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Úvodní slovo předsedkyně správní rady Nadace Občanského fóra
Život Nadace Občanského fóra vstoupil do třetího desetiletí, věku dospělého. Jsem ráda, že mohu potvrdit,
že Nadace plně splňuje tomuto věku odpovídající očekávání.
Program Nadace je trvale aktuální, o čemž svědčí početné žádosti o grant, které stále přicházejí do její
efektivně fungující kanceláře. Hlavním zdrojem příjmů jsou výnosy z nadačního jmění a významnou roli
hraje i několik sponsorů. Těm, stejně jako všem, kdo jakýmkoliv způsobem přispívají k činnosti Nadace
a k realizaci jejích grantových program, patří vřelé díky.
Při bližším pohledu se ukazuje, že práce v Nadaci OF vůbec není fádní ani jednotvárná a že vyžaduje pružné
reagování na měnící se podmínky. Výnosy z našich fondů kolísají, protože odrážejí vývoj ekonomické
situace v zemi. Na druhé straně žádostí o grant neubývá a bohužel, mnohým žadatelům tak nemůžeme
přispět.
V centru zájmu Nadace je záchrana drobných a opomíjených památek – těch je stále bezpočet, ale
současně se ukazuje, že ještě citlivějším problémem pro českou kulturu je péče o větší objekty s vysokou
historickou a architektonickou hodnotou.
V mnoha případech má nepříznivý vliv skutečnost, že církevní restituce jsou stále nedořešeny. Roste počet
žadatelů na příspěvek na obnovu památek, které církev darovala obcím nebo neziskovým organizacím pro
využití na různé kulturní účely. Avšak noví vlastníci nemají jasnou představu, jak řešit ﬁnancování jejich oprav
nebo i následného provozu.
Téměř zapomenuté zůstávají zemědělské stavby, často překrásné barokní sýpky nebo bývalé statky, které již
polorozpadlé nacházíme v každém kraji. Jejich budoucnost je neveselá, zájem o ně minimální.
Bylo by potřeba řešit závažný problem, jak prosadit záchranu významného prvku místní krajiny,
či dominanty některé části obce, ikdyž budoucí využití objektu není zcela jasné.
Svým působením je Nadace OF nejen administrátorem, příspěvků, ale splňuje i méně nápadnou, zato
významnou úlohu při zvyšování veřejného povědomí o historickém a kulturním dědičství našeho národa.

Dagmar Havlová
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O Nadaci
V prvních polistopadových týdnech roku 1989 se v centru tehdejšího Občanského fóra zrodila myšlenka
založit nezávislou nadaci ve prospěch obnovy české kultury, vzdělanosti a humanismu. Občanské fórum jí
propůjčilo své jméno, logo a poskytlo počáteční ﬁnanční příspěvek. Tímto datem začala existovat Nadace
Občanského fóra jako samostatný subjekt a zároveň skončila jakákoliv provázanost s Občanským fórem
jakožto politickým hnutím. Přestože Občanské fórum již zaniklo, Nadace Občanského fóra existuje dál
a podporuje výhradně dobročinné apolitické aktivity.

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.
Na krátkou dobu počátkem devadesátých let minulého století 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. Naše krajina je na nemovité památky bohatá, technický stav
mnohých je však velice špatný. Sami majitelé, obce, církve, společnosti nebo i soukromí vlastníci bez pomoci přispěvatelů a dárců prohrávají boj s časem a mnohdy památku i při nejlepší snaze sami proti poškození neuchrání. Přitom je zřejmé, že památky nás obohacují, rádi se jimi pyšníme a je dobré si občas připomenout, že vznikly a udržely se značným úsilím našich předků. Jsou odkazem generacím příštím.

Cíle
Činnost nadace je zaměřena k podpoře občanských aktivit, které přispívají k záchraně našeho kulturního
dědictví. Nadace uděluje každoročně granty konkrétním projektům na renovace památek a svojí osvětovou
činností přispívá k pocitu naší společné i osobní odpovědnosti za uchování historického odkazu.

