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Úvodní slovo
Předsedkyně správní rady
(doplníme před graf.zpracováním pro tisk)

Fórum dárců ocenilo paní Dagmar Havlovou za dlouholetou podporu a osobní přínos k rozvoji
občanské společnosti a veřejně prospěšných organizací na Dárcovském summitu v roce
2018.
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Historie
Nadace Občanského fóra vznikla jako jedna z prvních nepolitických neziskových
organizací již v květnu roku 1990. Její původní poslání spočívalo v ochraně kulturních
památek a podpoře univerzitního vzdělávání. Počátkem devadesátých let minulého století na
krátkou dobu podporovala širší spektrum projektů, včetně projektů zaměřených na
humanitární pomoc a zdravotnickou péči. V roce 1995 se nadace rozhodla přehodnotit své
základní poslání a soustředit své úsilí výhradně na záchranu kulturního dědictví.

Poslání
Posláním Nadace Občanského fóra je podporovat obnovu a ochranu kulturního
dědictví v České republice se zvláštním důrazem na opomíjené památky. Sami majitelé,
obce, církve, společnosti nebo i soukromí vlastníci prohrávají bez pomoci přispěvatelů a
dárců boj s časem a mnohdy památku i při nejlepší snaze sami před poškozením neuchrání.
Přitom památky nás obohacují, rádi se jimi pyšníme a je dobré si občas připomenout, že
vznikly a udržely se značným úsilím našich předků. Jsou odkazem příštím generacím.

Grantová politika Nadace Občanského fóra
V současné době podporuje nadace obnovu kulturního dědictví v České republice
prostřednictvím dvou grantových programů:
➢ Opomíjené památky
➢ Památky a zdraví
Od roku 1996 jsou v rámci těchto programů poskytovány granty na záchranu a obnovu
historických budov provozujících sociální a zdravotní služby a na záchranu drobných památek
místního významu, jež mají nezastupitelné místo ve vzhledu naší krajiny.

V letech 1996 až 2021 nadace podpořila celkem 508 projektů v celkové výši 27 626 000 Kč.
➢
➢
➢

Opomíjené památky
Památky a zdraví
Mimo grantové řízení

424 projektů částkou
85 projektů částkou
2 projekty celkem

15 391 000 Kč
12 179 000 Kč
56 000 Kč

Nadace se dlouhodobě drží v “TOP 100 nadací a fondů“, který každoročně zpracovává
Fórum dárců* ve spolupráci s vydavatelstvím Economia.
Více informací: www.donorsforum.cz.*

* Fórum dárců je celorepublikový spolek zastřešující dárce v České republice. Již více než 20 let úspěšně pracuje na
budování a rozvoji prostředí pro dárcovství. V registru Fóra dárců vedeno k 31.12.2021: 2 847 nadací a nadačních
fondů. Více info: https://www.donorsforum.cz/o-dacovstvi/mapa-darcovstvi-2021.html
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Grantový program „Opomíjené památky“
Smyslem tohoto programu je poskytovat finanční příspěvky na opravu a záchranu
opomíjených a zchátralých památek v České republice. O drobné památky místního
významu, které mají nezastupitelné místo ve vzhledu naší krajiny, pečují většinou místní
občanské iniciativy, které se aktivně podílejí na záchraně „své“ památky svým entuziasmem a
dobrovolnou brigádnickou prací. Nadace podporuje opravu místních památek formou grantů.

Program sleduje tři hlavní cíle
1) podpora občanských iniciativ v jejich úsilí pečovat o místní historické památky,
2) zajištění finanční podpory pomocí grantů pro méně známé a menší historické objekty,
3) prohloubení povědomí veřejnosti o stavu těchto opomíjených památek.
Vyhlášení grantového programu je veřejné.
Veškeré informace, jak o grant požádat a pravidla programu jsou k dispozici na webových
stránkách nadace – www.nadaceof.cz, a to ode dne vyhlášení grantového řízení.

Projekty podpořené v roce 2021
25. ročník grantového programu „Opomíjené památky“.
V grantovém programu doručeno 21 žádostí.
Nadace podpořila 20 projektů v celkové výši 695 000 Kč.
Na granty byly využity výnosy z nadačního jmění a finanční podpora z Fondu Zuzany a Roberta
Mistríkových.(dále jen FZRM).

