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O spolku

Předseda spolku je statutárním a výkonným orgánem spolku, který řídí činnost spolku. 
Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která je tvořena shromážděním všech 
členů Spolku. Práva a kompetence jednotlivých členů v  závislosti na typu členství 
ve spolku jsou uvedeny a definovány ve schválených stanovách spolku. Předseda spolku 
není za výkon funkce odměňován. Dne 13. 11. 2020 byla na základě členské schůze zvolena 
do funkce předsedy spolku Mgr. Tereza Ghose.

Historie spolku

Činnost spolku byla zahájena v  roce 2014 a od podzimu 2015 působí pod názvem 
MELTINGPOT. Členové spolku se rozhodli pro změnu názvu a související úpravu stanov 
z  důvodu jeho internacionalizace v  souvislosti se zaměřením na rozvoj aktivit v  oblasti 
podpory kultury s  mezinárodním přesahem. V  roce 2016 spolek realizoval první akce 
a projekty směřující k  naplňování svého účelu a cílů. V  následujících letech došlo 
k organizační stabilizaci a rozvoji aktivit zejména v oblasti dobrovolnické a vlastní produkč-
ní činnosti. Spolek v  letech 2016 – 2019 realizoval čtyři ročníky mezinárodního diskusního 
fóra. Ročník 2020 byl vlivem globální koronavirové situace přesunut. Spolek v uplynulém 
roce realizoval projekt on-line debat a rozhovorů, které probíhaly prostřednictvím živého 
vysílání s využitím moderních komunikačních platforem. Za svou existenci realizoval spolek také 
několik audiovizuálních projektů pod názvem Voices of Meltingpot a také dalších akcí 
menšího formátu. 

Účel a cíle spolku 

Spolek MELTINGPOT z. s. vznikl za účelem propagace a podpory kultury, vzdělávání, 
osvěty, propagace regionu a České republiky a dobročinné činnosti. Tento účel spolek 
naplňuje zejména rozvojem a podporou přednášek zahraničních a tuzemských odborníků, 
spoluprací se vzdělávacími a výzkumnými institucemi, publikováním a převodem nových 
vědomostí a technologií a pořádáním vzdělávacích, osvětových, kulturních a dobročinných 
akcí.

Spolek MELTINGPOT z. s., je zapsaným spolkem ve spolkovém rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vl. 6617
Sídlo MELTINGPOT z. s., Sokola Tůmy 743/16, 709 00 Ostrava 
IČ: 26988712, DIČ: CZ26988712

Spolek pro své účely využívá bankovní účet vedený u České spořitelny 
č. ú.: 4133574399/0800

Kontaktní email spolku je: info@meltingpotforum.com
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1. Činnost spolku a realizované projekty v roce 2020

Hlavní činností spolku v  roce 2020 měla být práce členů spolku a dobrovolníků, 
kteří se v  průběhu roku 2020 měli aktivně účastnit exkurzí, přednášek, diskuzí 
a dalších forem zejména edukační činnosti s cílem rozšiřování hodnot a idejí spolku. Z důvodu 
mimořádné situace a usnesení vlády ČR o přijetí krizových opatření vzhledem ke COVID-19 
muselo v průběhu roku 2020 docházet k přehodnocování aktivit a jejich realizací ve změněné 
či omezené formě. 

Jednou z  plánovaných aktivit v rámci hlavní činnosti spolku byla několikadenní akce 
„Meditate in the Mountains“ za účasti několika mezinárodních hostů například 
z Austrálie či Velké Británie. Akce se měla uskutečnit v termínech od 20.-24. 7. 2020 v Kunčicích 
pod Ondřejníkem. Z výše uvedených důvodu však musela být takto akce přesunuta na rok 2021. 
V termínu 18. 7. 2020 se měl spolek Meltingpot zapojit do programu akce s  názvem 
NeFestival. Z  důvodu zhoršující se koronavirové situace a zavedených opatření bohužel 
nakonec k realizaci programu nedošlo.