8

Grantová politika Nadace 0bčanského fóra
V současné době se nadace věnuje každoročně dvěma hlavním grantovým programům:
» Projekt Opomíjené památky
» Projekt 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 opomíjených památek místního významu, jenž mají nezastupitelné místo ve vzhledu naší krajiny.
V rámci svých grantových programů v letech 1996 až 2008 Nadace OF podpořila :
» Opomíjené památky – 156 projektů, ﬁnanční částkou celkem 7 165 405Kč
» Památky a zdraví – 46 projektů, ﬁnanční částkou celkem 10 100 000Kč
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Grantový program „Opomíjené památky“
Smyslem tohoto programu je každoročně 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 opravy
místních památek formou grantů pro místní občanské iniciativy.
Hlavními kritérii výběru jsou:
»
»
»
»
»

dostatečná míra občanské iniciativy – dobrovolné práce, veřejné sbírky
historická hodnota památky
naléhavost oprav
manažerské schopnosti žadatele dovést projekt ke zdárnému konci
zajištění následné péče o památku a její možné využití

Program sleduje tyto tři hlavní cíle:
» podpora občanských iniciativ v jejich úsilí pečovat o místní historické památky
» zajištění ﬁnanční podpory pomocí grantů pro méně známé a menší historické objekty
» prohloubení povědomí veřejnosti o stavu těchto opomíjených památek.
Vyhlášení grantového programu je veřejné. Probíhá v několika médiích, především elektronickou formou,
čímž je zajištěna celonárodní dostupnost – portály: Místní kultura, Fórum dárců, Institut umění, dotaceonline, ministerstvo kultury, ProCulture/ Otevřená společnost, o.p.s..
Vyhlášení grantového řízení spolu s informacemi, jak o grant požádat, je k dispozici také na webových
stránkách nadace – www.nadaceof.cz, ode dne vyhlášení grantového řízení.
Žadatelé vyplní formulář – žádost o grant, doloží příslušné listiny – výpis z katastru nemovitostí, vlastnické
vztahy, vyjádření památkového ústavu, posudek stavební či restaurátorské ﬁrmy, rozpočet akce, a další stanovené listiny.
Žádosti o grant posuzuje hodnotící komise z řad členů správní rady nadace. Zakončení programů je veřejné a probíhá formou slavnostního večera.
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Grantová pravidla programu „Opomíjené památky“
Speciﬁkace žadatele

může být:
» právnická osoba, která je zřízena za jiným účelem než je komerční podnikání (např. regionální
nadace, občanská sdružení, spolky, kluby přátel, farnosti apod.) za předpokladu, že prokáží
občanskou iniciativu při péči o památku.
» příspěvkové organizace musí prokázat svoji ﬁnanční spoluúčast minimálně 50%.

nesmí být:
»
»
»
»
»

orgány státní správy, jednotky územní samosprávy
právnické osoby veřejného práva
fyzické osoby – podnikatelé
právnické osoby založené za účelem podnikání
nadace, jsou-li součástí jejich nadačního jmění prostředky NIF

Památka – předmět žádosti o grant

žádoucí:
» pouze malé objekty (např. boží muka, kapličky, samostatně stojící sochy, smírčí kříže, kašny, morové
sloupy a podobné malé stavby lidové architektury)
» památky v soukromém nebo obecním vlastnictví, které mají malou šanci získat ﬁnanční prostředky
na rekonstrukci od státu
» památky se zvláštním regionálním významem pro místní obyvatele
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nežádoucí:
» památky národního charakteru zapsané v Seznamu národních kulturních památek
» movité památky (vnitřní vybavení kostelů včetně zvonů, svatých soch, apod.)
» velké objekty (např. kostely, hrady, zámky, zříceniny apod.) s vysokým ﬁnančním rozpočtem
na rekonstrukci a ve vlastnictví státu
» publikace
» technické památky
» pomníky
» kopie památek

nepřijatelné
» památka, na kterou již byl poskytnut grant od Nadace Občanského fóra v minulých letech;

Poznámka: Památka může být zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek, ale nemusí být také
registrována na žádném seznamu!