Poskytnuté příspěvky
Mgr. Anna Bláhová ( fyzická osoba)
/kraj Zlínský
Projekt: Oprava sgrafiti na měšťanském domě v Bystřici pod Hostýnem II.
Příspěvek: 30 000 Kč + 20 000 Kč / FZRM
Genius loci Sudslava z.s.
/kraj Královehradecký
Projekt: Restaurování historické výmalby hlavního sálu bývalé fary v Sudslavě
Příspěvek: 30 000 Kč
Nadační fond Adopce památek
Projekt: Restaurování kamenných božích muk Luhy
Příspěvek: 30 000 Kč

/ kraj Praha

Spolek hradu Nový Šaumburk
/ kraj Zlínský
Projekt: Záchrana zříceniny hradu Nový Šaumburk – konzervační práce I.
Příspěvek: 30 000 Kč
Spolek pro obnovu kaple Botschen
/ kraj Ústecký
Projekt: Instalace vitrážového okna nad vchodem do krypty – kaple Botschen
Příspěvek: 30 000 Kč
Petr Jaška ( fyzická osoba)
Projekt: Obnova a spárování části historických zdí tvrze Pomezná
Příspěvek: 30 000 Kč + 20 000 Kč / FZRM

/ kraj Karlovarský
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Ochrana Klokočských skal
/ kraj Liberecký
Projekt: Navrácení zvonu na Dubecko, obec Mírová pod Kozákovem
Příspěvek: 28 000 Kč
Římskokatolická farnost Benátky n. Jizerou
/ kraj Středočeský
Projekt: Oprava varhan v kostele sv. Máří Magdalény v Benátkách n. Jizerou – 1. etapa
Příspěvek: 30 000 + 20 000 Kč /FZRM
Tvrz Veselí z.s.
/ kraj Plzeňský
Projekt: Obnova obvodového zdiva , zámek Veselí n. Úhlavou – 3. etapa
Příspěvek: 30 000 Kč
Pšovka – okrašlovací spolek Kokořínska
Projekt: Restaurování dřevěné zvoničky v obci Konrádov
Příspěvek: 30 000 Kč

/ kraj Liberecký

Spolek „Za záchranu kláštera sv. Františka z Assisi ve Voticích
/ kraj Středočeský
Projekt: Restaurování obrazu Nanebevzetí Panny Marie
Příspěvek: 30 000 Kč
Římskokatolická farnost Jeníkov
/ kraj Ústecký
Projekt: Obnova dveří a okna sakristie kostela sv. Petra a Pavla v Jeníkově
Příspěvek: 30 000 Kč
Nadační fond M.J. Stránského
/kraj Praha
Projekt: Záchrana a zpřístupnění archivu poválečných periodik – Dnešek, Skutečnost,…
Příspěvek: 30 000 Kč
Okrašlovací spolek v Jílovém u Prahy
Projekt: Obnova zvonice ve Studeném
Příspěvek: 27 000 Kč

/ kraj Středočeský

Spolek kapličkáři
Projekt: Záchrana kaple Panny Marie Pomocné v obci Evaň
Příspěvek: 30 000 Kč

/ kraj Ústecký

Umělecký mlýn Liběchov, z.s.
/ kraj Středočeský
Projekt: Oprava severní části střechy polyfunkční budovy v areálu zámku Liběchov
Příspěvek: 30 000 Kč
Římskokatolická farnost Plumlov
/ kraj Olomoucký
Projekt: Obnova varhan v kostele Nejsvětější Trojice v Plumlově – 1. etapa
Příspěvek: 30 000 Kč + 20 000 Kč / FZRM
Place for everobody, z.s.
/ kraj Jihomoravský
Projekt: Zachovejme kulturní odkaz našich předků – obnova historického sklepa
ve Vlkoši
Příspěvek: 30 000 Kč
Společnost ochránců památek ve východních Čechách, z.s.
/ kraj Královehradecký
Projekt: Oprava části krovu a střechy Hrnčířova mlýna, České Meziříčí – II. etapa
Příspěvek: 30 000 Kč
Zámek Krásný les, z.s.
/ kraj Ústecký
Projekt: Obnova stropních trámů ve dvou místnostech zámku Krásný Les
Příspěvek: 30 000 + 20 000 Kč/FZRM
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Grantový program „Památky a zdraví”
První ročník grantového programu vyhlásila Nadace Občanského fóra v roce 1996.
Podpořeny jsou projekty, jejichž náplní je obnova a oprava kulturních nemovitých památek,
díky níž dojde ke zlepšení kvality zdravotní či sociální péče, která je v těchto objektech
poskytována. Přihlášené a hodnocené projekty tak přispívají nejen ke zlepšení prostředí
a životních podmínek handicapovaných spoluobčanů, ale jsou přímo spojeny s obnovou
historicky cenného objektu, zapsaného do Ústředního seznamu kulturních památek.
Vyhlášení grantového programu je veřejné.
Veškeré informace, jak o grant požádat a pravidla programu jsou k dispozici na webových
stránkách nadace – www.nadaceof.cz, a to ode dne vyhlášení grantového řízení.

Projekty podpořené v roce 2021
24. ročník grantového programu „Památky a zdraví“.
V grantovém programu byly doručeny 3 žádostí.
Nadace podpořila 3 projekty celkovou částkou 178 000 Kč.
Na granty byly využity výnosy z nadačního jmění a finanční podpora z Fondu Zuzany a Roberta
Mistríkových.(dále jen FZRM).

