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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 
 

 
  
 
Centrum pro ekonomiku a politiku (CEP) je občanské sdružení založené v roce 
1998. Cílem CEPu je „šíření a podpora idejí svobodné společnosti a tržní 
ekonomiky, šíření a podpora myšlenek velkých osobností liberálního myšlení, a 
propagování těchto myšlenek a seznamování veřejnosti s těmito ideami a 
myšlenkami.“ (čl. 3 Stanov).  
 
Členy správní rady CEPu jsou Václav Klaus, Jiří Weigl a Karel Steigerwald, 
přičemž Václav Klaus je předsedou Správní rady.  
 
Výkonným ředitelem je Petr Mach.  
 
Sídlo (a kancelář) je Politických vězňů 10, 110 00 Praha 1, tel. a fax: (+420) 
222192406, cep@cepin.cz, www.cepin.cz.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracoval: Petr Mach, leden 2007 (tel. 603228753) 
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1. ČINNOST 

V roce 2006 CEP uspořádal 11 seminářů, jednu celodenní konferenci 
v angličtině a 1 vánoční setkání, vydal 13 publikací a 11 vydání newsletteru. 
Přehled akcí uvádí tabulka č. 1 a přehled publikací uvádí tabulka č. 2. Vývoj 
počtu uspořádaných akcí a vydaných publikací od začátku existence CEPu 
uvádí graf č. 1.  

Ke konci roku 2006 CEP zvýšil náklad newsletteru z 2500 na 8000 kusů a 
umístil stojany k distribuci newsletteru na vysoké školy. Od roku 2006 má CEP 
novou internetovou stránku. Detaily o těchto změnách jsou popsány níže. 
  
Tabulka č. 1: Akce CEPu po řádané v roce 2006 

10.1.2006  15 let od obnovení kapitalismu v naší zemi - liberalizace cen a 
zahraničního obchodu a zahájení privatizace očima tehdejších 
aktérů 

20.2.2006  Kapitalismus - ošklivé slovo, nebo ideál? 
6.4.2006  Antidiskriminační zákon: ochrana slabších, nebo převrácení 

práva? 
10.4.2006  Co zbylo z Keynese po šedesáti letech? 
2.5.2006  Sto padesát let od narození Sigmunda Freuda 

30.5.2006  Skryté dějiny evropské integrace 
14.6.2006  Dvě stě let od narození Johna Stuarta Milla 
18.9.2006 Ekologické pravdy a mýty (v Brně) 

16.10.2006 Euro – dříve, nebo později? 
24.10.2006 Padesát let od Maďarského povstání 
13.11.2006 The Future of the European Union – where do we go now? 
21.11.2006 Vzpomínka na Miltona Friedmana 
20.12.2006 Vánoční setkání (ve Strahovském klášteře) 
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Tabulka č. 2: Publikace CEPu vydané v roce 2006 
sborník 44/2006 „Postdemokracie – hrozba, nebo naděje?“ 
sborník 45/2006 „Přebytek obchodní bilance“ 
sborník 46/2006 „Padesát let od smrti Ortegy y Gasseta“ 
sborník 47/2006 „Patnáct let od obnovení kapitalismu“ 
sborník 48/2006 „Islám v Evropě“ 
sborník 49/2006 „Antidiskriminační zákon“ 
sborník 50/2006 „Šedesát let od smrti J.M.Keynese“ 
sborník 51/2006 „150 let od narození Sigmunda Freuda“ 
sborník 52/2006 „Soudcokracie“ 
sborník 53/2006 „John Stuart Mill - 200 let od narození“ 
publikace Václav Klaus: Co je evropeismus 
publikace Registrace partnerství 
publikace v angličtině „What is Europeism“ 
  
Graf č. 1: Vývoj po čtu uspo řádaných akcí a vydaných publikací 
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Zvýšení nákladu newsletteru a umístn ění stojan ů na vysoké školy  

Ke konci roku 2006 CEP zvýšil náklad newsletteru z 2500 na 8000 a získal 
povolení od 12 fakult vysokých škol k umístění stojanu určeného k bezplatné 
distribuci newsletteru mezi studenty (viz obrázek č. 1). Ke konci roku měl CEP 
umístěno 10 stojanů (2 v Praze, 3 v Brně, 2 v Plzni, 1 v Ostravě, 1 ve Zlíně, 1 v 
Hradci Králové).  
  
 
Obrázek č. 1: Stojan na publikace CEPu na vysoké školy 

 
 

Nové internetové stránky CEPu   

Od začátku roku 2006 má CEP inovované internetové stránky (www.cepin.cz). 
Nové internetové stránky umožňují registraci předplatného, objednávání 
publikací, databázové vyhledávání článků a registraci emailu. Během roku 2006 
bylo přes internetové stránky CEPu přijato 260 objednávek publikací v hodnotě 
46 tisíc korun, 236 objednávek předplatného v hodnotě 85 tisíc korun a bylo 
zaregistrováno 1074 emailových adres. 
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Obrázek č. 2: Nová internetová stránka CEPu 
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2. HOSPODAŘENÍ 

 

PŘEDPLATITELÉ 
  
K 31.12.2006 měl CEP 805 platících předplatitelů, což je o 5,4% více než 
k 31.12. roku 2005. Základní předplatné činilo 600 Kč a studentské 300 Kč, 
stejně jako v roce předchozím. (Semináře a newslettery CEPu jsou standardně 
přístupné i nepředplatitelům. Předplatitelé dostávají poštou newsletter, sborníky 
a pozvánky na semináře.) 
  
Tabulka č. 3: Vývoj po čtu p ředplatitel ů k 31.12.2006 
 31.12.02 31.12.0330.12.04 31.12.05 31.12.06 
CELKEM 249 478 702 764 805 
 
Graf č. 2: Vývoj po čtu p ředplatitel ů k 31.12.2006 
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Detailní přehled příjmů a výdajů v roce 2006 uvádí tabulka č. 4.  

 

Tabulka č. 4: Hospoda ření CEPu v r. 2006 
PŘÍJMY K 31.12.06 získané dary 2 535 500 Kč 

    příjmy z reklamy 120 000 Kč 

    
předplatné a tržby za prodej publikací a 
úroky 886 850 Kč 

    PŘÍJMY CELKEM 3 542 351 Kč 
VÝDAJE K  31.12.06 semináře (nájem sálů a občerstvení) -1 315 099 Kč 

    
provozní výdaje (provoz kanceláře, 
účetnictví...) -358 781 Kč 

    čisté mzdy zaměstnanců -553 315 Kč 
    výroba publikací a pozvánek -876 711 Kč 
    daně a zákonná pojištění -425 724 Kč 
    poštovné -382 657 Kč 
    nájemné kanceláře + služby  -393 468 Kč 

    
honoráře a odměny externím 
spolupracovníkům -108 939 Kč 

    
společenská setkání (nájem a 
občerstvení) -164 696 Kč 

    reklama -5 950 Kč 
    VÝDAJE CELKEM -4 585 338 Kč 

 
Dary v roce 2006 v celkové výši 2 535 500 pocházely od 13 subjektů, z toho 
1 980 000 od pěti komerčních společností, 445 000 od jednoho nadačního 
fondu a 110 500 od sedmi fyzických osob.  