Hodnotící komise – správní rada, vybere nejlépe připravené žádosti, kterým je na základě písemné smlouvy,
tzv. Smlouvy o poskytnutí ﬁnančního příspěvku a o nakládání s ním, poskytnut grant do výše 80 000Kč.
Příjemci grantu je uložena doba jednoho roku na jeho využití, po kterou je povinen proinvestovat ﬁnanční
prostředky na předem sjednaný účel. Pokud tak neučiní a ani nezdůvodní dostatečným způsobem písemně
nedodržení termínu realizace akce, grant musí vrátit zpět Nadaci Občanského fóra. Každý příjemce grantu musí poskytnout písemnou zprávu o využití grantu a přiložit kopie faktur, příp. jiných účetních dokladů,
včetně fotodokumentace opravené památky.

Nelze znovu žádat o grant na projekty podpořené v minulých letech!
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Projekty podpořené v roce 2010
Pro rok 2010 byl vyhlášen 14. ročník grantového programu „Opomíjené památky“.
Do grantového programu se po roční proluce (v roce 2009 byl chod nadace omezen, grantové programy byly pozastaveny) přihlásilo 12 kvalitních projektů, které vyhověly podmínkám grantového programu.
Na granty byly použity výnosy z nadačního jmění – ﬁnančních prostředků, které nadace získala z Nadačního investičního fondu od Fondu národního majetku.
Jak je uvedeno v další části výroční zprávy, výnosy nadačního jmění nadaci umožnily rozdělit v roce 2010
v programu OPOMÍJENÉ PAMÁTKY částku v celkové výši 839 570Kč.

1) žadatel: Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského
projekt: Kaplička sv. Josefa – izolace základů kaple
kraj: Praha
grant: 80.000,-Kč
Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského z Malé strany na Praze 1 bude z poskytnutého
grantu provádět v rámci rekonstrukce Kapličky se sochou sv. Josefa izolaci základů kaple. Kaple se nachází
ve Vlašské ulici, taktéž na Malé straně. Kongregace v současnosti zřizuje Nemocnici Milosrdných sester
sv. Karla Boromejského, zařízení poskytující sociální a ošetřovatelskou péči, těsně spolupracující s vazební
věznicí Ruzyně a domov pro seniory.

2) žadatel: Občanské sdružení Zvonice-Lounky
projekt: Dokončení rekonstrukce zvonice – 1. etapa
kraj: Ústecký
grant: 78.728,- Kč
Občanské sdružení Zvonice-Lounky z Lounek u Roudnice nad Labem bude z grantového příspěvku dokončovat 1. etapu rekonstrukce zvonice v Lounkách. Konkrétně bude provedena výměna dřevěných podlah ve dvou poschodích objektu, realizuje se systém ochrany proti blesku a prozatímně se zajistí památka
plachtou. Hlavní náplní činnosti občanského sdružení je péče a zvelebení zvonice a přilehlého kostela. Dále
také pořádání koncertů a tematických výstav v místě svého působení.
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3) žadatel: Občanské sdružení Drobné památky severních Čech
projekt: Oprava výklenkové kaple ve Velenicích u Zákup
kraj: Liberecký
grant: 70.000,- Kč
Občanské sdružení Drobné památky severních Čech z České Lípy se zabývá obnovou a dokumentací drobných sakrálních památek v regionu, zajišťováním ﬁnančních prostředků na obnovu kostelů a oživováním
nevyužitých sakrálních staveb. Z peněz grantu obnoví výklenkovou kapli ve Velenicích u Zákup.

4) žadatel: Občanské sdružení Novoveský okrašlovací spolek
projekt: Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů
kraj: Liberecký
grant: 80.000,- Kč
Občanské sdružení Novoveský okrašlovací spolek z Nové Vsi nad Nisou se věnuje zvelebování vzhledu
obce, pořádání společenskcýh akcí a úpravě veřejných prostranství. Do svých aktivit zapojuje veřejnost.
Obnovuje drobné památky a pečuje o kostel Panny Marie pomocnice křesťanů. Z prostředků grantu bude
rekonstruovat dvě poškozené vitráže, jenž jsou v nejkritičtějším stavu v kostele Panny Marie pomocnice
křesťanů.

