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Rozhovor s předsedkyní správní rady nadace
Dagmar Havlová-Ilkovičová se výrazně zasloužila o rozvoj polistopadové občanské společnosti v tehdejším
Československu. Angažovala se v politickém hnutí Občanské fórum, stála u zrodu někdejšího Informačního centra
nadací a byla jedním ze zakládajících členů Nadace Občanského fóra. Pět let v ní působila jako výkonná ředitelka.
Od roku 1996 se stala předsedkyní správní rady.

Rok 1990, kdy Nadace OF vznikla, byl pro naši
občanskou společnost rokem nula. Struktury, které
dnes považujeme za samozřejmé, bylo teprve potřeba
vybudovat. Můžete nám přiblížit, jak z Vašeho pohledu
vypadalo zákulisí vzniku jedné z prvních neziskových
organizací a vůbec neziskový sektor těsně po revoluci?
Společensko-politické změny, ke kterým se schylovalo
koncem osmdesátých let, byly iniciovány vesměs
lidmi, kteří aktivně usilovali o proměnu naší země
v demokratickou. Nedílnou součástí tohoto snažení
byla občanská společnost se svými institucemi.
Jisté znalosti a zkušenosti z výsledků působení neziskových organizací jsme měli již před rokem 89 jako
příjemci podpor zejména nadace Charty 77 působící
ve Švédsku. Setkávali jsme se s představiteli Amnesty
International a dalších organizací působících na poli
lidských práv.
Bezprostředně po listopadu bylo zřejmé, že je
potřeba podobné instituce vytvořit také u nás
doma. Chyběl ale legislativní rámec. Hned v lednu
1990 jsme proto na své první zahraniční cestě
do Spojených států s mým manželem a Martinem
Paloušem navštívili řadu známých Čechů (Miloš
Forman, Ivan Lendl, Martina Navrátilová, Ivana
Trumpová), kteří se zde usadili, s žádostí o podporu
a záštitu nevládní instituce, již jsme se rozhodli
založit, a zároveň jsme domluvili její registraci
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ve Washingtonu. V květnu 1990 parlament schválil
zákon, který umožnil registraci občanských sdružení,
a vznikla Společnost pro správu nadace OF, která
byla registrována hned v prvních dnech poté, co byl
zákon schválen.
Vy sama jste aktivně působila v Občanském fóru
a byla jste jedním ze zakládajících členů Nadace OF.
Proč jste se rozhodla angažovat?
Hlavními iniciátory nadace byl můj manžel Ivan M.
Havel a architekt Miroslav Masák, z Brna spisovatel Zdeněk Kotrlý, později se přidal i historik Petr
Kratochvíl. Ivan zdůrazňoval potřebu kvalitního
univerzitního vzdělání financováním pobytů studentů v zahraničí. Prvním cílem bylo získat kontakty
a stipendia na zahraničních univerzitách a okamžitě
vyslat studenty na studium do zahraničí, podporovat
vzdělanost a kulturu. Navázat na naše kulturní kořeny
znamenalo též otevřít archivy, zpřístupnit knihovní
fondy, věnovat se památkám. Mirek Masák, architekt
napojený na význačné osobnosti z oboru, využil svých
kontaktů a propojil nadaci s významnými světovými
organizacemi jako World Monuments fund, Getty
foundation atd. Řadu projektů jsme uskutečnili také
v sociální oblasti, zdravotnictví a humanitární pomoci.

Zaměření nadace bylo v prvních letech poměrně
široké. Měla být nadace nositelkou ideálů
Občanského fóra?

Šlo o jednu z prvních organizací svého druhu. Jak
na ni tehdy reagovalo české prostředí a jak se pro
nadaci sháněly peníze?

