o zneužívání sociálních dávek. Během roku
2020 dále začala na naši objednávku vznikat

práce o oligarchizaci české společnosti
probíhající od devadesátých let pod
pracovním názvem Majetek a moc. Koncem
roku jsme pak společně s pražskou kanceláří
Friedrich-Ebert-Stiftung požádali Ústav
empirických analýz STEM o zpracování
analýzy na téma fragmentarizace české
společnosti. Obě publikace sice vyjdou
až v roce 2021, otevírají však pro naši
další práci velké téma reprezentace
a utváření zájmů ve společnosti.
Abychom v době koronavirové
pandemie pomohli mezinárodnímu
dialogu, podporovali jsme časopisecké
překlady a podařilo se nám dokončit
a vydat také překlad knižního eseje
Vynalézání budoucnosti britsko-kanadské
autorské dvojice Nick Srnicek – Alex
Williams. Jedním z jeho témat je nutnost
transformace sociální demokracie s ohledem
na proměnu poválečného kapitalismu.
Během roku 2020 jsme se
věnovali aktuálním i dlouhodobým
sociálnědemokratickým tématům a hledali
pro jejich zpracování nové prostředky. Leccos
se projeví již v naší práci během roku 2021.
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K 31. prosinci 2020 měla MDA
119 členů a členek a pět dalších
s členstvím jen v klubech.
Kluby MDA v roce 2020 existovaly
v Brně, Bruselu, Karviné, Olomouci,
Pardubicích, Plzni, Praze a Zlíně.
Za spolupráci na různých projektech a akcích
si naše poděkování zaslouží mezi jinými:
■

Časopis Listy za spolupráci na
vydávání českých překladů článků
z časopisu Progressive Post.

■

Český svaz vědeckotechnických
společností, z. s. za spolupráci na
přednáškovém cyklu České lesy.

■

Ekumenická akademie, z. s. za
přípravu kurzu na téma sociální
a solidární ekonomiky.

■

Friedrich-Ebert-Stiftung,
zastoupení v České a Slovenské
republice za všestrannou spolupráci
a podporu.

■

Inspirační fórum MFDF
Ji.hlava a fórum MeltingPot za
prostor pro debaty o budoucí
podobě naší společnosti.

■

Nadace pro evropská progresivní
studia, Brivibas un solidaritates
fonds a Fundación Pablo Iglesias
za spolupráci na projektu Sociální
a dostupné bydlení v Evropské unii.

■

Seliger-Gemeinde za
možnost spolupracovat mimo
jiné na přípravě publikace
k osobnosti Josefa Seligera.
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Naši
hosté
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Během dubna jsme stejně jako naši
partneři museli znovu promyslet, jaké
akce lze v koronavirové pandemii pořádat.
Bude o ně mít veřejnost vůbec zájem?
Jak zvládneme fungovat v digitální
podobě? Neztratíme se v prostoru,
do kterého se nuceně přesouvají
všichni? První velkou on-line akci
jsme nakonec uspořádali v polovině
května společně s pražskou kanceláří
Friedrich-Ebert-Stiftung. O deseti letech
Viktora Orbána a jeho opozice hovořil
náš maďarský kolega András Bíró-Nagy
z partnerského think-tanku Policy
Solutions. Debatu moderoval politolog
Petr Drulák a zapojili se do ní lidé nejen
z celé České republiky, ale i z dalších
visegrádských zemí. Možnost diskuse
s lidmi napříč různými městy a státy se
ukázala být největší výhodou digitalizace.
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Petr Agha

Petr Drulák

Šárka Homfray

Jakub Kalenský

právník, Ústav státu
a práva AV ČR, v. v. i.
a Právnická fakulta
Univerzity Karlovy

politolog, Filozofická
fakulta Západočeské
univerzity, Ústav
mezinárodních vztahů

právní expertka na
pracovní a služební
právo, Českomoravská
konfederace
odborových svazů

analytik Atlantic Council
v České republice

András Bíró-Nagy

Sebastien Dullien

Pavel Hubený

Anna Kárníková

ředitel maďarského
politického think-tanku
Policy Solutions

vědecký ředitel
Institutu pro
makroekonomii a výzkum
hospodářských cyklů
Hans-Böckler-Stiftung

ředitel Národního
parku Šumava

ředitelka Hnutí DUHA

Joanna Bronowicka

Petra Ezzeddine

Aleš Chmelař

Harald Katzmair

socioložka, Evropská
univerzita Viadrina

sociokulturní
antropoložka, Fakulta
humanitních studií
Univerzity Karlovy

ekonom, náměstek
ministra zahraničních věcí

zakladatel a ředitel
FASresearch a přední
odborník v oblasti
aplikované analýzy
sociálních síti

Dušan Drbohlav

Václav Hlaváček

Lukáš Jelínek

Pavel Kindlmann

sociální geograf,
Přírodovědecká fakulta
Univerzity Karlovy

viceprezident Agrární
komory České republiky

novinář, komentátor
deníku Právo

ekolog, Přírodovědecká
fakulta Jihočeské
univerzity
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Ondřej Kolínský

Zuzana Lizcová

Markéta Mottlová

Vilém Podrázský

ekonom udržitelného
rozvoje

vedoucí katedry
německých a rakouských
studií Fakulty sociálních
věd Univerzity Karlovy

politoložka, Fórum 50 %

vedoucí katedry
pěstování lesů Fakulty
lesnické a dřevařské
České zemědělské
univerzity, místopředseda
České akademie
zemědělských věd

Jiří Koubek

Jakub Lysek

Daniela Ostrá

Matěj Pohorský

politolog,
spolupracovník MDA

politolog, Filozofická
fakulta Univerzity
Palackého

politoložka, Filozofická
fakulta Univerzity
Palackého

přispěvatel sociální sítě
pro investory Warengo

Alena Krempaská

Jana Maláčová

Tomáš Pavelka

Kateřina Smejkalová

programová ředitelka
slovenského Inštitútu
ľudských práv

ministryně práce
a sociálních věcí,
místopředsedkyně
České strany sociálně
demokratické

vedoucí katedry
manažerské ekonomie
Vysoké školy
ekonomické v Praze

vědecká pracovnice
Friedrich-Ebert-Stiftung,
zastoupení v České
republice

Eva Lebedová

Robert Misik

Michal Pícl

Philipp Staab

politoložka, Filozofická
fakulta Univerzity
Palackého

novinář a spisovatel

ekonom, náměstek
ministryně práce
a sociálních věcí

profesor sociologie
budoucnosti práce na
Humboldtově univerzitě

#MDAkademie
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Matěj Stropnický

Jaroslav Šebek

Petr Vorlík

Zdeněk Žalud

novinář, politik

předseda Asociace
soukromého zemědělství
České republiky

architekt, Fakulta
architektury Českého
vysokého učení
technického

vědecký pracovník
Ústavu výzkumu globální
změny AV ČR, v. v. i.

Josef Středula

Veronika Šindlerová

J. E. Peter Weiss

Robert Žanony

předseda Českomoravské
konfederace
odborových svazů

architektka, Fakulta
architektury Českého
vysokého učení
technického

velvyslanec Slovenské
republiky v České
republice

vědecký pracovník
kanceláře
Friedrich-Ebert-Stiftung
na Slovensku

Pavel Šaradín

Stanislav Štěch

Markéta Zandlová

politolog, Filozofická
fakulta Univerzity
Palackého

profesor pedagogické
psychologie, Pedagogická
fakulta Univerzity Karlovy

sociální antropoložka,
Fakulta humanitních
studií Univerzity Karlovy

Jiří Šatava

Ilona Švihlíková

Pavlína Žáková

ekonom

ekonomka, Vysoká škola
obchodní v Praze

ekonomická poradkyně
Zastoupení Evropské
komise v České republice

#MDAkademie
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Moderní podoby města jsou
důležitou politickou otázkou, a tak
jsme rádi, že právě tento kurz se
v koronavirovém rozvolnění podařilo
o předposledním červnovém
víkendu ve fyzické formě v Ústí
nad Labem dokončit. V salonku
Interhotelu Bohemia jsme se vedle
bezpečnosti pohybu ve městě
a rozdílných potřeb pečujících
a nepečujících věnovali i moderní
architektuře a její ochraně. Moderní
město je vlajkovou lodí naší nabídky
pro komunální politiky a političky
a lidi z obecních a krajských úřadů.
24
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Vzdělávací kurz
Veřejná moc: Přednáškový
cyklus o občanech a státu
říjen 2019 — leden 2020
Praha

Cyklus přednášek
Národní parky ČR
únor — květen 2020,
kancelář MDA,
Praha / on-line

Cyklus přednášek věnovaný otázce
veřejné moci a jejího vztahu k jednotlivci,
respektive k postavení jednotlivce v rámci
společnosti a vůči ostatním lidem a veřejné
moci. Přednášky se zaměřily jak na otázky
právně teoretického a filozofického základu
problému, tak i na otázky ryze praktické.
Garantem kurzu byl ústavní právník
JUDr. Jan Kudrna, Ph.D.