5) žadatel: Náboženská obec Církve československé husitské ve Frýdlantu
projekt: Restaurování vitráží v oknech věže a vitrážového okna z velké sakristie kostela Krista Spasitele
kraj: Liberecký
grant: 44.570,- Kč
Nezisková církevní organizace Náboženská obec Církve československé husitské ve Frýdlantu v Čechách
se zabývá zejména duchovní, liturgickou pastorační, misijní, vzdělávací, sociální a kulturní činností. Z grantu
bude restaurováno 6 kusů výplní oken na schodišti věže a vitrážové okno z velké sakristie kostela Krista Spasitele.
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6) žadatel: Občanské sdružení Otevřené Úvaly
projekt: Zachraňme sochu sv. Jana Nepomuckého
kraj: Středočeský
grant: 80.000,- Kč
Občanské sdružení Otevřené Úvaly z Úval v okrese Praha – východ se účastní správy a řízení města prostřednictvím 4 zastupitelů. Informuje občany o podstatných událostech ve městě prostřednictvím vlastního
časopisu a uskutečňuje veřejně prospěšné projekty zaměřené zejména na zlepšení kvality života a životního
prostředí a obnovu regionálních tradic. Z grantu bude uhrazena celková rekonstrukce sochy sv. Jana Nepomuckého v areálu kostela Zvěstování Páně na náměstí Arnošta z Pardubic v Úvalech.

7) žadatel: Občanské sdružení Komunita Noe
projekt: Nástěnné malby kostela sv. Mikuláše v Holostřevech
kraj: Plzeňský
grant: 27.000,- Kč
Občanské sdružení Komunita Noe z Plzně organizuje kulturní a společenské aktivity, vzdělávací semináře
a hudební a divadelní festivaly pro mládež. Dále poskytuje osobní doprovod a krátkodobé pobyty mladých
lidí v obtížných životních situacích.
Z ﬁnančních prostředků grantu ošetří nástěnné pozdně gotické malby a původní historické omítky na kostele sv. Mikuláše v Holostřevech.

8) žadatel: Občanské sdružení Spolek pro záchranu kaple sv. Víta v Sinutci
projekt: Záchrana venkovské poutní kaple sv. Víta v Sinutci
kraj: Ústecký
grant: 80.000,- Kč
Občanské sdružení Spolek pro záchranu kaple sv. Víta v Sinutci z Chrámců u Mostu se zabývá záchranou
a oživením kulturních památek a obnovou regionálních tradic. Z grantu bude uhrazena rekonstrukce korunní římsy a demontáž rozpadajícího se krovu a příprava k rekonstrukci na venkovské poutní kapli sv. Víta
v Sinutci.
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9) žadatel: Občanské sdružení Zderaz
projekt: Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého
kraj: Praha
grant: 80.000,- Kč
Občanské sdružení Zderaz z Prahy 5 se zabývá obnovou a propagací sakrálních historických památek
v obci Kolešovice – Zderaz v okrese Rakovník. Z poskytnutého grantu provede rekonstrukci sochy sv. Jana
Nepomuckého na rozcestí Heřmanov – Zderaz.

10) žadatel: Občanské sdružení Jitřenka
projekt: Obnova sochy Jana Sarkandera z roku 1734/6
kraj: Zlínský
grant: 60.000,- Kč
Občanské sdružení Jitřenka ze Vsetína zajišťuje obecně prospěšné činnosti v oblasti umění a kultury. Z poskytnutého grantu bude realizována celková konzervace a restaurátorské práce na soše Jana Sarkandera
z 18. století v Brankách na Moravě.

11) žadatel: Občanské sdružení Maria Quelle
projekt: Ave Maria Quelle
kraj: Olomoucký
grant: 80.000,- Kč
Občanské sdružení Maria Quelle z Mikulovic se zabývá obnovou zničených a zapomenutých památek.
Grantové prostředky použije na uvedení památky Ave Maria Quelle v Mikulovicích do původního stavu.

