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Propagace rodiny založené na manželství  muže a ženy ve veřejném prostoru.

Přesvědčování polit iků o tom, že takový model je pro naši  společnost
nejdůležitější ,  a  proto je j  mají  prostřednictvím prorodinné polit iky podporovat
a předkládat konkrétní návrhy prorodinných opatření .

 Praktická pomoc rodinám nebo jednotl ivcům, kteří  sdí le j í  naše hodnoty.  

Mil í  přátelé,  
uplynulý rok nebyl pro nikoho z nás lehký.   Pandemie COVID-19 zasáhla i  do
našich plánů. Přesto jsme však díky štědrým darům našich podporovatelů a
příznivců mohli  pokračovat v naší  činnosti  a proto mohla vzniknout i  tato výroční
zpráva.  

Naše organizace má tři  hlavní body činnosti :

Děkujeme všem, kteří  nám pomáhají  tyto body naplňovat.  

Mgr.  Jana Jochová
předsedkyně
 

OHLÉDNUTÍ ZA
UPLYNULÝM
ROKEM
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Petice na podporu požadavku ústavního zakotvení manželství jako trvalého svazku muže a ženy včetně
její mediální a politické podpory.

Kulatý stůl s Waltem Heyerem, mužem, který byl jedním z prvních přeoperovaných lidí na opačné
pohlaví, akce se uskutečnila 11.03.2020 v Praze.

Příprava videospotu o významu manželství a důvodech, proč potřebujeme pstavní definici manželství.
Obsah sledovali lidé na sociálních sítích a po dobu dvou měsíců byl vysílán v televizi Noe a na
slovensku společností TV LUX.

Účast na debatě v Poslanecké sněmovně Je manželství pro všechny, skutečně pro všechny? a na Fóru
rodinné politiky 2020.

 Organizace mezinárodní konference V4 Family, která musela být bohužel v důsledku covidu zrušena.

Vydání knihy Walta Heyera - Odvrácená strana transgenderu.

Natočení vánočně laděného videa Rodina - Vánoční příběh

Aliance pro rodinu je spolek založený z velké části na dobrovolné práci členů a příznivců. V roce 2020 byla
naše činnost zaměřena na realizaci následujících projektů:
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NAŠE
ČINNOST

rok 2020

Všechny tyto akce bychom nemohli dělat bez našich dárců a
podporovatelů.

Děkujeme Vám za podporu, moc si jí vážíme. 



ZPRÁVA O
HOSPODAŘENÍ

rok 2020

Spolek neeviduje žádný dlouhodobý hmotný
majetek.  Pro evidenci hmotného majetku
musí být pořizovací  cena vyšší  než 40 000
Kč a doba použitelnosti  delší  než 1  rok.  U
nehmotného majetku potom pořizovací
cena musí být vyšší  než 60 000 Kč a doba
použitelnosti  delší  než 1  rok.  Spolek eviduje
jeden dlouhodobý nehmotný majetek -
videospot.  
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Pohledávky 
Pohledávky se oceňují  při  vzniku jmenovitou hodnotou. Spolek neeviduje žádné pohledávky po
splatnosti .  

Časové rozlišení 
Spolek účtuje o nákladech příštích období.  Prostřednictvím nákladů příštích období časově
rozlišuje náklady,  které souvisí  s  dalším obdobím. Spolek nerozlišuje náklady,  které se každoročně
opakují  a náklady,  které jsou pro svoj i  částku nevýznamné, t j .  do výše 3 000 Kč.  Spolek časově
rozlišuje drobný dlouhodobý hmotný majetek na dva roky.  

Veřejná sbírka 
Ve fondech na účtu 911  – Fondy veřejná sbírky spolek účtuje o zdroj ích získaných z veřejné sbírky.
Vykazovaný stav fondu veřejné sbírky odpovídá neutracené částce veřejné sbírky určené pro další
použití ,  t j .  stavu sbírkového bankovního účtu k rozvahovému dni.  

Přijaté dary 
Při jaté individuální  dary,  získané od fyzických nebo právnických osob, účtuje spolek ke dni při jetí
ve prospěch výnosů na účet 682 – Při jaté dary a na vrub účtu 211  – Pokladna nebo 221 – Bankovní
účet.  

Závazky 
Spolek neeviduje žádné závazky,  které by k rozvahovému dni nebyly vykázány v rozvaze.  Závazky,
které jsou v rozvaze zaevidovány,  byly uhrazeny na začátku roku 2021.  

Osobní náklady 
Spolek neměl žádného zaměstnance na hlavní pracovní poměr nebo dohodu o pracovní činnosti .
Během roku spolek zaměstnal  5 zaměstnanců na dohodu o provedení práce.  Členům orgánů spolku
v roce 2020 nebyly poskytnuty žádné odměny ani funkční požitky.  Spolek poskytl  úhradu
cestovních nákladů členům spolku.  



Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít
jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě.

Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, ve
zkráceném rozsahu
ke dni 31.12.2020

(v celých tisících Kč)

Daňový subjekt: Aliance pro rodinu, z.s.
IČ / DIČ: 72088061 / CZ72088061
Sídlo účetní jednotky: Platnéřská 191/4, 11000 PRAHA 1

Název položky činnost
hlavní

činnost
hospodářská

celkem

1 2 3
A. Náklady
A.I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 1103 6 1109
A.II. Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace -104 -104
A.III. Osobní náklady 111 4 115
A.IV. Daně a poplatky
A.V. Ostatní náklady 22 22
A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek 4 4
A.VII. Poskytnuté příspěvky
A.VIII. Daň z příjmů

Náklady celkem 1136 10 1146
B. Výnosy
B.I. Provozní dotace
B.II. Přijaté příspěvky 1642 1642
B.III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 146 61 207
B.IV. Ostatní výnosy
B.V. Tržby z prodeje majetku

Výnosy celkem 1788 61 1849
C. Výsledek hospodaření před zdaněním 652 51 703
D. Výsledek hospodaření po zdanění 652 51 703

Člen statutárního orgánu, jehož podpisový záznam byl připojen k účetní závěrce:



Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít
jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě.

Vybrané údaje z Rozvahy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, ve zkráceném
rozsahu

ke dni 31.12.2020
(v celých tisících Kč)

Daňový subjekt: Aliance pro rodinu, z.s.
IČ / DIČ: 72088061 / CZ72088061
Sídlo účetní jednotky: Platnéřská 191/4, 11000 PRAHA 1

A K T I V A stav k prvnímu
dni účetního

období

stav k
poslednímu dni
účetního období

1 2
A. Dlouhodobý majetek celkem 130
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 134
A.II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem
A.III. Dlouhodobý finanční majetek celkem
A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -4
B. Krátkodobý majetek celkem 564 1780
B.I. Zásoby celkem 104
B.II. Pohledávky celkem 8 15
B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem 531 1650
B.IV. Jiná aktiva celkem 25 11

Aktiva celkem 564 1910

P A S I V A stav k prvnímu
dni účetního

období

stav k
poslednímu dni
účetního období

1 2
A. Vlastní zdroje celkem 494 1839
A.I. Jmění celkem 242 883
A.II. Výsledek hospodaření celkem 252 956
B. Cizí zdroje celkem 70 71
B.I. Rezervy celkem
B.II. Dlouhodobé závazky celkem
B.III. Krátkodobé závazky celkem 70 71
B.IV. Jiná pasiva celkem

PASIVA CELKEM 564 1910

Člen statutárního orgánu, jehož podpisový záznam byl připojen k účetní závěrce:

Honza Grunbaum