Národní parky jsou jednou z důležitých
složek udržitelného rozvoje. Rozhodli jsme
se je proto v přednáškovém cyklu jednotlivě
představit. Zaměřili jsme se přitom na jejich
dopad jak na přírodu, tak na obyvatele buď
přímo v národních parcích, nebo v jejich
okolí. Záměrem bylo zabývat se všemi
českými národními parky, kvůli pandemii
koronaviru jsme prozatím představili pouze
situaci Národního parku Šumava, a to s jeho
ředitelem Pavlem Hubeným.

■

10. října 2019: Ústavní systém České
republiky (Jan Kudrna)

■

31. října 2019: Vláda a teorie
vládnutí (Vít Klepárník)

■

21. listopadu 2019: Jednotlivec
a lidská práva (Vít Klepárník)

■

12. prosince 2019: Samospráva a její
role (Petr Kolman)

■

9. ledna 2020: Stavební
a hospodářský rozvoj obcí versus
ochrana životního prostředí
(Petr Svoboda)

■

30. ledna 2020: Právo na informace
a veřejná správa
(Petr Kolman)
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■

20. února 2020: Šumava: Co nám
přinesla divočina (Pavel Hubený)

■

14. května 2020: NP Šumava:
Jak změnil život obyvatel?
(Pavel Hubený)
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Moderní město: Kurz
o urbanismu a udržitelném
plánování
říjen 2019 — červen 2020
Ústí nad Labem
Třetí ročník oblíbeného kurzu konaný
tentokrát v Ústí nad Labem. V jednotlivých
částech se přednášející zaměřovali na
témata dostupnosti bydlení, dopravy,
udržitelnosti měst, občanské vybavenosti,
územního plánování nebo Smart City.
Kurz byl cílen především na zastupitele
a zastupitelky, lidi pracující na městských
a obecních úřadech a na ty, kteří se věnují
rozvoji a plánování měst. Garanty kurzu
byli Ing. arch. Jan Auerbach a ředitel MDA
PhDr. Vladimír Špidla.
■

18. a 19. října 2019: Udržitelná
města pro všechny (Miroslav Andrt,
Milan Ftáčnik†, Karel Maier, Pavel
Nácovský, Vladimír Špidla)

■

23. listopadu 2019: Dostupné
a kvalitní bydlení ve městech
(Michal Kohout, Karel Maier, Linda
Sokačová)

■

14. prosince 2019: Veřejná
infrastruktura I (Jan Auerbach,
Vratislav Filler, Veronika Šindlerová)

■

18. ledna 2020: Veřejná
infrastruktura II: Veřejná
prostranství a zeleň ve městech
(Kristýna Jirsová, Radek Janoušek)
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■

15. února 2020: Územní plánování
v České republice (Kristýna Jirsová,
Karel Maier, Veronika Šindlerová)

■

20. června 2020: Management
města (Markéta Mottlová,
Veronika Šindlerová, Petr Vorlík)
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Vzdělávací kurz
Rozvoj lidské společnosti ve
století klimatické změny
1. ročník: leden — červen 2020, Praha / on-line
2. ročník: listopad 2020 — únor 2021, on-line
Klimatická změna vyčnívá ze škatulky
environmentálních problémů, které lze
snadno vyřešit novými technologiemi,
několika regulacemi či většími státními
výdaji. Kurz se proto zaměřil na příčiny
a možnosti řešení současného stavu,
a to zejména ze společenskovědní
perspektivy: ekonomické, politické,
sociologické nebo mezinárodně-vztahové.
Zabýval se různými myšlenkovými směry
a konkrétními opatřeními v podobě, jak jsou
v současnosti navrhována a diskutována.
Poskytl tak alespoň částečný vhled do
budoucnosti nejbližších dekád, kdy se
fungování lidské společnosti bude muset
výrazně změnit. Autory a garanty kurzu byli
PhDr. Anna Kárníková a Ondřej Kolínský, MSc.

■

3. března 2020: Změna klimatu 4:
Hlavní oblasti řešení a synergie
politik (Anna Kárníková,
Ondřej Kolínský)

■

26. května 2020: Širší problémy
životního prostředí: Zacházení se
zdroji 2 (Anna Kárníková,
Ondřej Kolínský)

■

7. dubna: Co znamená současná
krize pro ochranu klimatu?
(debata: Anna Kárníková,
Ondřej Kolínský, Vladimír Špidla,
Patrik Eichler)

■

2. června 2020: Prosaditelnost řešení
k ochraně klimatu: Sociologie
a psychologie změny (Karel Müller)

■

■

1. ročník
■

■

■

■
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7. ledna 2020: Koncept udržitelného
rozvoje, planetárních limitů
a diskuze o (ne)růstu (Anna
Kárníková, Ondřej Kolínský)

■

21. ledna 2020: Změna
klimatu 1: Pohled klimatologie
(příčiny a dopady) (Zdeněk Žalud)

■

4. února 2020: Změna klimatu 2:
Dopady v ČR a adaptace na změnu
klimatu (Zdeněk Žalud)

■

18. února 2020: Změna
klimatu 3: Hlavní oblasti řešení
(Anna Kárníková, Ondřej Kolínský)

■

21. dubna 2020: Širší problémy
životního prostředí: Úbytek
biodiverzity (Pavel Kindlmann)
28. dubna 2020: Klimatická změna
jako problém globálního vládnutí 1:
Ekonomické vztahy a mezinárodní
úmluvy (Anna Kárníková,
Ondřej Kolínský)
5. května 2020: Klimatická změna
jako problém globálního vládnutí 2:
Inovace vládnutí a demokratické
inovace (Anna Kárníková,
Ondřej Kolínský)
12. května 2020: Širší problémy
životního prostředí: Znečištění
(Anna Kárníková, Ondřej Kolínský)
19. května 2020: Širší problémy
životního prostředí: Zacházení se
zdroji 1 (Anna Kárníková,
Ondřej Kolínský)

#MDAvzdelava

■

■

■

5. ledna 2021: Role institucí:
Nové přístupy ke státní správě,
spolupráce se soukromým
sektorem na vývoji inovací
a transformaci společnosti
(Anna Kárníková, Ondřej Kolínský)

■

12. ledna 2021: Různá pojetí
udržitelného rozvoje: Co přesně
je rozvoj a co přesně je udržitelné
(Anna Kárníková, Ondřej Kolínský)

■

19. ledna 2021: Mezinárodní
(ne)spolupráce: Asymetrie mezi
globálním Severem a Jihem
(Anna Kárníková, Ondřej Kolínský)

■

26. ledna 2021: Na pomezí trhu
a politiky: Aktivní spotřebitelé
a politicky angažované korporace
(Anna Kárníková, Ondřej Kolínský)

■

2. února 2021: Budoucnost
demokracie: Decentralizace,
prostředky radikální demokracie,
energetická demokracie
(Anna Kárníková, Ondřej Kolínský)