12) žadatel: Římskokatolická farnost Doubravník
projekt: Restaurování varhan v kostele Povýšení sv. Kříže v Doubravníku – Restaurování manuálových klaviatur
kraj: Jihomoravský
grant: 80.000,- Kč
Příspěvková organizace Římskokatolická farnost Doubravník z okresu Brno – venkov působí v oblasti duchovní,
kulturní a vzdělávací. Z ﬁnančních prostředků grantu bude organizace restaurovat manuálové klaviatury u varhan v kostele Povýšení sv. Kříže v Doubravníku.
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Grantový program „Památky a zdraví”
První ročník grantového programu vyhlásila Nadace Občanského fóra již v roce 1996. Od této doby jsou
každoročně ohodnocovány nejlepší projekty splňující daná kritéria. Oceněny jsou ty 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. Všechny projekty posuzuje hodnotící komise složená ze členů správní rady nadace. Ta také stanovuje ﬁnanční podporu jednotlivým projektům. Konečné pořadí je schváleno správní radou nadace.
Žádosti jsou posuzovány podle těchto kritérií:
»
»
»
»
»
»

kvalita a odbornost připraveného projektu
naléhavost zdravotnické a sociální služby
harmonie záměru s prostředím
přiměřenost nákladů, partnerství ve ﬁnancování
perspektiva realizace a pokračování projektu
zhodnocení památky

Žadatelé vyplní formulář – žádost o grant, doloží příslušné listiny – výpis z katastru nemovitostí, doloží
vlastnické vztahy, projektový záměr, vyjádření památkového ústavu, architektonickou studii, rozpočet akce,
a další stanovené listiny. Žádosti o grant posuzuje hodnotící komise z řad členů správní rady nadace. Zakončení programů je veřejné a probíhá formou slavnostního večera.
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Grantová pravidla programu „Památky a zdraví“
Žadatel:

může být:
»

občanské sdružení, obecně prospěšná společnost, nadace, jenž není příjemcem prostředků NIF, nestátní
zdravotnická zařízení se zaměřením na zdravotní či sociální péči, které provozují nebo chtějí provozovat
svoji činnost v budovách s charakterem kulturních památek. Tyto organizace musí být registrovány
podle právních předpisů České republiky a musí svou činnost vykonávat na území České republiky.
» příspěvkové organizace musí prokázat svojí ﬁnanční spoluúčast minimálně 50%.

nesmí být:
»
»
»
»
»

orgány státní správy, jednotky územní samosprávy
právnické osoby veřejného práva
fyzické osoby – podnikatelé
právnické osoby založené za účelem podnikání
nadace, jsou-li součástí jejich nadačního jmění prostředky NIF

Památka – předmět žádosti o grant

musí být:
» registrována v Ústředním seznamu kulturních památek, tj. musí mít přiděleno rejstříkové číslo

může být:
» památka a projekt, na které byl již v minulosti poskytnut grant od Nadace OF
Hodnotící komise, složená ze členů správní rady, vybere nejlépe připravené žádosti, kterým je na základě
písemné smlouvy, tzv. Smlouvy o poskytnutí ﬁnančního příspěvku a o nakládání s ním, poskytnout grant
v různé výši.
Příjemci grantu je uložena doba jednoho roku na jeho využití, po kterou je povinen proinvestovat ﬁnanční
prostředky na předem sjednaný účel. Pokud tak neučiní a ani nezdůvodní dostatečným způsobem písemně
nedodržení termínu realizace akce, musí grant vrátit zpět Nadaci Občanského fóra. Každý příjemce grantu musí poskytnout písemnou zprávu o využití grantu a přiložit kopie faktur, příp. jiných účetních dokladů,
včetně fotodokumentace realizované akce.
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Projekty podpořené v roce 2010
Pro rok 2010 byl vyhlášen 13. ročník grantového programu „Památky a zdraví“.
Do grantového programu se po dvouleté pauze (program PAZ nebyl realizován v letech 2008 a 2009) přihlásili 3 žadatelé se svými projekty. Všechny projekty vyhověly podmínkám grantového programu. Na granty byly využity výnosy z nadačního jmění – ﬁnančních prostředků, které nadace získala z NIF od FNM.
V roce 2010 bylo v programu PAMÁTKY A ZDRAVÍ rozděleno 560 430Kč.