Jednou z nezbytných institucí občanské společnosti
je i nadace, nadační fond, instituce disponující sice
relativně malými prostředky, ale schopná je prakticky
okamžitě nasměrovat k potřebnému. Občanská
společnost je taková společnost, v níž fungují malé
organizace s relativně nízkým rozpočtem, které
pružně reagují na finanční potřeby v jejich blízkém
okolí a efektivně a účelně tak prostředky rozdělují.
Široký záběr Nadace OF ve svých počátcích plyne
z toho, že byla první u nás registrovanou nadací
a finanční prostředky i věcné dary (faxy, kopírky...),
které jsme získali, jsme okamžitě poskytli, těm
kteří to potřebovali. Často se stávalo, že jsme
pro konkrétního žadatele hledali sponzora. Třeba
na záchranu barokního domu před demolicí
v Banské Štiavnici jsme během tří dnů získali
prostředky na jeho odkoupení. V roce 1990 vznikly
další organizace. V Praze se zaregistrovala Nadace
Charty 77, Výbor dobré vůle – nadace Olgy Havlové
a Rada pro humanitární spolupráci, které se začaly
profilovat při vytváření prostředí pro rozvoj občanské
společnosti u nás. Spolu s Nadací OF jsme vytvořily
neformální sdružení tzv. 4F.

Pořádali jsme benefiční akce, třeba ve velkém sálu
Lucerny se dražily různé předměty získané od známých osobností, přičemž pro sponzory byla uspořádána tiskovka, kde měli možnost říct, proč se rozhodli
nadaci přispět. Dražily se třeba kravaty známých
osobností s podepsanou fotografií majitele. Vydělali
jsme kolem tří milionů a v tisku se objevil jednostránkový článek s velkým titulkem „Havel dražší než Klaus“
narážející na vydražené kravaty. Velice úspěšné bylo
představení Petra Ustinova v Národním divadle, jedno
s drahým vstupným a večírkem pro sponzory a druhé
simultánně tlumočené pro veřejnost za lidové ceny.
I tak výtěžek přesahoval dva miliony korun. Objemově nejvíce prostředků se však získávalo jednáním
se zahraničními dárci, kde nadace hrála roli jakéhosi
garanta projektu. Peníze šly však většinou od dárce
k příjemci, např. Karlově univerzitě a Komenského
univerzitě od nadace Sasakawa, později též financování Fóra 2000 atd.
Nadace OF významně působila při výběru lokalit
zapsaných do kulturního dědictví UNESCO – areál Lednice-Valtice, Český Krumlov, na Slovensku
Banská Štiavnica.
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Kromě prvního vkladu od OF jsme větší částky získávali zejména od podnikatelů vstupujících na naše
trhy, menší od krajanů, ale i našich občanů formou
sbírek nebo i spuštěním první loterie stíracích losů
Hra dobré vůle.
Od roku 1995 se nadace zaměřila na péči o památky,
co bylo podnětem k takové změně?
Velice rychle vznikaly další nadace, zejména se
zaměřením na pomoc zdravotně postiženým,
seniorům a nemocným dětem. Také výměnné
pobyty převzaly specializované organizace, nebylo
proto efektivní působit ve všech oblastech. V roce
1991 jsme zorganizovali výstavu „Ohrožené památky,
ohrožené vědomí“, kterou při své první návštěvě
otevíral HRH Princ of Wales spolu s rektorem Karlovy
univerzity Radimem Paloušem. Stala se z ní putovní
výstava. Na prvním panelu byly obrázky z otevření
a na každém místě, kam výstava doputovala, byly
panely s místními ohroženými památkami. Vybrané
prostředky jsme použili na jejich záchranu. To vše už
bylo v režii místních organizátorů a nadace OF s tím
neměla žádné starosti ani administrativu. Výstava
putovala po republice dva roky.
Bylo těžké tuto změnu prosadit?
Výhodou nadací je rychlé rozhodování
o nasměrování prostředků na úrovni správní rady
a ve shodě s přáním poskytovatele financí, dárce,
účelu sbírky. V případě Nadace OF upřesnění cíle
nadace proběhlo velice jednoduše – úpravou
statutu. V památkách jsme se našli.
Zaměřujete se především na drobné památky, jako
jsou kapličky nebo Boží muka. Kdo nebo co Vás
inspirovalo?
Hned několik věcí. Jednak jsme chtěli podpořit a sti-
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mulovat místní iniciativy jako takové a program byl
vyhlášen pro místní občanská sdružení, která chtěla
opravit třeba Boží muka, hřbitovní bránu, křížek, kapličku. Další kritérium bylo, že dotyčná občanská sdružení
již nějaký malý projekt úspěšně realizovala, což nám
podstatně zjednodušilo kontrolní proces užití prostředků. A v neposlední řadě u malých památek se jedná
o malé finanční částky a mohli jsme tak uspokojit více
žadatelů. Za více než 15 let programů jsou to stovky
realizovaných drobných projektů. Z větších projektů
bych chtěla vzpomenout restaurování obrazů v Kapli
svatého Kříže na Karlštejně, obnova inventáře na zámku Kačina, restaurování soch na Národním divadle,
nebo instalaci obrazu svaté Anežky v katedrále sv. Víta
k výročí desetiletí kanonizace.
Je takové téma vůbec zajímavé pro dárce?
Struktura dárců se mění a sponzorů pořád ubývá.
Ve společnosti chybí potřeba nutné změny, potřeba se na změně aktivně účastnit. I velké firmy šetří
a prostředky směřují ve shodě se svým podnikatelským záměrem, sponzorské dary jsou programem
propagace firmy. Doba bohatých lidí na sklonku
života, pravých mecenášů u nás ještě nenastala.
Naštěstí Nadace OF s tímto vývojem počítala a vytvořili jsme si fond (z velké části i z prostředků NIF), který
nám umožňuje financovat program z výnosů těchto
fondů. Dnes již benefiční akce nepořádáme, někdy
se zapojíme do programu dárcovských DMS.