■

9. února 2021: Vize budoucnosti:
Scénáře, lišící se pohledy, meze
naší představivosti
(Anna Kárníková, Ondřej Kolínský)

16. června 2020: Závěrečný
kulatý stůl
2. ročník

■

■

24. listopadu 2020: Současná
situace predikce, hrozby, rozlévání
nestability (Anna Kárníková,
Ondřej Kolínský)
1. prosince 2020: Změna klimatu
jako holistická výzva: Úvod do
provazeb mezi státy, vědními
obory, společností a přírodou
(Anna Kárníková, Ondřej Kolínský)
8. prosince 2020: Selhávající trhy:
Úvod do ekonomie změny klimatu
(Anna Kárníková, Ondřej Kolínský)
15. prosince 2020: Ekonomické
nástroje: Protržní regulace,
internalizace externalit,
ekonomické politiky
(Anna Kárníková, Ondřej Kolínský)
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Mezinárodní migrace:
Do šířky, do dálky, do hloubky
1. část: říjen 2019 — březen 2020, Praha
2. část: říjen 2020 — březen 2021, on-line

Kurz se zaměřil na otázky dopadů
environmentálních změn na mezinárodní
migraci, mezinárodní migrace a genderu
a vzájemného vlivu migrace a rozvoje.
Na základě faktů i vlastních zkušeností
odpovídali na tyto a další otázky v sérii
seminářů o mezinárodní migraci přední
čeští experti a expertky. Odborným garantem
kurzu byl prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.,
z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

■

1. února 2020: Přehled a kritické
zhodnocení konceptů a teorií
sloužících k vysvětlení procesu
mezinárodní migrace
(Dušan Drbohlav)

■

7. března 2020: Proces integrace
migrantů do společností
cílových zemí (Eva Janská)

1. část
■

■
■

■
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5. října 2019: Úvod do problematiky:
Význam mezinárodní migrace
a její širší zarámování do současné
reality, základní přehled stavu
a trendů na globální úrovni
(Dušan Drbohlav)
2. listopadu 2019: Mezinárodní
migrace v historii (Zdeněk Uherek)
7. prosince 2019: Definice,
statistika a základní měření
procesu mezinárodní migrace,
stěžejní metodologické přístupy
k výzkumu (Kristýna Janurová,
Lenka Pavelková)
4. ledna 2020: Právní rámce
a politiky mezinárodní
migrace a tzv. uprchlická krize
2015–2016 (Jan Schroth)

2. část
■

24. října 2020: Mezinárodní migrace
a rozvoj (Dušan Drbohlav)

■

21. listopadu 2020: Nelegální
migrace a neoprávněné
ekonomické aktivity migrantů
(Dušan Drbohlav)

■

12. prosince 2020: Mezinárodní
migrace a gender (Petra Ezzedine)

■

20. února 2021: Environmentální
migrace (Dušan Drbohlav)

■

20. března 2021: Dopady
mezinárodní migrace
(Dušan Drbohlav)

■

24. dubna 2021: Mezinárodní
migrace a integrace migrantů
v Česku (Dušan Drbohlav)
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Cyklus přednášek
Země lesy oplývající?
Stav a výhled lesnictví
v České republice
leden — únor 2020, Praha

Původně plánovaných pět diskusních večerů,
které vznikly ve spolupráci s předními
odborníky na lesnictví v České republice,
nabídlo vhled do stávající situace lesnictví
a představilo i další očekávaný vývoj.
Semináře byly složeny z úvodní, přednáškové
části a následné debaty. Kvůli koronaviru
jsme byli nuceni zrušit diskuse o roli
státních lesů v době globální změny klimatu,
o významu a budoucnosti mimoprodukčních
funkcí lesa a o šancích smrkových lesů na
vyrovnání se s klimatickou změnou, jež
byly naplánované až do května. Odborným
garantem byl místopředseda Českého
svazu vědeckotechnických společností
PhDr. Ing. Vít Skála, Ph.D.
■

15. ledna 2020: Změny druhové
skladby v České republice
v minulosti a současnosti (Vilém
Podrázský)

■

12. února 2020: Certifikace správné
péče o lesy a sledování původu
dřeva (Stanislav Slanina)
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Festivaly
s naší
účastí
34

Letních festivalů jsme se v roce 2020
bohužel účastnit nemohli. Nechtěli
jsme ale opustit ani publikum,
ani veřejný prostor. Proto jsme
rádi pokračovali ve spolupráci
s diskusním fórem MeltingPot při
festivalu Colours of Ostrava, jež
chápeme jako unikátní možnost
potkávat se s netradičním publikem
a nabízet sociálnědemokratické
pohledy na svět. Nově jsme pak
naši festivalovou spolupráci rozšířili
o Inspirační fórum Mezinárodního
festivalu dokumentárních
filmů Ji.hlava. Společně jsme
zviditelňovali a popisovali principy,
jak naši společnost ovlivňují či
přímo řídí algoritmy, a hledali
jsme cesty, jak mít budoucnost
ve vlastních rukou. Těšíme se, že
příští rok zažijeme debaty přímo
ve víru festivalového dění.

35

Inspirační fórum
Mezinárodního festivalu
dokumentárních
filmů Ji.hlava

Spolu s českým zastoupením
Friedrich-Ebert-Stiftung jsme se mohli
podílet na programu Inspiračního fóra
Mezinárodního festivalu dokumentárních
filmů Ji.hlava. Společně jsme připravili
tematický blok V rytmu algoritmů: Abstraktní
moc a její důsledky. Zabývali jsme se
v něm dopadem inteligentních technologií
na společnost. Abstraktní algoritmy mají
čím dál větší podíl na rozhodování o tom,
co vidíme a co si ve výsledku i myslíme.
Debatovali jsme například o tom, čí zájmy za
vývojem algoritmů stojí a jaký druh chování
a potřeb algoritmy v lidech stimulují? Jak
jimi budou dnešní společnosti ovlivňovány
a jak k tomuto fenoménu přistupovat?
■

On-line debata
Data jako surovina 21. století
28. října 2020
Ondřej Lánský, Kateřina
Smejkalová, Philipp Staab,
moderace Patrik Eichler

možnosti politiky a spotřebitelů? Mohou
vzniknout méně problematické alternativy?
■

On-line debata
Když algoritmy řídí práci
4. listopadu 2020
Joanna Bronowicka, Šárka
Homfray, Matěj Pohorský,
moderace Kateřina Smejkalová

S postupující digitalizací
se proměňuje také vztah pracujících
a technologií. Zatímco dříve lidé řídili
stroje, v současnosti jsou čím dál tím
častěji naopak sami technikou ovládáni.
Především v případě platforem tzv. gig
economy je práce koordinována, přidělována,
odváděna a hodnocena s pomocí algoritmů.
Jak velká změna to je? Jak na ni reaguje
pracovní právo a sociální zabezpečení?
Jaká pozitiva a úskalí má taková práce
pro zaměstnance? Zůstane okrajovým
fenoménem nebo se bude rozmáhat?

■

On-line debata
Abstraktní dramaturgové
demokracie
5. listopadu 2020
Jakub Kalenský, Harald
Katzmair, Dita Malečková,
moderace Petr Koubský

Technologie přináší zásadní
změny do naší společnosti, jež mohou
znamenat pokrok i riziko. Dotýkají se
všech oblastí našeho života, mimo jiné
i té politické. Političtí aktéři je mohou
na jedné straně využívat k posilování
demokratických procesů a postupů, na
straně druhé jejich pomocí prosazovat
antidemokratické populistické síly. Jak
moderní technologie ovlivňují nás a naši
politiku, jaké jsou přínosy i hrozby a úskalí
a jakých příležitostí bychom měli využít.