Dalšími aktivitami byly živé přenosy online debat a rozhovorů, které byly realizovány 
prostřednictvím živého vysílání s využitím moderních komunikačních platforem. Celkem bylo 
v roce 2020 realizováno na 80 programových bodů s více než 100 hosty z České republiky 
a 20 řečníky ze zahraničí. 

Součástí základní činnosti spolku byl také rozvoj velkého množství kontaktů 
a rozšiřování podpůrné platformy podobně orientovaných projektů, organizací a jednotlivců 
jak na domácí, tak i na mezinárodní úrovni. Ze strany členů spolku probíhala také velmi 
intenzivní komunikace a rozvoj stávajících i nových partnerství, díky kterým může spolek 
dále pracovat na nejrůznějších projektech, jež odpovídají jeho zájmům a cílům. Z důvodu 
COVID-19 situace, která zásadně ovlivnila aktivity v roce 2020, byl právě rozvoj partnerství 
a nejrůznějších forem spolupráce jednou z důležitých aktivit v uplynulém roce. 

2. Vedlejší činnost spolku v roce 2020

Vedlejší činností spolku byla plánovaná realizace projektů, především mezinárodního 
diskusního fóra Meltingpot a ČEZ Family Parku, a to v  Ostravě ve dnech 15.-18. 7. 2020. 
Vzhledem k mimořádné situaci a usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření z důvodu 
COVID-19 byly veškeré plánované kulturní  a vzdělávací akce zrušeny a přesunuty do roku 
2021.

V  roce 2020 měl proběhnout již 5. ročník fóra Meltingpot. Jeho přípravy však přerušila 
pandemie koronaviru, a byl tak společně s domlouvanými vystupujícími a již potvrzenými 
hosty fóra přesunut na rok 2021. Na novou situaci jsme reagovali rychlým přesunem fóra 
do on-line prostředí. Koncem března 2020 jsme spustili on-line projekt „Meltingpot – Ideas 
Without Borders On-line“. Díky převážně živě vysílaným rozhovorům a debatám jsme mohli 
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oslovit naše publikum v době, kdy lidé trávili čas doma. V projektu jsme pokračovali v období 
od března do prosince 2020. Celkově jsme uskutečnili na 80 živých streamů s více než 100 
hosty z ČR a také ze zahraničí. 

Mezi témata realizovaných on-line live debat v  průběhu roku patřily: ekologie a životní 
prostředí, aktuální společenská situace a poměry, vzdělávání, osobnostní rozvoj, strava, 
digitalizace a digitální technologie, volby v  USA, rasismus, historie, design, výtvarné 
umění, film, psychologie, biologie, současná Čína, zdravotnictví, dezinformace a bezpečnost, 
literatura, zdraví, sport, náboženství, žurnalistika, ekonomie, koronavirus a témata s  ním 
spojená a další.

Projekt se záhy po prvních on-line přenosech ukázal jako úspěšný. Některé debaty dosáhly 
v průběhu doby desítek tisíc zhlédnutí. Na tento úspěšný projekt tak bude spolek navazovat 
také v následujícím období. 
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Díky této aktivitě se podařilo získat podporu některých partnerů a realizovat také nové 
spolupráce. Především se pak podařilo navázat nové kontakty a spolupráci s renomovanými 
osobnostmi u nás a zejména pak také na mezinárodní úrovni. Spolek zároveň velmi rozšířil 
a oslovil nové cílové skupiny z  řad veřejnosti, a to především prostřednictvím 
sociálních sítí. V termínu 15.–18. 7. 2020 měla v  Ostravě Dolních Vítkovicích 
proběhnout akce pro omezené množství návštěvníků s  názvem NeFestival. Spolek 
Meltingpot k této příležitosti připravoval program na jeden z  festivalových dní (18. 7. 2020). 
 
Součástí programu měla být také Gala debata s  hosty: Tomášem Šebkem, Tomášem 
Sedláčkem, Annou Hogenovou, Martinem Janem Stránským a Martinou Viktorií Kopeckou. 
Na základě rozhodnutí místní krajské hygienické stanice došlo k okamžitému ukončení 
a celému zrušení akce v daném dni. Původně plánovanou živou gala debatu se všemi 
jejími účastníky jsme proto realizovali v původně plánovaném čase a rozsahu prostřednictvím 
on-line streamu.