1) žadatel: Hospic sv. Jana N. Neumana
projekt: Obnova historické hradební zdi
kraj: Jihočeský
grant: 119.944,-Kč
Hospic sv. Jana N. Neumana z Prachatic je nestátní nezisková organizace pečující o nevyléčitelně nemocné.
Z ﬁnančních prostředků grantu dokončí obnovu historické hradební zdi, která se nachází ve veřejně přístupné
části areálu zdravotnického zařízení. Jedná se o mimořádnou pozdně gotickou památku historického významu.

2) žadatel: Diakonie ČCE – středisko v Myslibořicích
projekt: Bez výtahu se neobejdeme!
kraj: Vysočina
grant: 240.486,- Kč
Diakonie ČCE – středisko v Myslibořicích, poskytuje sociální služby seniorům, zdravotně postižným a osobám
s Alzheimerovou chorobou. Z grantu uhradí část rekonstrukce lůžkového výtahu v Domově na zámku. Výtah
bude opět plnohodnotně sloužit klientům střediska a zajišťovat bezbariérový přístup pro imobilní klienty.

3) žadatel: Oblastní charita Červený Kostelec
projekt: Revitalizace veřejného prostranství před bývalým pivovarem
kraj: Královehradecký
grant: 200.000,- Kč
Oblastní charita Červený Kostelec je nezisková organizace poskytující zdravotní a sociální služby v hospici, v zařízení pro nemocné s roztroušenou sklerózou a další ošetřovatelské a pečovatelské služby. Poskytuje také poradenství a vzdělávání, provozuje chráněné dílny a volnočasové aktivity pro děti a mládež. Cílem projektu, na který
získala ﬁnanční prostředky též od Nadace OF, je revitalizace prostranství navazujícího na nově rekonstruovanou
obytnou část budovy bývalého pivovaru, součásti areálu Domova sv. Josefa v Žirči u Dvora Králové nad Labem.
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Slavnostní vyhlášení grantového řízení 2010
Slavnostní vyhlášení výsledků grantového řízení 2010, grantové programy Památky a zdraví a Opomíjené
památky, se konalo 24. listopadu 2010, v 17 hodin, v Rezidenci velvyslance USA v Praze Bubenči za účasti
Chargé d‘affaires, a.i., Josepha Penningtona, členů správní a dozorčí rady nadace, zástupců úspěšných
grantových žadatelů a dalších významných hostů – podporovatelů a dárců.
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Správa ﬁnančních prostředků přidělených z NIF

Výše příspěvku

I. etapa: 23.551.000,- Kč (na účet nadace připsáno: 14.12.1999)
II. etapa: 16.035.000,- Kč (na účet nadace připsáno: 09.04.2002)
5.381.000,- Kč (na účet nadace připsáno: 22.04.2003)
4.059.000,- Kč (na účet nadace připsáno: 23.12.2003)
9.440.000,- Kč (na účet nadace připsáno: 07.12.2004)
2.069.000,- Kč (na účet nadace připsáno: 02.11.2006)
CELKEM: 60.535.000,- Kč

Veškeré příspěvky přidělené Nadaci OF v I. a II. etapě byly vloženy do nadačního jmění.
Vlastní nadační jmění bylo vloženo ve výši 6.000.000,- Kč (uloženo v Balancovaném fondu
nadací Pioneer Investments
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Nadační jmění k 31. 12. 2010 v Kč
Balancovaný fond nadací Pioneer Investments