Poskytnuté nadační příspěvky
Diakonie ČCE – středisko Myslibořice
/ kraj Vysočina
Projekt: Záchrana historického schodiště v zámku Myslibořice
Příspěvek: 50 000 Kč
Dětská odborná léčebna Ch. G. Masarykové
Projekt: Výměna oken - věž zámku Bukovany – VII. etapa
Příspěvek: 50 000 Kč + 28 000 Kč / FZRM

/ kraj Středočeský

Hospic sv. Jana Neumanna, o.p.s.
/ kraj Jihočeský
Projekt: Střešní okna, dveře a schody pro Domácí hospic sv. Jakuba v Prachaticích
Příspěvek: 50 000 Kč
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Společný projekt rekonstrukce terasy Rudolfinum
Zástupci Nadace Občanského fóra, České filharmonie a společnosti Arcona Capital
se dohodli na partnerství k realizaci projektu rekonstrukce terasy Rudolfina. Cílem je
renovací zpřístupnit střešní prostor Rudolfina široké veřejnosti.
Terasa Rudolfina se šestnácti sochami evropských hudebních velikánů je krásným
místem výjimečné budovy, které není doposud využíváno kvůli nevyhovujícímu
technickému stavu.
Záměrem společného projektu je realizace stavebních úprav tak, aby si každý, kdo
zatouží vystoupat na střechu „Chrámu umění“, mohl užívat jedinečný výhled na
Vltavu, Staré město, Pražský hrad.
Plán stavebních prací zahrnuje elevaci podlahy, včetně nového granitového podloží,
instalaci bezpečnostních prvků, instalaci nového výtahu, vybudování zázemí pro
pořádání akcí – přívod vody a elektrické energie, odpady, osvětlení. Počítá se i se
zelenými prvky.
Realizaci projektu podpořilo Ministerstvo kultury, zřizovatel České filharmonie
Rekonstrukce terasy Rudolfina získala veškerá nezbytná povolení.
Finanční náklady projektu byly rozpočtovány/2021 ve výši 23 milionů Kč.
Realizace stavebních úprav bude započata, jakmile se podaří zajistit příslušné
finanční prostředky.
Iniciátorem projektu a jeho leadrem je pan Guy Barker, zakladatel-generální ředitel
společnosti Arcona Capital.
Více info: https://www.arconacapital.com/cz/home-2
Mediálním partnerem projektu společnost Best Communications.
Více info: https://bestcg.com/
Hlavní členy týmu projektu „Terasa Rudolfinum“
Guy Barker, Arcona Capital
Filip Tomášek, Česká filharmonie
Alžběta Winklerová, Nadace Občanského fóra
William Nattrass, Best Communications
Informace o projektu včetně dokumentace a introdukčního videa jsou na stránkách:
https://www.nadaceof.cz/oznameni/fond-na-projekt-obnovy-teras-rudolfina
https://www.ceskafilharmonie.cz/terasa/
V polovině roku byl projekt představen veřejnosti. Bylo osloveno několik významných
osobností z byznysu, obchodních komor, zakladatelů nadací a nadačních fondů
podporujících kulturní projekty. Započala jednání o podpoře obnovy Terasy
Rudolfina.

Do Fondu Terasa Rudolfinum přispěli v roce 2021
Dr. Ing. Robert Mistrík – 5 000 EUR
FCMV Properties s.r.o. – 1 000 000 Kč
Jednání a komunikace s dalšími potencionálními donory přechází do roku 2022.
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Přehled nadačního majetku k 31. 12. 2021
Raiffeisenbank a.s.
Investice k 31.12.2018
K 31. 12. 2021

Kč 29 961 047

Arca Investments, a.s.
Investice k 13.12.2019
K 31. 12. 2021

Kč 14 910 000

Conseq Investment Management, a.s.
Investice k 25. 11. 2019
K 31. 12. 2021

Kč 20 771 018

Výše nadačního kapitálu 60 535 000 Kč
zapsaná v nadačním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka N 70
z 30. prosince 1998

S nadačním kapitálem je nakládáno v souladu s ustanovením § 303 a násl. zák. č. 82/2012,
občanského zákoníku, příp. dalšími zákonnými předpisy regulujícími činnost nadací, v platném znění.
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Dary
V roce 2021 firemní a individuální dárci podpořili činnost Nadace dary ve výši 316 000 Kč.
Nadace obdržela také účelový dar na rekonstrukci terasy Rudolfina ve výši 1 124 000 Kč.
Společný projektu renovace a zpřístupnění střešního prostoru Rudolfina veřejnosti je
prezentován v samostatné kapitole výroční zprávy.