Shrnutí aktivit v roce 2020

Spolku v  roce 2020 se i přes nepříznivou situaci ovlivněnou pandemií COVID-19 podařilo 
realizovat projekty a aktivity, které svým dopadem pozitivně ovlivnily informovanost, osvětu 
a edukaci různých cílových skupin. Spolek velmi pružně a efektivně reagoval na měnící se 
situaci a svou činnost z velké části realizoval zejména v on-line prostředí. Bez této změny 
a bez přesunu aktivit do oblasti on-line prostředí by spolek prakticky nebyl schopen 
naplňovat svou činnost. Spolek tak mohl i nadále pokračovat v  dlouhodobém vytváření 
otevřeného prostoru pro setkávání myšlenek osobností s potenciálem rozvoje vzdělávání, 
převodu informací, nových myšlenek a technologií, osvětových, kulturních 
a dobročinných aktivit. Tyto cíle považujeme za prioritní a naší dlouhodobou snahou je jejich 
rozvoj a naplňování. 

Obdržené dotace, příspěvky a dary na projekty v roce 2020 

Ministerstvo kultury ČR       165 000 Kč

Ministerstvo zahraničních věcí ČR – Česko-polské fórum   193 428 Kč         

Ministerstvo zahraničních věcí ČR      386 857 Kč

Moravskoslezský kraj        400 000 Kč

U.S. Department of State, Embassy Prague     204 606 Kč

Česká spořitelna        500 000 Kč 

Colour Production, spol. s r. o.      150 000 Kč            

Nadace ČEZ – dar ČFP       88 600 Kč

Věra Jourová – dar        100 000 Kč

Celkem         2 188 491 Kč

Vize pro rok 2021

Současná situace je výrazně ovlivněna globální pandemií onemocnění COVID-19. Tato 
situace se výrazně dotýká také našich aktivit a činností. Naší vizí je udržení a rozvoj aktivit, 
na kterých dlouhodobě pracujeme. Podstatná část aktivit se proto bude i v  roce 2021 
realizovat především v  on-line prostředí se zaměřením na komunikaci prostřednictvím 
sociálních sítí. Budeme proto navazovat na projekt on-line streamovaného obsahu. 
Vznikne také nový on-line obsah v  podobě několika autorských podcastových pořadů, 
od nejrůznějších autorů a s rozmanitým zaměřením.

Díky všem těmto aktivitám bychom chtěli oslovovat nové cílové skupiny, 
rozšiřovat tak naše publikum a tím šířit myšlenky a cíle spolku. V roce 2021 plánujeme nadále 
pokračovat v  rozvíjení činnosti spolku ve spolupráci s  vybranými osobnostmi a partnery 
prostřednictvím společných aktivit umožňujících výměnu informací a myšlenek mimo prostředí 
běžných akcí, konferencí či jiných fyzických eventů. Aktivity spolku budou i nadále reagovat 
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a zohledňovat aktuální a proměnlivou situaci. V  uplynulém roce jsme ověřili naši 
schopnost na nastalou situaci flexibilně reagovat a plnit tak naše poslání alternativními způsoby. 
Cílem spolku pro rok 2021 je také uskutečnit fórum Meltingpot v  podobě fyzické akce 
pro veřejnost, a to za podmínek, které nám umožní aktuální situace nejen v ČR, ale také ve světě. 

Pro rok 2021 proto v rámci příprav pracujeme s několika scénáři: 

1. akce ve standardním – plném rozsahu, bez omezení

2. akce s omezeným rozsahem a nezbytnými opatřeními pro konání akcí pro veřejnost

3. akce ve značně omezeném a minimalistickém rozsahu, kombinující fyzické i on-line aktivity 

Poslední zmíněná podoba akce předpokládá snahu zpřístupnit obsah co nejširšímu publiku 
prostřednictvím on-line prostředí. Dalším z cílů je na podzim roku 2021 uspořádat on-line 
konferenci. Tato konference by měla obsahovat množství multižánrového obsahu a měla by 
být dalším krokem k rozvinutí on-line aktivit spolku Meltingpot. 