V rozsáhlém digitálním prostoru
tvoří jakési rozdělovníky digitální platformy,
ať už jde o vyhledávač Google, sociální síť
Facebook nebo tržiště Amazon. Za nimi
stojící technologické firmy jsou zcela novým
typem aktérů: jsou mimořádně silnými
ekonomickými hráči a data, jež sbírají, jim
dávají do rukou velkou, obvykle neviditelnou
moc. Co si s novým rozložením sil v globální
ekonomice a politice počít? Jaké jsou
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Fórum Meltingpot

Navázali jsme na úspěšnou spolupráci
z roku 2019, kdy jsme se na festivalu
Colours of Ostrava starali o jeden celý den
programu na Global Stage diskusního
fóra MeltingPot, a i letos jsme pro něj
připravili zajímavé on-line debaty.

víme a jež nás stále více ohrožuje, neumíme
reagovat? Proč se nestačí spolehnout na
úsporné žárovky a třídění odpadu? A jak
spolu souvisí změna klimatu a osvícenství?
■

■

On-line debata
Koronavirové prázdniny
3. září 2020
Lukáš Jelínek, Stanislav Štech

Kvůli koronaviru zasáhlo české
školství několik měsíců prázdnin. Školy
se začaly výrazně věnovat dálkovému
vzdělávání, řada dětí k němu ovšem neměla
přístup vinou nedostatečného technického
či rodinného zázemí. Jak se koronavirové
prázdniny podepsaly na dětech, které je
vynuceně prožily? Budou mít dopad na
jejich život v budoucnu? Promění dálková
výuka druhého pololetí školního roku
2019/2020 vzdělávací plány a budou se naše
děti v budoucnosti učit něco jiného?
■

On-line debata
Divadlo má kritizovat, ne dojímat
14. ledna 2021
Roman Sikora, Alena Zemančíková

Divadlo je od svého vzniku
v antickém Řecku politické. Může
problematizovat anebo dojímat,
zesměšňovat autority anebo potvrzovat
status quo, mluvit o politice přímo anebo jen
v obrazech. Dějiny divadla jsou také dějinami
společenského pohybu, obrazem příběhů
lidí, kteří musejí žít na ulici, či ekologické
krize jako příležitosti k bohatnutí bohatých.

On-line debata
Změňme sebe, ne klima
7. prosince 2020
Anna Kárníková, Markéta Zandlová

Jak vypadá společnost, která
přežije změnu klimatu? To je zásadní otázka
dneška. Proč na změnu klimatu, o níž dlouho
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Uspořádali
jsme
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Důchodová reforma byla jednou
z vládních priorit, takže jsme se jí při
několika příležitostech rádi věnovali.
Hned v únoru 2020 zaplnila sál na
pražské Pankráci debata s ministryní
Janou Maláčovou a ekonomy
Tomášem Pavelkou a Jiřím Šatavou.
Diskutovali jsme o minimálním
důchodu, předčasných důchodech,
daních i péči o důchodce.
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Debata
Máme se bát o důchody?
6. února 2020,
Hvězdova 19, Praha 4
Jana Maláčová, Tomáš
Pavelka, Jiří Šatava

S ministryní práce a sociálních
věcí Janou Maláčovou a ekonomy Tomášem
Pavelkou a Jiřím Šatavou jsme diskutovali
o základních otázkách připravované
důchodové reformy. Ptali jsme se, zda
je tato reforma vůbec potřeba, jak mají
vypadat spravedlivé důchody, jak vznikají
peníze na důchody, když dnes máme
průběžný důchodový systém, a kdo si
zaslouží dřívější odchod do důchodu.

sametové revoluce jako reflexi různých
aspektů společenského vývoje od ekologie
přes umění až po politiku.
17. února 2020, Praha,
Literární kavárna Academia
Petr Agha, Petr Drulák
19. února 2020, Plzeň,
Knihovna města Plzně, Polanova síň
Petr Agha, Petr Drulák

Debaty k uvedení knih
Tajnosti levice
a Sametová budoucnost?

Série představování knih, které
jsme vydali na sklonku roku 2019: politické
eseje Jeana-Clauda Michéy Tajnosti
levice: Od ideálu osvícenství k triumfu
neomezeného kapitalismu o příběhu,
kořenech a současnosti levice a sborníku
Sametová budoucnost? Eseje o naší
současnosti, který uspořádali Petr Drulák
a Petr Agha u příležitosti výročí třiceti let
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■

25. února 2020, Brno,
Literární kavárna Academia
Petr Agha, Petr Drulák
■

■

stran? Odrazily se na volebních výsledcích
demonstrace „Za slušné Slovensko“ anebo
proces s Marianem Kočnerem? A jaké změny
slovenské domácí a zahraniční politiky
mohou nastat s ohledem na nové složení
Národní rady?

Debata
Slovensko po volbách 2020:
Výsledky a očekávání
4. března 2020,
Slovenský institut Praha
Lukáš Jelínek, Alena
Krempaská, Robert Žanony,
úvodní slovo J. E. Peter Weiss

Debata u příležitosti deseti
let od nástupu Viktora Orbána a strany
Fidesz k moci. Diskutovali jsme o dnešním
Maďarsku a jeho politických krizích,
o Orbánově opozici i oporách a o představě
samotných Maďarů o budoucnosti Maďarska.
Akci jsme připravili ve spolupráci s pražskou
kanceláří Friedrich-Ebert-Stiftung.
■

Debata navazovala na výsledky
parlamentních voleb na Slovensku
z 29. února 2020. Mimo jiné se diskutovalo
nad otázkami: Zvládne po volbách někdo
sestavit vládu na celé volební období, jako
se to povedlo Robertu Ficovi v roce 2016?
Jak volily různé slovenské regiony a proč?
Jaká byla volební kampaň a co se psalo
ve volebních programech jednotlivých

#MDAdebaty

On-line debata
Deset let Viktora Orbána
a jeho opozice
19. května 2020
András Bíró-Nagy,
Petr Drulák

On-line debata
Největší sucho za 500 let?
Jak nepokračovat v chybách
28. května 2020
Václav Hlaváček, Anna
Kárníková, František Pavlík,
Jaroslav Šebek, Zdeněk Žalud

přitom už jen o výjimku, ale o dlouhotrvající
stav. V době panujícího sucha se začala
otevírat stavidla finančních investic,
stovek miliard, které mají vrátit Česko
do podoby před pandemií koronaviru.
Chceme ale vjet zpátky do starých kolejí?
Co má být cílem našich investic?
■

On-line debata
Cesta k novému začátku:
Ekonomika po koronaviru
10. června 2020
Sebastien Dullien,
Lubomír Zaorálek

Koronavirus s sebou přinesl
radikální omezení ekonomiky spojené
s růstem nezaměstnanosti. Čekají
nás masivní investice k jejímu oživení
a stabilizaci. Ty ale musí odpovídat
na základní úkoly dnešní doby:
sociálně-ekologickou transformaci či
problém digitalizace a umělé inteligence.
První vizi hospodářských opatření přinesl
dokument Nový start a cesty k němu:
Nový směr vstříc budoucnosti představený
Fórem SPD pro hospodářské otázky.

České republice na jaře hrozilo
nejhorší sucho za posledních 500 let. Nejde
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On-line debata
Spravedlivé daně pro dnešní svět
24. června 2020
Jan Drahokoupil, Danuše Nerudová,
Filip Pertold

Nerovnoměrné zdanění není jediná
výzva, před kterou náš daňový systém stojí.
Zasáhne ho i zásadní změna ekonomické
činnosti způsobená digitalizací a umělou
inteligencí: promění se míra organizace
ekonomické činnosti a způsob dosahování
zisku. Stát tak bude moci hůře vybírat daně,
jež jsou třeba pro veřejné účely a univerzální
systém sociální ochrany. Hledali jsme proto
odpovědi na to, jak se musí přizpůsobit výběr
daní změněné ekonomice, zda existují nějaké
inspirace v zahraničí nebo jaké jsou cesty
k napravení nerovnoměrného zdanění.
■

On-line debata
Krajské volby – jak dopadnou?
16. září 2020
Jiří Koubek, Pavel Šaradín

Před krajskými volbami 2020 jsme
představili studii analyzující dlouhodobé
výsledky sociální demokracie právě
v tomto typu voleb. Byly zde ukázány
silné okresy (a tamní kandidáti), na
nichž lze sledovat, jakým způsobem se
v čase proměňovala podpora sociální
demokracie na území České republiky.
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On-line debata a představení knihy
Falešní přátelé obyčejných lidí
22. září 2020
Jana Maláčová, Robert Misik

Debata u příležitosti představení
českého vydání knihy Falešní přátelé
obyčejných lidí úspěšného rakouského
levicového publicisty Roberta Misika. Mluvili
jsme o skrytých zneuznáních v rámci třídní
společnosti, které Misik ve své knize rozkrývá.
Přitom tvrdí, že bez jejich pochopení
nemůžeme vysvětlit rozmach populismu.
■

On-line debata
Kdo je doma na levici?
24. září 2020
Jana Maláčová, Matěj Stropnický,
Josef Středula, Ilona Švihlíková

Debata, která se původně měla
konat fyzicky ve Zlíně a nakonec byla také
nuceně přesunuta do on-line prostředí,
hledala odpovědi na základní témata levice:
Má ještě své tradiční voliče? A tradiční
témata? Kam se obojí v posledních
letech podělo a proč? A je levice v krizi,
nebo jen získává novou podobu?