23 381 000,- Kč

hodnota portfolia k 01.01.2010

23 581 585,13Kč

hodnota portfolia k 31.12.2010

23 700 085,56Kč

Růstový fond nadací Pioneer Investments

15 610 000,- Kč

hodnota portfolia k 01.01.2010

15 444 539,25Kč

hodnota portfolia k 31.12.2010

15 248 861,83Kč

Nadační fond ČSOB

18 104 000,- Kč

hodnota portfolia k 01.01.2010

18 496 563,59Kč

hodnota portfolia k 31.12.2010

18 527 201,96Kč

Česká spořitelna

9 440 000,- Kč

hodnota portfolia k 01.01.2010

9 998 807,58Kč

hodnota portfolia k 31.12.2010

10 178 585,31Kč
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Rozdělení výnosů NIF za rok 2009 vyplacených v roce 2010
Rozdělení výnosů NIF za rok 2009 v roce 2010:
Nadační jmění v Kč

Uloženo v :

23.381.000,-

BFN ŽB
fond ČSOB nadační
RFN ŽB
fond Čes. spoř.
CELKEM

18.104.000,15.610.000,9.440.000,66.535.000,CELKEM výnos NIF za rok 2009
K rozdělení NIF z roku 2008
REŽIE na projekty vyplac. 2010

Zůstává

Výnos v roce 2009 v Kč

Výnos 2010 v %

366 871,473 994,835 674,687.119,- (nevyplácí se)
2.364.527,- Kč
1.676.500,- Kč
295.854,- Kč
225.031,- Kč

ve výši 16%

Výpočet povinného objemu rozdělených nadačních příspěvků z výnosu NIF 2010:
PRIBID pro rok 2010: 2,36
VZOREC k výpočtu: 0,5 x 2,36 x 1/100 x registrovaná výše příspěvku z NIF v nadačním jmění v Kč
VÝPOČET PRO NOF v roce 2010: 0,5 x 2,36 x 1/100 x 60.535.000,- = 714.313 ,- Kč

Povinný objem rozdělených nadačních příspěvků
z výnosu NIF za rok 2008 a 2009 pro NOF v roce 2010:
1.010.167,- Kč
839.570,- Kč
560.430,- Kč

(NIF PRIBID)
OPAM
PAZ

12 grantů
3 granty
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Povinný objem rozdělených nadačních příspěvků byl uhrazen v roce 2010:
Projekty (NIF) vyplacené v roce 2010 vč.dorovnání povinného objemu z roku 2008
režie k projektům NIF 2010
přebytek z roku 2010 pro rozdělení v roce 2011
Přebytek k použití v roce 2011 celkem

1.400.000,- Kč
225.031,- Kč
614.864 -, Kč
614.864 ,- Kč

Celkový použitelný přebytek nadačních příspěvků uhrazených v roce 2010 činí 614.864,- Kč.

Užití výnosů vyplacených v roce 2010
1) ve veřejně vyhlášeném grantové programu „Opomíjené památky“:
Uděleno: 12 grantů v celkové hodnotě

839. 570,- Kč

2) ve veřejně vyhlášeném grantové programu „Památky a zdraví“:
Uděleny: 3 granty v celkové hodnotě
Z výnosu NIF bylo rozděleno :

560.430,- Kč
1.400.000,- Kč

Speciﬁkace výdajů použitých na správu nadace
Část výnosů vyplacených nadaci v roce 2010 bylo v souladu se smlouvou použito na správu nadace –
na úhradu výdajů souvisejících s vyhlášením, řízením a administrací obou grantových programů Opomíjené
památky a Památky a zdraví. Speciﬁkace souvisejících výdajů: náklady na činnost koordinátorů, propagace,
administrativní náklady (kancelářské potřeby, telefonní poplatky, poštovné, atd.).
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Finanční zpráva
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Zpráva auditora
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Správní a dozorčí rada Nadace Občanského fóra
Správní radu Nadace Občanského fóra tvoří řada osobností z rozdílných společenských oblastí, ale všechny
spojuje společný zájem o záchranu kulturního dědictví v České republice.