Specifikace výdajů použitých na správu Nadace za rok 2021
Výnosy byly použity na grantové příspěvky a na správu Nadace. Specifikace souvisejících
výdajů: náklady na činnost koordinátorů grantových programů, kontrolní činnost, propagaci,
cestovné, administrativní náklady (kancelářské potřeby, poštovné, repro-služby, apod.),
příspěvky za členství v oborových sdruženích, právní a účetní služby, poplatky bankám.
Mzdové náklady činily 70 000 Kč.
V účetním období roku 2021 nebyly členům správní ani dozorčí rady vyplaceny žádné
odměny, ani poskytnuty žádné půjčky, záruky ani jiná plnění.
Nadace nemá přímý ani nepřímý podíl na jiných společnostech propojených s jednotlivými
členy správní ani dozorčí rady.
Nadace nemá žádné úvěry, nepřijala žádné dotace.
Statutem je stanoveno omezení nákladů souvisejících se správou nadace, přičemž celkové
roční náklady spojené s bezprostřední správou nesmí překročit 40 % z hodnoty nadačního
kapitálu k 31. 12. kalendářního roku.
Náklady související se správou Nadace Občanského fóra za rok 2021 jsou podrobně
rozděleny analytikou dle charakteru hlavní činnosti – tj. činnosti spojené se Statutem Nadace.
Limit nákladů byl dodržen.
Kompletní účetní agenda týkající se hospodaření nadace je archivována v sídle nadace.
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Zpráva auditora
(grafik scan )
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NADACE OF
Štěpánská 61
110 00 Praha 1
IČO: 00676187

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
ve smyslu Vyhlášky č. 504/2002Sb
za rok 2021
a/ Vznik právní subjektivity, registrace
19.11.1992 Ministerstvo vnitra ČR ukončilo činnost Společnosti pro správu Nadace
občanského fóra, která byla registrována dne 14.10.1992 u OÚ Praha 1, č.j. 208/92
a dne 30.12.1998 byla usnesením Krajského obchodního soudu /dále KOS/ v Praze
zapsána do rejstříku nadací v oddílu N, vložce 70.

b/ Hlavní poslání nadace
1. Nadace je zřizována výlučně k dobročinným účelům, zejména k podpoře kulturních a
charitativních činností v oblasti ochrany a záchrany historických památek.
2. Činnost nadace se zaměřuje především:
a) na spolupodílení se při záchraně kulturního dědictví předků, tj. hradů, zámků,
kostelů, historických zahrad, drobných opomíjených památek a dalších historických
objektů, ale i fondů historických knihoven, archivů a muzeí, a za tímto účelem
poskytovat nadační příspěvky a prostředky na dokumentaci, propagaci a samotné
záchranné práce.
b) na podílení se a rozvíjení informačních programů a publikací, které zlepší
komunikaci mezi institucemi, organizacemi a lidmi pracujícími v oblasti ochrany
kulturního dědictví; na zvyšování povědomí veřejnosti o otázkách ochrany kulturního
dědictví a na pomoc při výchově a vzdělávání nové generace o kulturním dědictví v
České republice
c) na poskytování grantů místním organizacím, které pečují o historické památky a
objekty
d) na podporování individuálních aktivit směřujících ke zvyšování občanského
povědomí
3. Nadace působí na území České republiky i v zahraniční, pěstuje četné styky s podobně
zaměřenými institucemi a jednotlivci.

c/ Vklad do vlastního jmění, povaha a výše vkladu
Celkové zapsané nadační jmění je ve výši Kč 60 535 000,--

d/ Statutární orgány Nadace OF
Správní rada:
Jméno
Dagmar Havlová, CSc.
František Formánek
Ing. arch. Miroslav Masák
PhEr. Michael Zachař
Ing. Vladimír Grégr

funkce
předsedkyně
člen
člen
člen
člen

členem od
10.11.2007
10.11.2007
10.11.2007
5.10.2021
10.11.2007

funkce
člen
člen
člen

členem od
3.12.2008
3.12.2008
5.4.2022

Dozorčí rada:
Jméno
Darja Zoubková
RNDr. Jiří Štulc, CSc.
Bc. Kamil Kubečka

e/ Účetní závěrka a příloha jsou za období 1.1.2021 – 31.12.2021
Mzdové náklady činily 70 tis. Kč.
Odměny a funkční požitky statutárních orgánů nebyly stanoveny. Nadace neposkytla
žádné půjčky.
Nadace nemá žádný hmotný dlouhodobý majetek, v drobném dlouhodobém majetku jsou
evidovány 3 ks počítačů a tiskárna v hodnotě Kč 50.694,-. které jsou odepsány.
V r. 2021 měla nadace výnosy z CP v celkové hodnotě 1.427 tis. Kč
Celkové výnosy vč. úroků činily 1.748 tis. Kč
Nadace obdržela drobné dary v celkové výši 316 tis. Kč. Kromě toho obdržela účelový
dar na rekonstrukci terasy Rudolfina, ve výši 1.124 tis. Kč.
Nadace v r. 2021 poskytla příspěvky na grantové projekty v celkové výši 873 tis. Kč.
Společnost v r. 2019 poskytla finanční investici ve výši 14.000 tis. Kč společnosti Arca
Investments, a.s., IČ: 35975041 s úrokem 6,50 % p.a, (910 tis.) která měla být splatná v r.
2020. K úhradě nedošlo, k pohledávce je vytvořena opravná položka ve výši 14.910 tis.
Mimo výše uvedené OP tvořily náklady společnosti administrativní práce, správa
nadačního jmění, nájem, poplatky bankám. Náklady byly celkem 1.831 tis. Kč.
Nadace OF neměla k 31. 12. 2021 žádné závazky k FU, PSSZ a ZP po splatnosti.
Celková ztráta nadace činí Kč 83.798,28.