#MDAdebaty

■

On-line debata
Krajské volby – jak dopadly?
21. října 2020
Eva Lebedová, Jakub Lysek,
Daniela Ostrá

Bezprostředně po krajských
volbách jsme pomocí prostorové analýzy
krajských volebních obvodů rozebrali jejich
výsledky. Ukázali jsme, kde jsou významné
shluky volebních okrsků, jaké zisky
a ztráty v nich měly zavedené regionální
strany a hnutí, a představili jsme faktory,
které ovlivnily výsledky krajských voleb.
Analyzovali jsme i vliv politické komunikace
a politického marketingu na preference
voličů.

■

Debata proběhla před jednáním
tripartity o Národním plánu obnovy, který
představil, jakým způsobem využije Česká
republika dotace od Evropské unie na
obnovu hospodářství po koronavirové
pandemii. Diskutovali jsme o plánech
sociální demokracie na obnovu ekonomiky
a země po koronaviru, prioritách odborů
i samotném Národním plánu obnovy.
■

■

On-line debata
Superhrubá mzda: Jak ji zrušit?
18. listopadu 2020
Aleš Chmelař, Michal Pícl

V předvečer hlasování
o budoucnosti superhrubé mzdy jsme
rozebrali konkurenční návrhy na její zrušení
z dílny ČSSD a ANO. Porovnávali jsme, co
různé cesty ke zrušení superhrubé mzdy
znamenají, a hledali odpověď na otázky,
po které z nich se vydat, proč je i podle
ekonomů návrh ČSSD jak pro rozpočet,
tak pro zaměstnance výhodnější a jaké
dopady bude ten který přístup mít na státní
rozpočet a kvalitu a rozsah veřejných služeb.

On-line debata
Národní plán obnovy:
Spravedlivá modernizace
8. prosince 2020
Tomáš Petříček, Josef Středula,
Pavlína Žáková

On-line debata
Naše důchody budou spravedlivé
16. prosince 2020
Jana Maláčová, Jiří Šatava,
Vladimír Špidla

Debata spojená s předloženým
návrhem nové důchodové reformy ministryně
sociálních věcí Jany Maláčové, pod jejímž
úřadem v uplynulém roce pracovala Komise
pro spravedlivé důchody. Ptali jste se, kde na
důchodovou reformu vzít nebo jestli náhodou
nemůžeme mít menší důchod než nyní. Řeč
se dostala i na zkrácení vyžadované doby
pojištění, která se snižuje na z 35 na 25 let.
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Akce
klubů

Debaty o knihách Tajnosti levice
a Sametová budoucnost? byly
naplánovány po celé republice.
Plzeňská městská knihovna hostila
poslední akci, do dalších měst
jsme se už podívat nestihli. Debata
přesto intenzivně pokračovala na
stránkách novin a časopisů.
46
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Akce klubů

Klub Brno

■

Klub MDA zval své členy i veřejnost na
pravidelné cykly přednášek na historická
a společenská témata. S ohledem na
pandemii koronaviru se v roce 2020
mohly uskutečnit jen následující akce.

Představení knihy
Představení a debata
ke knize Tajnosti levice
8. září 2020
Petr Drulák

■

Přednáška
Udržitelný rozvoj právě teď
22. září 2020
Ivan Rynda

■

Přednáška
První české lékařky, obětavé ženy
v nelehké kariéře
11. února 2020
Marie L. Neudorflová

■

Přednáška
Idea strukturální demokracie
a demokratický socialismus
25. února 2020
Miroslav Pauza

■

Přednáška
Transformace, reinterpretace
a banka hněvu
10. března 2020
Emil Voráček

■
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Přednáška
Současný Írán a jeho politika
9. června 2020
Marek Čejka

#MDAkademie

Klub Olomouc
■

Slavnostní shromáždění
Setkání k výročí návštěvy
T. G. Masaryka ve Velkém Týnci
19. září 2020, Velký Týnec

Klub Zlín
■

Výroční setkání a debata
Společenské setkání a debata
k uctění památky T. G. Masaryka
9. března 2020, Zlín
Tomáš Baletka, Alena Gajdůšková
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Jak má vypadat naše budoucnost?
Svou prací se snažíme přinášet do
české debaty podněty a nástroje,
abychom si uměli představit lepší,
spravedlivější a udržitelnější
budoucnost. Představivost
budeme potřebovat při proměně
světa kvůli klimatické změně
nebo nezastavitelné digitalizaci
a změnám lidské práce. Jako
průvodce možným za hranicemi
současného systému slouží i náš
překlad knihy Nicka Srnicka a Alexe
Williamse Vynalézání budoucnosti.

50

Vydané
knihy
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Nick Srnicek – Alex
Williams: Vynalézání
budoucnosti:
Postkapitalismus
a svět bez práce
Na změnu musí být společnost připravená.
Vědomi jsou si toho i autoři knihy Vynalézání
budoucnosti: Postkapitalismus a svět
bez práce, kterou jsme vydali v českém
překladu Petra Bittnera. Nick Srnicek
a Alex Williams tvrdí, že stejně jako
žádný jiný systém tu ani neoliberalismus
nebude navěky. Kladou některé zásadní
otázky a svou knihou vytvářejí prostor
k jejich promýšlení: Jak bude společnost
vypadat po zhroucení neoliberalismu?
Co nastane den po kapitalismu? Aby je
společnost dokázala zodpovědět, potřebuje
rozšířit svoji představivost za hranice
současného systému. K tomu je Vynalézání
budoucnosti vítaným průvodcem.
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Studie
Pevnou kotvou v roce plném změn byla
naše vydavatelská činnost. Studie, které
do české debaty přinášejí inspiraci ze
zahraničí, stěžejní otázky pro budoucnost
společnosti i analýzy aktuálního dění,
jsme vydávat nepřestali. V roce 2020 jsme
se zaměřili například na mýtus zneužívání
sociálních dávek, umělou inteligenci
nebo překlady důležitých politických
programů. Výjimečný manifest české
levice Bez solidarity není imunity jsme
naopak překladem do světových jazyků
zpřístupnili zahraniční veřejnosti.
Všechny texty samozřejmě najdete volně
přístupné na našich webových stránkách.
54
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č. 10: Ondřej Lánský:
Analýza čerpání sociálních dávek:
Kdo zneužívá sociální dávky?