Děkujeme za podporu a spolupráci



Příloha k účetní závěrce za rok 2020

Název účetní jednotky:   MELTINGPOT z. s.

Sídlo:      Sokola Tůmy 743/16, Ostrava, 709 00

IČ:      26988712

Právní forma:     Spolek

Poslání:     Vzdělávání, osvěta, propagace regionu a ČR 
      a dobročinné činnosti.

Hlavní předmět činností:   Rozvoj kulturních aktivit
      Pořádání vzdělávacích, osvětových
      a dobročinných akcí
      Pořádání konferencí, seminářů v oblasti kultury  
      a dobročinných aktivit

Registrace:     Krajský soud v Ostravě, oddíl L, vložka 6617

Nejvyšší orgán:    členská schůze

Statutární orgán:    předseda Spolku (Ke dni 13. 11. 2020 došlo 
      ke změně předsedy Spolku).
  

Rozvahový den:    31. 12. 2020

Okamžik sestavení účetní závěrky:  25. 02. 2021

Účetní období:    kalendářní rok

Hlavní činností spolku v  roce 2020 měla být práce členů spolku a dobrovolníků, 
kteří se v  průběhu roku 2020 měli aktivně účastnit exkurzí, přednášek, diskuzí a dalších 
forem zejména edukační činnosti s  cílem rozšiřování hodnot a idejí spolku. Jedna 
z  plánovaných akcí hlavní činnosti byla akce „Meditate in the Mountains“, která se měla 
uskutečnit v době od 20.-24. 7. 2020 v Kunčicích pod Ondřejníkem. Tato akce je přesunuta 
do roku 2021.

Vedlejší činností spolku byla plánovaná realizace projektů, především mezinárodního 
diskusního fóra Meltingpot a ČEZ Family Parku, a to v Ostravě ve dnech 15.-18. 7. 2020.
Vzhledem k mimořádné situaci a usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření z důvodu 
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COVID-19, byly veškeré plánované kulturní a vzdělávací akce zrušeny a přesunuty do dalšího 
roku 2021.

Dalšími aktivitami byly živé přenosy on-line debat a rozhovorů, které byly realizovány 
prostřednictvím živého vysílání s využitím moderních komunikačních platforem. Celkem bylo 
v roce 2020 realizováno na 80 programových bodů s více než 100 hosty z České republiky 
a 20 řečníky ze zahraničí.

Informace o použitých účetních metodách, 
obecných zásadách a způsobech oceňování

Účetní metody: účetní zásady dle vyhlášky 504/2002 Sb. a ČÚS pro účetní jednotky, 
které účtují dle vyhlášky 504/2002 Sb.

Účetní jednotka oceňuje nakoupené zboží v pořizovacích cenách, tj. vč. nákladů souvisejících 
s pořízením. U odpisování dlouhodobého hmotného majetku účetní jednotka postupuje dle 
vnitřní směrnice.

Odpisování provádí dle odpisového plánu. 
Způsob přepočtu údajů v cizí měně, pohledávek, závazků, úhrad – dle aktuálního kursu České 
národní banky.

Výše splatných závazků pojistného na sociální zabezpečení 
a příspěvků na státní politiku zaměstnanosti (uhrazeno do 31. 1. 2021) 8 556 Kč

Výše splatných závazků na zdravotní pojištění:
(uhrazeno do 31. 1. 2020)       3 690 Kč

Výše evidovaných daňových nedoplatků u místně přísl. FÚ:  0 Kč

Mzdové náklady:         417 tis. Kč

Předseda spolku není za výkon funkce odměňován.

Poskytnuté dary: Spolek v roce 2020 poskytl subjektu Cesta domů, z.ú. finanční dar ve výši 
2000 Kč.

Obdržené dotace, příspěvky na projekty:          2 188 tis. Kč 

Přílohy:                 Rozvaha k 31. 12. 2020, Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2020

Mgr. Tereza Ghose
předseda spolku 11
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