Sestaveno dne:

17.04.2022

Sestavil:

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový
záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Zpracováno v souladu s
vyhláškou č. 504/2002 Sb.
ve znění pozdějších
předpisů

Účetní jednotka doručí výkaz
1x přislušnému fin. orgánu

Úč NO Úč 1 - 01

ROZVAHA
sestavená k 31.12. 2021
(v tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

NADACE OBČANSKÉHO FORA
Štěpánská 704/61
110 00 Praha 1
Právní forma

IČO

00676187

řádek
b

AKTIVA
A.

Dlouhodobý majetek celkem

A.I.

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

001

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

(012) 003

2.

Software

(013) 004

3.

Ocenitelná práva

(014) 005

4.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

(018) 006

5.

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

(019) 007

6.

Nedokončený dlouhodobý nehmotného majetku

(041) 008

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

(051) 009

A.II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

010

1.

Pozemky

(031) 011

2.

Umělecká díla a předměty

(032) 012

3.

Stavby

(021) 013

4.

Hmotné movité věci a jejich soubory

(022) 014

5.

Pěstitelské celky trvalých porostů

(025) 015

6.

Dospělá zvířata a jejich skupiny

(026) 016

7.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

(028) 017

8.

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

(029) 018

9.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

(042) 019

10.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

(052) 020

A.III.

Dlouhodobý finanční majetek celkem

Stav k posled.
dni účet. období

1

2
49 375

50 599

51

51

51

51

49 375

50 599

002

1.

7.

Stav k prvnímu
dni účet. období

021

1.

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

(061) 022

2.

Podíly - podstatný vliv

(062) 023

3.

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

(063) 024

4.

Zápůjčky organizačním složkám

(066) 025

5.

Ostatní dlouhodobé půjčky

(067) 026

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

(069) 027

49 375

50 599

029

-51

-51

-51

-51

6.
A.IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

1.

nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

(072) 030

2.

softwaru

(073) 031

3.

ocenitelným právům

(074) 032

4.

drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

(078) 033

5.

ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

(079) 034

6.

stavbám

(081) 035

7.

samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movit

(082) 036

8.

pěstitelským celkům trvalých porostů

(085) 037

9.

základnímu stádu a tažným zvířatům

(086) 038

10.

drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

(088) 039

ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

(089) 040

11.

B.

Krátkodobý majetek celkem

B.I.

Zásoby celkem

041

Materiál na skladě

(112) 043

2.

Materiál na cestě

(119) 044

3.

Nedokončená výroba

(121) 045

4.

Polotovary vlastní výroby

(122) 046

5.

Výrobky

(123) 047

6.

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny

(124) 048

7.

Zboží na skladě a v prodejnách

(132) 049

8.

Zboží na cestě

(139) 050

9.

Poskytnuté zálohy na zásoby

(314) 051

Pohledávky celkem

052

1.

Odběratelé

(311) 053

2.

Směnky k inkasu

(312) 054

3.

Pohledávky za eskontované cenné papíry

(313) 055

4.

Poskytnuté provozní zálohy

(314) 056

5.

Ostatní pohledávky

(315) 057

6.

Pohledávky za zaměstnanci

(335) 058

7.

Pohledávky za instit. soc. zabezp. a zdrav. poj.

(336) 059

8.

Daň z příjmu

(341) 060

9.

Ostatní přímé daně

(342) 061

10.

Daň z přidané hodnoty

(343) 062

11.

Ostatní daně a poplatky

(345) 063

12.

Nároky na dotace a ost. zúčt. se státním rozpočtem

(346) 064

13.

Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. sam. celků

(348) 065

14.

Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti

(358) 066

15.

Pohledávky z pevných termínových operací a opcí

(373) 067

16.

Pohledávky z emitovaných dluhopisů

(375) 068

17.

Jiné pohledávky

(378) 069

18.

Dohadné účty aktivní

(388) 070

Opravná položka k pohledávkám

(391) 071

19.
B.III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

24

76

24

22

3 256

2 725

17

8

3 239

2 717

Peněžní prostředky v pokladně

(211) 073

2.

Ceniny

(213) 074

3.