Diskusní materiály
k budoucnosti české
i evropské společnosti

•
•

•

n

ky

í

KDO ZNEUŽÍVÁ SOCIÁLNÍ DÁVKY?
ANALÝZA ČERPÁNÍ Z ROKU 2019
ONDŘEJ LÁNSKÝ

Diskusní materiály
k budoucnosti české
i evropské společnosti

SPOLEČNOST UMĚLÉ INTELIGENCE:
DOPADY A ŘEŠENÍ

Jak moc je ve skutečnosti česká společnost
solidární? Autor navazuje na svou studii
z roku 2012, ve které hodnotil jedno
z nejdiskutovanějších témat politického
života – zneužívání sociálních dávek. O osm
let později v tématu pokračoval a na základě
aktuálních dat analyzoval jednotlivé sociální
dávky a jejich možné zneužití či ovlivnění ze
strany různých aktérů a příjemců. Závěrem
tvrdí, že sociální dávky lze v České republice
prakticky zneužívat jen složitě, a hlavní
problém vidí na straně zaměstnavatelů
u nelegálního zaměstnávání.
č. 12: Kateřina Smejkalová:
Společnost umělé inteligence:
Dopady a řešení
Umělá inteligence je přelomová technologie,
se kterou vstupujeme do tzv. druhého
věku strojů, a musíme proto promýšlet,
jaké sociální, ekonomické a politické
dopady bude mít. Autorka v publikaci
představuje některé základní problémy
spojené s umělou inteligencí a zároveň
navrhuje jejich možná řešení.

Existence daňových rájů v srdci společné Evropy je cesta, jak ji rozbít.
Evropa je rukojmím financí. Neoliberální politiky, které se zde už tak
dlouho rozmáhají, hlásají deregulaci ekonomiky, rozkládají sociální vazby
a podkopávají samotné možnosti provádět politiku snižování nerovností.
Chceme iniciovat společný evropský plán boje proti chudobě, který každému
člověku zaručí důstojný minimální příjem od narození až do konce života,
jehož financování bude zajištěno řádným zdaněním bohatství, akcionářů
a bankovních spekulací.

Francouzští zelení byli ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2019 jedním
ze zajímavých překvapení tzv. zelené vlny, která tyto volby jako jeden z fenoménů
provázela. Jejich úspěch je ale zajímavý především z hlediska manifestu, který tvořil
základ volební kampaně: Jak v předmluvě podotýká Jiří Koubek, jen málo politických
programových dokumentů bylo napsáno tak barvitě a dramaticky. I proto je
zajímavou inspirací – a právě jeho český překlad držíte v ruce.

AKČNÍ PLÁN FRANCOUZSKÝCH
ZELENÝCH PRO EVROPU. VÝŇATEK
Z VOLEBNÍHO MANIFESTU STRANY
EVROPA EKOLOGIE – ZELENÍ
PRO VOLBY DO EVROPSKÉHO
PARLAMENTU 2019

Diskusní materiály
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Spravedlivý přechod znamená také nutnost připravit se dlouhodobým
plánováním nebo například pomocí nástrojů podobných finančnímu fondu
pro válečné škody na posuny vyvolané klimatickými změnami.
Pro zlepšení nabíjecí infrastruktury je nutné stanovit v souladu se směrnicí
o energetické účinnosti budov národní závazek k vybudování nabíjecí
infrastruktury pro elektromobily, jež by vznikala zároveň s velkými
rekonstrukcemi bytových domů a obchodních prostor.
Finsko se i nadále musí mimo jiné prostřednictvím daňové politiky starat o to,
aby byl jeho energeticky náročný průmysl konkurenceschopný.

Programový dokument Malá stopa, velký přínos: Klimatický program SDP je dílčím
výstupem přípravy dlouhodobého programu Sociálně demokratické strany Finska
(SDP). Publikován byl na začátku roku 2019 a udal rámec politické debatě ve Finsku
před parlamentními a evropskými volbami v tom roce. Představuje záměr strukturní
proměny společnosti v jednotlivých oblastech (doprava, bydlení, daně ad.).

MALÁ STOPA, VELKÝ PŘÍNOS.
KLIMATICKÝ PROGRAM FINSKÉ
SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE

Masarykova demokratická akademie, z. s.
Hybernská 1033/7
110 00 Praha 1
Tel.: +420 224 223 757
info@masarykovaakademie.cz
www.masarykovaakademie.cz

#MDApublikace

Výňatek z volebního manifestu strany
Evropa ekologie – Zelení pro volby do
Evropského parlamentu 2019. Francouzští
Zelení byli jedním ze zajímavých překvapení
tzv. zelené vlny ve volbách do Evropského
parlamentu 2019. Základ jejich volební
kampaně představoval právě tento manifest.
Jak v předmluvě píše politolog Jiří Koubek:
„Jen málo programových dokumentů
bylo napsáno tak barvitě a dramaticky.“

Masarykova demokratická akademie, z. s.
Hybernská 1033/7
110 00 Praha 1
Tel.: +420 224 223 757
info@masarykovaakademie.cz
www.masarykovaakademie.cz

KATEŘINA SMEJKALOVÁ
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č. 13: Akční plán francouzských
Zelených pro Evropu, přeložili
Jiří Nedvěd a Sára Vidímová

č. 14: Malá stopa, velký přínos:
Klimatický program finské sociální
demokracie, přeložila Laura Kaupinenová
Finské sociální demokracii se
v parlamentních a evropských volbách v roce
2019 podařilo udávat rámec politické debaty
ve Finsku, a to především díky představení
dlouhodobého programu. Jeho součástí
je i klimatický program, který předestírá
záměr strukturní proměny společnosti
v jednotlivých oblastech a ukazuje, pomocí
jakých nástrojů je potřeba se na ně
připravit. Velkými tématy jsou zde bydlení,
udržitelný rozvoj, půda, doprava, energetika
či změny v podnikatelském prostředí.
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Texty k aktuálním
tématům

č. 15: Jiří Koubek:
Přehled výsledků ČSSD v krajských
volbách 2000–2016

Max Hausner, Thomas Oellermann: Přes
dobrý výsledek se trendy nemění: SPD
v komunálních volbách v Bavorsku

Před krajskými volbami 2020 jsme
vydali politologickou studii našeho
analytika Jiřího Koubka o dlouhodobých
trendech ve výsledcích ČSSD v krajských
volbách. Z ní jasně vystupují tendence
sociální demokracie, ukazují se silné
a slabší kraje nebo význam lídrů.
Součástí publikace jsou i doporučení
pro zaměření do krajských voleb.

První text nové edice MDA, která bude
předkládat krátké policy papers k různým
tématům. Max Hausner a Thomas
Oellermann v něm představují situaci
v bavorských komunálních volbách a volební
strategii a důvody zdejších dobrých výsledků
německé sociální demokracie včetně toho,
co znamenají pro celoněmeckou politiku.

č. 16: Petr Drulák: Jak na nerovnost?
Piketty a jeho limity

Bez solidarity není imunity:
Manifest české levice

Významný francouzský ekonom Thomas
Piketty nese velkou zásluhu na nastolení
problému zvyšujících se nerovností. Ve
své poslední knize Kapitál a ideologie
navrhuje jejich možná řešení. Politolog
Petr Drulák je v této studii přehledně
shrnuje a rozpracovává, aby v závěru ukázal
jejich silné i slabé stránky a nabízející
se lepší cesty k nápravě nerovností.

Autoři a autorky z prostředí české levice
sepsali na začátku epidemie koronaviru
prohlášení obsahující 11 bodů, kterými
se má řídit společnost při své obnově,
aby zůstala solidární a spravedlivá
a měla šanci obstát v měnícím se světě.
Jako výjimečný text, který překonává
národní hranice, jsme ho nechali
přeložit do světových jazyků: angličtiny,
francouzštiny, němčiny a španělštiny.