V posledních letech se neustále skloňuje pojem
ekonomická krize, pociťuje nadace nějaké problémy,
např. odliv dárců?
Jistě. V atmosféře šetření je těžké někoho přemluvit,
aby přispěl na věc, která bezprostředně nesouvisí
s jeho podnikáním.
K Vašim nejčastěji podporovaným projektům patří
církevní stavby. Ovlivní péči o církevní památky
právě schvalovaný zákon o majetkovém vyrovnání
s církvemi?
Zastoupení církevních památek souvisí spíše se
zastoupením církevních památek v žádostech
o podporu než v zaměření nadace na tyto památky.
Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi snad
definitivně určí vlastníka a bude jasné, kdo je
odpovědný za její stav.
Pohybujete se v strukturách neziskového sektoru
od samého začátku. Jakým směrem by se měl jeho
další vývoj ubírat? A co byste neziskovému sektoru
do dalších let popřála?
V neziskovém sektoru je dobře nakročeno. Přeji, aby
se nadacím a neziskovým organizacím dařilo, aby
měly sílu projekty dotahovat a aby lidi neopouštělo
nadšení.

Plánujete změny ve své grantové politice? Jaké nové
projekty chystáte?
Kromě pravidelně vyhlašovaných programů se
setkáváme i s většími projekty. Ty rozbíháme zejména
v situaci, kdy někoho z nadace zaujmou natolik, že se
rozhodne osobně angažovat v oslovování dárců.

Tatiana Chrástová
Měsíčník Svět neziskovek, 2012, č. 8/2012, srpen
Vydavatel: Neziskovky.cz, o. p. s. a Asociace veřejně
prospěšných organizací (AVPO)
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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

Cíle

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.

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.

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.
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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 2011 Nadace OF podpořila:

Opomíjené památky – 168 projektů, finanční částkou celkem

Památky a zdraví – 49 projektů, finanční částkou celkem

8 200 tis. Kč
10 600 tis. Kč
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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 opravu 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

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.

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.
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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.

Grantová pravidla programu „Opomíjené památky“

Specifikace žadatele

Památka – předmět žádosti o grant

Žadatel 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%.

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

Žadatel 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
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, poskytnout 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.

nežádoucí:
›› památky národního charakteru zapsané
na 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!

Nelze znovu žádat o grant na projekty podpořené v minulých letech!
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Projekty podpořené v roce 2011
Pro rok 2011 byl vyhlášen 15. ročník grantového
programu „Opomíjené památky“.
Do grantového programu se přihlásilo 33 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 2011
v programu OPOMÍJENÉ PAMÁTKY částku v celkové
výši 1.057 tis. Kč.
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2. Římskokatolická farnost Jeníkov
Projekt: Záchrana objektu – Mariánský kříž „Boží
muka“ v obci Jeníkov
Přidělená částka: 70 000,- Kč

3. Sdružení občanů a přátel obce Velenky o. s.
Projekt: Rekonstrukce památníku ke zrušení
nevolnictví – kamenný kříž
Přidělená částka: 68 000,- Kč