Peněžní prostředky na účtech

(221) 075

4.

Majetkové cenné papíry

(251) 076

5.

Dlužné cenné papíry

(253) 077

6.

Ostatní cenné papíry

(256) 078

7.

Peníze na cestě

(261) 080

Jiná aktiva celkem

54

072

1.

B.IV.

2 804

042

1.

B.II.

3 283

081

3

3

1.

Náklady příštích období

(381) 082

3

3

2.

Příjmy příštích období

(385) 083
52 658

53 403

AKTIVA CELKEM

ř. 1 + 41
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PASIVA

Stav k prvnímu
dni účet. období

Stav k posled.
dni účet. období

3

4

A.

Vlastní zdroje celkem

086

51 679

51 271

A.I.

Jmění celkem

087

66 095

65 770

1.

Vlastní jmění

(901) 088

60 535

60 535

2.

Fondy

(911) 089

4 014

4 014

Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků

(921) 090

1 546

1 221

A.II.

Výsledek hospodaření celkem

091

-14 416

-14 499

1.

Účet hospodářského výsledku

092

3.

-84

2.

Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení

(931) 093

-14 670

3.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

(932) 094

254

-14 415

979

2 132

70

76

70

76

B.

Cizí zdroje

095

B.I.

Rezervy celkem

096

1.
B.II.

(941) 097

Rezervy

Dlouhodobé závazky celkem

098

1.

Dlouhodobé úvěry

(951) 099

2.

Emitované dluhopisy

(953) 100

3.

Závazky z pronájmu

(954) 101

4.

Dlouhodobé přijaté zálohy

(955) 102

5.

Dlouhodobé směnky k úhradě

(958) 103

6.

Dohadné účty pasivní

(389) 104

7.

Ostatní dlouhodobé závazky

(959) 105

B.III.

Krátkodobé závazky celkem

106

869

932

1.

Dodavatelé

(321) 107

69

58

2.

Směnky k úhradě

(322) 108

3.

Přijaté zálohy

(324) 109

4.

Ostatní závazky

(325) 110

5.

Zaměstnanci

(331) 111

6.

Ostatní závazky vůči zaměstnancům

(333) 112

7.

Závazky k inst. soc. zabezpečení a zdrav. poj.

(336) 113

8.

Daň z příjmu

(341) 114

9.

Ostatní přímé daně

(342) 115

10.

Daň z přidané hodnoty

(343) 116

11.

Ostatní daně a poplatky

(345) 117

12.

Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu

(346) 118

13.

Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územ. samosp. celků

(348) 119

14.

Závazky z upsaných nesplacených cenných pap. a vkladů

(367) 120

15.

Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti

(368) 121

16.

Závazky z pevných termínových operací a opcí

(373) 122

17.

Jiné závazky

(379) 123

18.

Krátkodobé úvěry

(231) 124

19.

Eskontní úvěry

(232) 125

20.

Emitované krátkodobé dluhopisy

(241) 126

21.

Vlastní dluhopisy

(255) 127

22.

Dohadné účty pasivní

(389) 128

Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

(249) 129

23.
B.IV.

1

800

873

1 124

Jiná pasiva celkem

130

40

1.

Výdaje příštích období

(383) 131

40

2.

Výnosy příštích období

(384) 132
(ř.86+95) 134

PASIVA CELKEM
Odesláno dne:

Razítko:

Podpis odpovědné osoby:

1 124
52 658

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Dagmar Havlová

53 403
Okamžik sestavení:

17.04.2022

Zpracováno v souladu s
vyhláškou č. 504/2002 Sb.
ve znění pozdějších
předpisů

Název a sídlo účetní jednotky

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

NADACE OBČANSKÉHO FORA

31.12. 2021

sestavený k

Štěpánská 704/61
110 00 Praha 1

(v celých tis. Kč)
Účetní jednotka doručí:
1x příslušnému finančnímu
orgánu

00676187

Název ukazatele

A.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
II.
7.
8.
9.
III.
10.
11.
12.
13.
14.
IV.
15.
V.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
VI.
23.
24.
25.
26.
27.
VII.
28.
VIII.
29.

Právní forma

IČO

Náklady

Činnosti
hospodářská
6

hlavní
5

7

celkem
8

1 831
910
30

1 831
910
30

880

880

70
70

70
70

Ostatní náklady

24

24

Smluvní pokuty a úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále
Odpis nedobytné pohledávky
Nákladové úroky
Kursové ztráty
Dary
Manka a škody
Jiné ostatní náklady

24

24

827
827

827
827

1 831

1 831

Spotřebované nákupy a nakupované služby
Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovatelných dodávek
Prodané zboží
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

Změna stavu zásob vlastní činnosti
Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb
Aktivace dlouhodobého majetku

Osobní náklady

Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Ostatní sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Ostatní sociální náklady