#MDApublikace

Přeložili jsme pro Vás z The Progressive Post:
■

Paolo Pasimeni:
Koronavirus a starý konsensus
(Listy 2/2020)

■

Amandine Crespy:
Minimální mzdu naléhavě
potřebuje celá Evropa
(Listy 3/2020)

■

Bence Hamrak, Dominik Hertlik,
Agnieszka Januszczyk, Cristina
Pricop, Benedict Stefani:
Cesta ke zdraví
(Listy 3/2020)

■

László Andor:
Vést Evropu do nové éry
(Listy 4/2020)

■

Kaisa Vatanen:
Lpět na pravidlech, nebo být
solidární?
(Listy 4/2020)

■

László Andor:
Příliš německá řeč
(Listy 5/2020)

■

Genaro Cuadros Ibánez:
Města v Allendeho Chile:
Na cestě k rozvoji!
(Listy 5/2020)
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Knihovna

Rozvoj naší knihovny pokračoval,
ačkoliv jsme ji po většinu roku museli
nuceně uzavírat. I tak se nám podařilo
půjčit přes 170 titulů a pomalu se
tak stáváme zavedenou knihovnou.
Přispíváme k tomu mimo jiné neustálým
rozšiřováním fondu a navazováním
nových spoluprací. Kromě toho není
on-line prostředí, do kterého se všichni
museli uchýlit, pro naši knihovnu nikterak
cizí. Dlouhodobě digitalizujeme a volně
zpřístupňujeme publikace z našeho
fondu. I v roce 2020 jsme pro Vás nově
zpřístupnili úhrnem skoro 8000 stran.
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Knihovna

Jádrem knihovního fondu jsou tituly
z provenience sociálnědemokratické
a komunistické strany na českém
území a tituly věnované těmto stranám
a obecně dějinám mezinárodního
a domácího dělnického hnutí. Součástí
knihovního fondu jsou mimo jiné
sjezdové protokoly z počáteční fáze
činnosti sociální demokracie, materiály
dělnického vzdělávání a agitační
brožury z období první republiky či
moderní zahraniční publikace věnované
sociálnědemokratické programatice
a jejím teoretickým východiskům. Fond
dále obsahuje například knihovnu
novináře Dušana Havlíčka, jejíž tituly
jsou dostupné v knihovním katalogu.
V červnu 2020 byl fond obohacen
o knižní pozůstalost historika a pedagoga
Zdeňka Kárníka. Následně byl pořízen její
bibliografický soupis čítající 2600 knih
a 700 periodik. Část fondu je již také
zpracována v knihovním katalogu.
Knihovna rovněž pokračovala
v digitalizaci dokumentů ze svého fondu,
především těch z počátku 20. století,
které se tematicky vážou k historii
dělnického hnutí a sociální demokracie.
Přitom byly čerpány i písemnosti ze
zmíněné Kárníkovy pozůstalosti. Všechny
dokumenty jsou volně dostupné na
webových stránkách MDA. Celkem bylo
digitalizováno 81 knih, brožur nebo
programů v celkovém rozsahu 7623 stran.
Průběžně dochází také k akvizici nových,

zvláště zahraničních knih reagujících
na aktuální politicko-společenské dění
či starších titulů spjatých s dějinami
sociálnědemokratického hnutí.
Byla navázána spolupráce
s Univerzitou Karlovou, respektive Ústavem
informačních studií a knihovnictví
prostřednictvím uzavření smlouvy o praxích
a stážích. Během letních měsíců proběhla
na pracovišti i studentská praxe. Knihovna
se také stala členem Svazu knihovníků
a informačních pracovníků (SKIP).
Nadále pokračoval dialog
s Národním muzeem, jmenovitě Sbírkou
Muzea dělnického hnutí, o přípravě
konkrétních projektů a spolupráci v roce
2021. Během jarních měsíců započalo
vyjednávání s vídeňskými odbory o převzetí
knihovny Dělnického spolku Jirásek, která
je u nich zakonzervována. Tato knihovna
byla založena v roce 1900, po prohrané
občanské válce 1934 se v jejích prostorách
setkávali ilegální sociálnědemokratičtí
pracovníci a v roce 1968 se stala jedním
ze středisek posrpnové emigrace.
V roce 2020 realizovala knihovna
celkem 171 výpůjček čtenářům a zapojila
se i do celostátní meziknihovní výpůjční
služby. Vedle toho poskytovala informace
anebo spolupracovala se Souborným
katalogem ČR, Ústavem informačních
studií a knihovnictví Univerzity Karlovy,
Sdružením knihovníků a informačních
pracovníků, systémem Obálky knih
a Centrálním adresářem knihoven ČR.
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Vnější
prezentace
V roce 2020 přineslo nejvíce mediálních
reakcí bezpochyby české vydání knihy
Tajnosti levice francouzského filozofa
Jeana-Clauda Michéy. Několik desítek
článků v reakci na něj formulovalo
úkoly dnešní levice nebo podobu
státu budoucnosti. Pravidelně jsme
ale v různých médiích komentovali
i aktuální politické dění a dávali
rozhovory k tématům z naší činnosti.
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Vnější
prezentace

Rok 2020 před nás postavil nové výzvy
v oblasti vnější prezentace. Spolu s našimi
hosty i publikem jsme si postupně přivykali
na on-line prostředí, které nám umožnilo
rozšířit dosah našich akcí. V konečném
součtu je on-line vidělo bezmála 27 000 lidí.
To se mohlo podařit jen díky
naší komunikaci. Jedním z jejích pilířů
jsou sociální sítě: Facebook, Twitter
a Instagram. Především náš Instagram se
v minulém roce dočkal velkého rozvoje
a stal se naší další plnohodnotnou
komunikační platformou, kde jsou
k nalezení všechny aktuální informace
z dění v Masarykově demokratické
akademii. Přechod do on-line prostředí
přispěl také k růstu našeho YouTube
kanálu, na kterém vedle záznamů akcí
najdete i nový formát videí, v nichž se
během tří minut dozvíte to nejzásadnější
o našich knihách přímo od jejich autorů.
Druhým pilířem komunikace
je newsletter vycházející zpravidla
jednou měsíčně. Ve svých e-mailových
schránkách ho nachází více než 1000
odběratelů, kteří si v něm vedle zpráv
o naší činnosti přečtou také informace
o tom nejzajímavějším, na co jsme
nejen v českém levicovém politickém
a kulturním prostředí narazili.
Přehledným rozcestníkem
v naší činnosti jsou pro tisíce
uživatelů také naše webové stránky
www.masarykovaakademie.cz. Vedle

nich funguje i trojjazyčný webový projekt
mapující památky dělnického hnutí
www.lidovedomy.cz, nově rozšířený o sekci
„Procházky a výlety“. Portál je interaktivní
a umožňuje lidem zaznamenávat
památky dělnického hnutí v jejich okolí.
Ve veřejném prostoru jsme
přítomni i prostřednictvím médií. Velké
pozornosti se dostalo překladu knihy
Jeana-Clauda Michéy Tajnosti levice: Od
ideálu osvícenství k triumfu neomezeného
kapitalismu, které rozpoutalo širokou
debatu o budoucnosti levice na
stránkách českého tisku. V debatě,
která stále pokračuje, se jen v roce
2020 objevilo několik desítek textů.
Členové MDA pod její hlavičkou
rovněž pravidelně komentovali aktuální
politické dění především pro Český rozhlas
a Českou televizi, ale i pro další média.
Úzká spolupráce nás váže k olomouckému
dvouměsíčníku pro kulturu a dialog Listy.
Jméno MDA a naše témata
se podařilo do povědomí veřejnosti
dostat také díky úspěšné spolupráci
s osvědčenými kulturními festivaly, jakými
jsou Inspirační fórum Mezinárodního
festivalu dokumentárních filmů
Ji.hlava a diskusní fórum MeltingPot,
pro které jsme zajišťovali části jejich
programů. Spolu s tisícovkami diváků
jsme tak mohli debatovat o otázkách
spojených se společností řízenou
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algoritmy, s klimatickou změnou nebo
se vzděláváním v době koronaviru.
V roce 2020 jsme před sebou
měli mnohé překážky a výzvy. Všechny
se nám je ale podařilo zdolat tak, aby
činnost MDA pokračovala v tom, co
má být jejím jádrem: vzdělávat a být
přítomná ve veřejném prostoru.
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Složení
orgánů
MDA
68

Jedním z ústředních témat roku 2020
pro nás byla udržitelnost. Její vlajkovou
lodí se rychle stal úspěšný kurz Rozvoj
lidské společnosti ve století klimatické
změny, kterého se nám podařilo připravit
dva ročníky (druhý byl připraven
už speciálně pro on-line prostředí).
Celým rokem nás tak provázely bohaté
diskuse o řešeních zásadního problému
dnešní společnosti, klimatické změny,
a nabídli jsme vhled do budoucnosti
nejbližších dekád, kdy se fungování lidské
společnosti bude muset výrazně změnit.
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Představenstvo