6. Farní sbor ČCE v Suchdole nad Odrou
Projekt: Sanace interiéru kostelní věže evangelického kostela v Suchdole nad Odrou.
Přidělená částka: 70 000,- Kč

7. Občanské sdružení pod Studencem
Projekt: Obnova výklenkové skalní „Johnovy kaple“
z roku 1760 v obci Studený / Kunratice
u České Kamenice
Přidělená částka: 61 000,- Kč

| kraj Ústecký

Římskokatolická farnost Jeníkov zajistí z poskytnutý
fin. Prostředků NOF statiku a provede restaurátorské
práce – konzervaci objektu.

| kraj Středočeský

Hlavním cílem sdružení je zajištění barokního kostela
sv. Petra v Okovech, jenž je reg. nemovitou kulturní
památkou a dále usiluje o rekonstrukci drobných
památek v obci Velenky. Občanské sdružení pořádá
kulturní a společenské akce v obci. Poskytnutý grant
použije na kompletní opravu kamenného kříže.

| kraj Moravskoslezský

Farní sbor ČCE je křesťanským společenstvím
organizujícím v Suchdole nad Odrou pravidelné
bohoslužby, pořádá v kostele kulturní a společenské
aktivity – koncerty, výstavy, noc kostelů, organizuje klubovou činnost dětí a mládeže. Z finančních
prostředků NOF provede sanaci kostelní věže, čištění
a nátěr trámoví a opravu a výmalbu omítek

| kraj Ústecký

Z grantu NOF bude provedeno restaurování dochovaného deskového obrazu Panny Marie Pomocné
a obnova původní podoby obrazů výklenkové skalní
„Johnovy kaple“ z roku 1760. Sdružení vyvíjí činnost
směřující k řešení problematiky kulturního a přírodního bohatství zapojováním široké občanské společnosti v rámci regionu.
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8. Občanské sdružení Kostelík
Projekt: Oprava krovu kaple sv. Máří Magdalény
(reg. kulturní památky)
Přidělená částka: 70 000,- Kč

9. Hradecký venkov o.p.s.
Projekt: Záchrana kostela v Suché a vybudování
kampanologického muzea
Přidělená částka: 65 000,- Kč
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| kraj Středočeský

Sdružení použije fin. Prostředky NOF na opravu poškozených trámů (protézování) a na novou
konstrukci sanktusové věžičky, jenž je součástí kaple
sv. Máří Magdalény. Mezi základní činnosti sdružení
patří ochrana památek a rozvoj kulturních hodnot
a ochrana přírody a krajiny. Sdružení využívá kapli
jako kulturní centrum obce. V loňském roce byla
v kapli otevřena knihovna, jejímž základem jsou historické písemnosti obce – kronika, protokolní kniha,
soupis obyvatel z r 1880 a další písemnosti.

| kraj Královéhradecký

Z poskytnutého nadačního grantu bude provedena
výměna žaluzií do oken ve věži kostela, které zamezí
přístupu holubů do památky. Kostel Nejsvětější Trojice v Suché je registrovanou kulturní památkou, jehož
vlastníkem je Římskokatolická farnost Nechanice.
V kostele bude umístěna kampanologická expozice Muzea Východní Čechy, neboť kostel má ideální
vlhkost pro umístění sbírky. V roce 2011 bude také
provedena oprava druhé strany střechy kostela na,
niž je zajištěno financování ve výši 500 tis Kč z prostředků Královehradeckého kraje. Hradecký venkov
o.p.s. sdružuje 36 členů, převážně obcí a koordinuje
rozvoj regionu ve všech oblastech.