Daně a poplatky

Daně a poplatky

Odpisy, prodaný majetek, tvorba ra použití ezerv a opravný

Odpisy dlouhodobého majetku
Prodaný dlouhodobý majetek
Prodané cenné papíry a vklady
Prodaný materiál
Tvorba a použití rezerv a opravných položek

Poskytnuté příspěvky

Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi org. složkami

Daň z příjmů

Daň z příjmů

Náklady celkem

Zpracováno v souladu s
vyhláškou č. 504/2002 Sb.
ve znění pozdějších
předpisů

Název a sídlo účetní jednotky

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

NADACE OBČANSKÉHO FORA

31.12. 2021

sestavený k

Štěpánská 704/61
110 00 Praha 1

(v celých tis. Kč)
Účetní jednotka doručí:
1x příslušnému finančnímu
orgánu

Právní forma

IČO

00676187

Název ukazatele

B.
I.
1.
II.
2.
3.
4.
III.
IV.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
V.
11.
12.
13.
14.
15.
C.
D.

Činnosti
hospodářská
6

hlavní
5

Výnosy

7

celkem
8

1 748

1 748

Přijaté příspěvky

316

316

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami
Přijaté příspěvky (dary)
Přijaté členské příspěvky

316

316

Ostatní výnosy

645

645

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále
Platby za odepsané pohledávky
Výnosové úroky
Kursové zisky
Zúčtování fondů
Jiné ostatní výnosy

402
4

402
4

239
786

239
786

786
1 747
-84
-84

786
1 747
-84
-84

Provozní dotace
Provozní dotace

Tržby za vlastní výkony a za zboží

Tržby za vlastní výkony a za zboží

Tržby z prodeje majetku

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
Tržby z prodeje materiálu
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

Výnosy celkem
Hospodářský výsledek před zdaněním
Hospodářský výsledek po zdanění

Odesláno dne:

Razítko :

Podpis odpovědné
osoby :

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Dagmar Havlová

Datum sestavení:

17.04.2022
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Výroční zpráva 2021
Nadace Občanského fóra

Členové správní rady
Správní radu Nadace Občanského fóra tvoří řada osobností z rozdílných
společenských oblastí. Všechny spojuje společný zájem o záchranu kulturního dědictví
v České republice.

Dagmar Havlová Ilkovičová, CSc.
byla po pěti letech ve funkci výkonné ředitelky zvolena v roce 1996 předsedkyní
správní rady. Předtím aktivně působila v politickém hnutí Občanské fórum – byla jedním ze
zakládajících členů Nadace Občanského fóra. Prostřednictvím nadačních projektů se zapojila
do činnosti v oblasti památkové péče. Je také jednou ze zakladatelek pražské školy Sógetsu,
která se zabývá aranžováním květin v japonském stylu – ikebana. Působí jako jednatelka
společnosti Lucerna – Barrandov, spol. s r. o., která spravuje pražský palác Lucerna a další
budovy v centru Prahy. V současné době aktivně působí na venkově, kde založila a vede
ekofarmu Košík, organizuje rekonstrukce venkovských domů a zasazuje se o obnovu
významných krajinných prvků.
Akad. arch. František Formánek
zakladatel a dlouholetý editor měsíčníku Parlamentní zpravodaj (PZ). Jako první
náměstek ministra kultury ČR se v letech 2005–2006 věnoval zejména financování záchrany
kulturního dědictví. Účastnil se na projektech zahraniční pomoci, např. v Bosně a
Hercegovině a v Latinské Americe. Organizoval studijní pobyty ve státech Evropské unie a
USA.
Ing. Vladimír Grégr
původním zaměřením stavební inženýr. Jeho manažerské zkušenosti významně
pomáhají rozvoji nadačních aktivit. Střídavě žije v České republice a ve Švýcarsku.
Doc. Ing. Ivan M. Havel, CSc., Ph.D.
† 25. dubna 2021
byl aktivním členem politického hnutí Občanské fórum a také jedním ze zakladatelů
Nadace Občanského fóra. Svůj doktorát získal v oblasti matematické informatiky na
Kalifornské univerzitě v Berkeley. Několik let pracoval jako vědecký pracovník v
Československé akademii věd. Doposud působí jako vědecký pracovník (do roku 2008
ředitel) Centra pro teoretická studia, instituce náležející pod Univerzitu Karlovu a Akademii
věd České republiky. Je šéfredaktorem populárně-vědeckého magazínu Vesmír. Zabývá se
kybernetikou, umělou inteligencí a filozofickými otázkami přírodních věd. Je členem
Academia Europea a v radách několika dalších akademických institucí a vzdělávacích
nadací.
Prof. Ing. arch. Miroslav Masák, dr. h. c.
byl v letech 1990–1992 jedním z poradců prezidenta České republiky Václava Havla.
V letech 1993 až 1996 byl místopředsedou Rady pro rozvoj Pražského hradu. Byl členem
českého komitétu ICOMOS, organizace UNESCO pro ochranu kulturního dědictví, dále
členem představenstva České komory architektů a profesorem na Fakultě architektury
Vysokého učení technického v Brně.
PhDr. Michael Zachař
je historik umění, konzultantem a poradcem v oblasti sběratelství a budování
uměleckých sbírek, spolupracuje s většinou aukčních síní v České republice. Přednáší,
publikuje, účastní se soutěžních porot na různé architektonické a výtvarné projekty v hlavním
městě. V letech 2003 až 2013 byl ředitelem Národního památkového ústavu v Praze. Svůj
zájem o architekturu a umění starších epoch zúročil při nesčetných akcích obnovy
v historickém centru Prahy. Vždy se snažil o nepředpojaté vnímání soudobých
architektonických trendů a neváhal se zasadit o některé projekty, které byly přínosem pro
obraz města. Podílel se na přípravách výstav mnoha výtvarníků i architektů. Píše monografie
a katalogy o výtvarnících, spoluorganizoval přípravu konference a sborníku o Paláci Lucerna.
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Roku 2007 byl kurátorem výstavy českého umění v Leopold Museum ve Vídni. Spolupracuje
s předními kulturními institucemi, muzei a galeriemi. Od roku 2015 je jednatelem Spolku
výtvarných umělců Mánes.
Správní rada schválila Michaela Zachaře členem správní rady dne 5. října 2021.