Představenstvo řídí činnost MDA mezi
jednotlivými zasedáními členské
schůze MDA. Je tvořeno 17 členy. Na
členské schůzi MDA v roce 2018 bylo
zvoleno představenstvo a revizní komise
MDA na pětileté funkční období.
■
■

■

PhDr. Lubomír Zaorálek
(předseda)
Mgr. Lukáš Jelínek
(první místopředseda)
– do 27. listopadu 2020
Ing. Bc. Zuzana Brzobohatá
(místopředsedkyně)

Revizní
komise

■

Mgr. Miroslav Jašurek

■

Mgr. David Jelínek

■

PhDr. Anna Kárníková

■

JUDr. Dalila Komárková

■

Mgr. Zdeněk Mužík

■

PhDr. Oto Novotný

■

Mgr. Michal Pícl

■

■

doc. Ing. Eva Sikorová, CSc.
(předsedkyně)

■

Mgr. Heda Čepelová
(místopředsedkyně)

PhDr. Vladimír Špidla

■

Ing. Mgr. Václav Klusák

■

doc. Ing. Zdeněk Trojan, CSc.

■

Ing. Květoslava Kořínková, CSc.

■

Mgr. Jiří Dienstbier

■

PhDr. Pavel Urbášek

■

PaedDr. Alena Gajdůšková

■

Mgr. Daniela Ostrá

■

Mgr. Jan Chmelíček
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Revizní komise průběžně dohlíží na řádné
vedení záležitostí MDA a soulad její činnosti
se stanovami a právními předpisy, zejména
pokud jde o hospodaření a evidenci majetku.
O své činnosti informuje představenstvo
MDA a podává zprávy členské schůzi.

#MDAkademie

Kvůli pandemii koronaviru musela
být odložena členská schůze MDA,
původně plánovaná na duben. Setkání
členů MDA nakonec proběhlo on-line
formou v sobotu 17. října 2020.

Jednání představenstva MDA proběhla:
■

v pátek 21. února 2020,

■

v pátek 19. června 2020,

■

v pátek 18. září 2020,

■

v pátek 9. října 2020,

■

v pátek 27. listopadu 2020.

Jednání revizní komise MDA proběhla:
■

v pátek 21. února 2020,

■

ve dnech 17.–19. června 2020,

■

v pátek 27. listopadu 2020.
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Vědecká
rada

Vědecká rada MDA je poradním orgánem
ředitele MDA. Její zasedání proběhla ve
dnech 22. června a 24. listopadu 2020.
Tématem jednání byla ediční činnost,
zahraniční projekty, plán práce, činnost
a formy prezentace instituce v roce 2020.
Členy vědecké rady MDA v roce 2020 byli:
■
■

Mgr. Petr Agha, LL. M., Ph.D.
PhDr. Pavel Baran, CSc.

■

prof. Pavel Barša, Ph.D.

■

prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.

■

PhDr. Mgr. Jan Bureš, Ph.D.

■

Jan Drahokoupil, Ph.D.

■

prof. Ing. Petr Drulák, Ph.D.
(předseda)

■

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.

■

prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc.

■

doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc.

■

Ing. Pavel Pešout

■

PhDr. Martin Polášek, Ph.D.
(do 24. listopadu 2020)

■

Ing. Libor Prudký, Ph.D.

■

doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.

■

PhDr. Vladimír Špidla, ředitel

■

Patrik Eichler, zástupce ředitele

■

Mgr. Jiří Koubek, Ph.D., odborný
pracovník (do 10. února 2020)

■

Daniel Ort, odborný pracovník

■

Kateřina Smejkalová, M. A.

■

■

doc. Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D.

Bc. Alena Kopřivová,
administrativní pracovnice

doc. PhDr. Pavel Šaradín, Ph.D.

■

■

Bc. Karolína Melichová,
vedoucí knihovny MDA

■

Bc. Jan Kolář (do 31. srpna 2020),
administrativní pracovník

■

doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.†

■

■

Stephany Griffith Jones, Ph.D.

doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D.
(od 24. listopadu 2020)

■

prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc.

■

doc. Milan Znoj, CSc.
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Kancelář MDA působila během roku
2020 v následujícím složení:

PhDr. Ondřej Slačálek, Ph.D.

prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.

JUDr. Jan Kudrna, Ph.D.

Zasedání poradního sboru MDA
se v roce 2020 s ohledem na
koronavirovou pandemii nekonalo.

■

■

■

Kancelář MDA zajišťuje koordinaci
jednotlivých projektů MDA a zabezpečuje
administrativní, pracovněprávní
a ekonomické činnosti.

Ing. Brigita Schmögnerová, CSc.

Dr. Anna Durnová, Ph.D.

doc. Vít Janeček

Poradní
sbor

■

■

■

Kancelář

#MDAkademie

Rada
koordinátorů
klubů
Rada koordinátorů klubů MDA se s ohledem
na probíhající pandemii koronaviru
nesešla. Kluby MDA k 31. prosinci 2020
působily v Brně, Bruselu, Karviné, Olomouci,
Pardubicích, Plzni, Praze a Zlíně.

S kanceláří MDA úzce spolupracovali:
■

Bc. Adam Dvořák

■

Bc. Alžběta Kálalová
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Hospodaření
Koronavirová krize za sebou
zanechala velké dluhy, které bude
muset někdo zaplatit. Zásadní
otázka zní: kdo? V průběhu celého
roku se objevovaly plány, jak krizi
vyřešit. Do společenské diskuse
jsme přispěli debatami, v nichž jsme
formulovali, jak to udělat, aby účet
nebyl vystaven nízkopříjmovým
skupinám obyvatel a střední třídě.
Do českého prostředí jsme přinesli
programový dokument německé
sociální demokracie Nový start
a cesty k němu: Nový směr vstříc
budoucnosti. Připravili jsme debatu
s jeho spoluautorem a diskutovali
jsme i o Národním plánu obnovy.
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Hospodaření

Základní informaci o hospodaření MDA za
rok 2020 poskytuje přiložená zpráva auditora
včetně výkazu zisku a ztráty. Celkové výnosy
hospodaření za rok 2019 činily 6 543 000 Kč.
Hlavním příjmem byl v roce 2020 příspěvek
na činnost politického institutu ČSSD ve výši
6 128 000 Kč. Vedle toho plynuly do pokladny
MDA příjmy za poskytnuté služby, kurzovné,
členské příspěvky anebo z prodeje publikací.
Náklady na zaměstnance
v roce 2020 činily 3 137 000 Kč, do čehož
jsou započítány například i odměny
lektorů přednášejících v klubech
MDA a spolupracovníků kanceláře
MDA s uzavřenými DPP/DPČ.
MDA používala v roce 2020
dle zákona o sdružování v politických
stranách a politických hnutích tři
bankovní účty u Raiffeisenbank. Převod
prostředků na účtech do roku 2020
činil 5 228 000 Kč a 6747,10 eur.
V roce 2020 měla MDA pronajaté
dvě kanceláře, a to na adresách
Hybernská 1033/7, Praha 1 (sídlo
kanceláře MDA) a náměstí Svobody 1460,
Kladno (studovna a depozitář knihovny
MDA). Náklady na pronájem těchto
prostor a služby činily 726 800 Kč.
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Nehledejte,
sledujte nás
Sledujte nás
instagram.com/mdakademie
facebook.com/masarykova.akademie
twitter.com/MDAkademie

Záznamy debat
youtube.com/masarykovademokratickaakademie
mixcloud.com/masarykova_akademie

Publikace
issuu.com/mdakademie

Knihovna
masarykovaakademie.cz/knihovna

Dostávejte aktuální zprávy
o naší činnosti
masarykovaakademie.cz/newsletter

masarykovaakademie.cz
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