Dagmar Havlová, 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 jednou ze
zakladatelek pražské školy Sógetsu, která se zabývá aranžováním květin v japonském stylu – ikebana. Působí
také jako jednatelka společnosti Lucerna – Barrandov, s.r.o., která spravuje pražský palác Lucerna a další
budovy v centru Prahy. Je zakladatelkou Společnosti přátel Václavského náměstí, jehož cílem je revitalizace
Václavského náměstí jako významného společenského a historického místa. V současné době aktivně působí na venkově, 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 2005-06 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.
byl aktivním členem politického hnutí Občanské fórum a také jedním ze zakladatelů Nadace Občanského
fóra. Působí jako vědecký pracovník (do roku 2008 ředitel) Centra pro teoretická studia, instituce náležející
pod Univerzitu Karlovu a Akademii věd České republiky. Je zároveň šéfredaktorem populárně-vědeckého
magazínu Vesmír. Svůj doktorát získal v oblasti výpočetní techniky na Kalifornské univerzitě v Berkeley a pracoval také několik let jako vědecký pracovník při Československé akademii věd.

Ing. Antonín Kouřimský
vzděláním inženýr chemie, pracoval v technických funkcích v chemickém průmyslu. Po absolvování VŠE
pak převažovaly funkce technicko-ekonomické. Následně pracoval ve státní správě a poté několik let v soukromém sektoru. Patnáct let působil v bankovním sektoru.
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Prof. Ing. Arch. Miroslav Masák
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 a členem představenstva České komory architektů, profesorem na fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně.

Ing. arch. Olga Bašeová
Dlouhá léta pracovala ve Státním ústavu památkové péče v Praze., kde se specializovala na historické
zahrady, parky, a krajinu. V letech 1993 – 1996 působila v Radě pro rozvoj Pražského hradu. Je členkou
komitétu ICOMOS, Mezinárodního výboru ICOMOS – TFLA pro historické zahrady a krajinu a The Garden
History Society v U.K. Několik let pracovala v komisi Rady Evropy pro krajinné dědictví. Členkou správní rady
NOF byla do roku 2007.
Čestný člen Správní rady Nadace Občanského fóra

Prof. PhDr. Radim Palouš
byl až do roku 2007 aktivním členem Správní rady. Nyní je jejím čestným členem. Profesor Palouš je doktorem ﬁlosoﬁe a bývalým rektorem Univerzity Karlovy. Za totalitního režimu se věnoval disidentské práci
a přednášel v tzv. bytových univerzitách. Stál při zrodu debatní skupiny s názvem Academie, která sdružuje
významné ﬁlosofy. Profesor Radim Palouš stále ještě působí v řadě společensky významných organizací
a věnuje se literární činnosti.

Členové dozorčí rady Nadace Občanského fóra
Ing. Karel Havlík
Darja Zoubková
RNDr. Jiří Štulc
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Kancelář Nadace Občanského fóra
Marcela Urbanová
Václava Parkánová

Dobrovolníci
Monika Solanská
Lucie Urbanová
Libor Sošťák
Tomáš Zamazal
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Podporovatelé a dárci

Pomáhejte nám zlepšovat obnovu kulturního dědictví !
Nabízíme vám několik možností
» staňte se podporovatelem či dárcem Nadace Občanského fóra
» přispějte do nadačního jmění
» 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

Více informací: www.nadaceof.cz/stante-se-darcem
Nadace Občanského fóra nabízí generálnímu sponzorovi přímou účast na činnosti nadace.
Nadace Občanského fóra děkuje všem sponzorům, dárcům a podporovatelům za ﬁnanční a jinou pomoc, díky kterým můžeme naplňovat poslání.
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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
Hálkova 1406/2, 120 00 Praha 2 – Nové Město
Změna sídla: od 30.4.2011 na adrese:
Štěpánská 61, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 773 461 291
www.nadaceof.cz; e-mail: info@nadaceof.cz

Identiﬁkační číslo
006 76 187
Daňové identiﬁkační číslo
CZ00676187

Bankovní spojení
Komerční banka, a.s.
Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha – Staré Město
Číslo účtu: 10006-15531111/0100

Nadace byla zapsána do nadačního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 70
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Nadace Občanského fóra podporuje obnovu a ochranu kulturního dědictví
v České republice se zvláštním důrazem na opomíjené památky
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