Členové dozorčí rady
Ing. Karel Havlík

† 17. listopadu 2021

Darja Zoubková
RNDr. Jiří Štulc

Doc. Ivan M. Havel byl ve správní radě přes třicet let – ode dne založení nadace.
Ing. Karel Havlík byl členem dozorčí rady od roku 2007, několik let byl jejím předsedou.
S úctou vzpomínáme, budeme vzpomínat…

Za kancelář nadace
Marcela Urbanová
Václava Parkánová
Alžběta Winklerová

Dobrovolníci
Klára Kalvodová
Lucie Kaufmanová
Lucie Koňaříková
Kateřina Mlčková
Monika Poršová
Ondřej Vomáčka
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Dárci a podporovatelé
Zuzana & Robert Mistríkovi
Conseq Investment Management, a.s.
Jana Florian & Partners AG, Switzerland
MS technik spol. s r.o.
LUCERNA – BARRANDOV, spol. s r. o.
Velvyslanectví USA v Praze
První dobrá s. r. o.
Eva Adámková
Leona Kalvodová
Liduška Rejmanová
Alexandr Hudeček
Jiří Vejvoda
Podporovatelé projektu Terasa Rudolfinum
Dr. Ing. Robert Mistrík – 5 000 EUR
FCMV Properties s.r.o. – 1 000 000 Kč

Děkujeme všem dárcům a podporovatelům za finanční
a jinou pomoc, díky nim můžeme naplňovat své poslání.

Jak pomáhat?
Podpořte spolu s námi obnovu kulturního dědictví
Nabízíme několik možností
➢ staňte se podporovatelem či dárcem Nadace Občanského fóra
➢ přispějte do fondu na realizaci obnovy Terasy Rudolfina
➢ přispějte do nadačního kapitálu
➢ přispějte svými službami a know-how

Darujte pohodlně – využijte možnost daňového odpočtu
Pro poskytnutí finančních prostředků lze využít
➢
➢
➢

bankovní převod – Komerční banka, a. s., č. ú. 10006-15531111/0100;
poštovní poukázku;
https://www.darujme.cz/projekt/1202978

Více informací:
www.nadaceof.cz/stante-se-darcem
https://www.nadaceof.cz/oznameni/fond-na-projekt-obnovy-teras-rudolfina
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Základní data Nadace Občanského fóra
Zřizovatel
Společnost pro správu Nadace Občanského fóra
Washingtonova 17, 110 00 Praha 1 – Nové Město
Adresa
Nadace Občanského fóra
Štěpánská 61, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 776 575 114
www.nadaceof.cz; e-mail: nadaceof@seznam.cz
Identifikační číslo
006 76 187
Daňové identifikační číslo
CZ00676187
Bankovní spojení
Komerční banka, a. s.
Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha 1 – Staré Město
Číslo účtu
10006-15531111/0100
Nadace byla zapsána do nadačního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze
oddíl N, vložka 70

Nadace Občanského fóra podporuje obnovu a ochranu kulturního dědictví
v České republice se zvláštním důrazem na opomíjené památky

Nadace Občanského fóra
člen Europa Nostra
člen Asociace nadací při Fóru dárců
držitel Známky kvality Fóra dárců

Nadace je mediálně podporována časopisem "Přítomnost".
Redakce zveřejňuje příspěvky o činnosti podpořených grantových žadatelů.
www.pritomnost.cz
www.facebook.com/casopis.pritomnost
www.twitter.com/Pritomnost_CZ
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