12. Římskokatolická farnost Vetlá
Projekt: Obnova zvonice sv. Mikuláše v Lounkách –
etapa 2012 – oprava vnitřních omítek
Přidělená částka: 68 000,- Kč

16. Pšovka – okrašlovací spolek Kokořínska (o. s.)
Projekt: Kříže pro Housku –
Český kříž a kříž Žlutý kámen
Přidělená částka: 70 000,- Kč

18. Frýdlantsko o. s.
Projekt: Obnova „Bauer-Jusel-Kreuz“ (kříž sedláka
Pepka)
Přidělená částka: 48 000,- Kč

| kraj Ústecký

Z prostředků grantu NOF budou provedeny opravy
vnitřních omítek, vyzdívek, hrázdění tří stěn, přičemž
na dokončení vyzdívek hrázdění a dokončení vnějších
omítek spodního kamenného patra má farnost zajištěno vícezdrojové financování. Kostel sv. Mikuláše slouží
jak k bohoslužbám, tak ke společenským a kulturním
aktivitám v obci. V interiéru zvonice, jejíž opravu podpořila v r. 2010 svým grantem i NOF, vznikne malá galerie, příp. muzeum regionálního charakteru ve spolupráci s obcí Chodouny a o. s. Zvonice – Lounky.

| kraj Liberecký

Spolek se zaměřuje především na dobrovolné akce
na záchranu a obnovu drobných sakrálních a přírodních památek v regionu. Z finančních prostředků
grantu NOF bude provedena kompletní oprava
pískovcového podstavce Českého kříže a osazení
nového kříže vč. sv. obrázků. U Žlutého kamene
bude provedena oprava a sanace přírodní niky dřevěného barokního kříže.

| kraj Liberecký

Žadatel se dlouhodobě zabývá obnovováním drobných sakrálních památek a pomníčků a to zejména
Staré poutní cesty. Od roku 2003 již realizuje čtvrtý
projekt. Z grantu NOF bude provedeno: očištění
a restaurátorské práce na žulových fundamentech, kovářské práce na železném kříži, doplnění
plechového korpusu Krista a chybějících částí kříže
a osazení pamětní desky do žulového fundamentu.
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19. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení
Projekt: Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů
Přidělená částka: 70 000,- Kč

Občanské sdružení Novoveský okrašlovací spolek
z Nové Vsi nad Nisou se zabývá zvelebováním vzhledu obce, pořádáním akcí a zvelebováním veřejných
prostranství se zapojením místních obyvatel. Obnovuje drobné památky a pečuje o kostel Panny Marie
pomocnice křesťanů. Z poskytnutého grantového
příspěvku bude realizována II. etapa celkové rekonstrukce vitráží v hlavní lodi kostela.

22. Klub přátel muzea Varnsdorf – zájmový spolek
Projekt: Obnova kříže v Truhlářské ulici
Přidělená částka: 30 000,- Kč

| kraj Ústecký

Spolek se věnuje obnově drobných sakrálních památek v regionu. Z finančních prostředků grantu bude
provedena generální oprava kříže v Truhlářské ulici
ve Varnsdorfu.

23. Občanské sdružení „Za záchranu kláštera sv. Františka z Assisi ve Voticích
Projekt: Svatý Ivan pro Votice
Přidělená částka: 70 000,- Kč

24. Lenešický okrašlovací spolek
Projekt: Rekonstrukce kapličky
sv. Jana Nepomuckého
Přidělená částka: 35 000,- Kč
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| Liberecký kraj

| kraj Středočeský

Finanční podpora nadace bude použita na kompletní zrestaurování dřevěné sochy poustevníka – sv.
Ivana. Tím získá klášter sv. Františka z Assisi ve Voticích dominantu celého objektu, a socha se stane
součástí veřejně přístupné Galerie sakrálního umění
umístěné v jednom z křídel kláštera. Hlavním cílem
občanského sdružení je obnova celého komplexu
františkánského kláštera.

| kraj Ústecký

Hlavním cílem Lenešického spolku je obnova kostela
sv. Šimona a Judy a také obnova drobných památek
místního významu. Kaplička sv. Jana Nepomuckého
v Lenešicích je registrovanou kulturní památkou.
Z finančních prostředků grantu NOF bude provedeno
celkové restaurování polychromované sochy Jana
Nepomuckého – obnova pilastrů a kamenných koulí.

25. Charita Zábřeh
Projekt: Oprava opěrné zídky kaple sv. Martina
Přidělená částka: 40 000,- Kč

26. Římskokatolická farnost Šenov u Nového Jičína
Projekt: Restaurování tří vitrážových oken v kostele
sv. Martina v Šenově u Nového Jičína
Přidělená částka: 60 000,- Kč

| kraj Olomoucký

Kaple sv. Martina je opravována charitou Zábřeh
ve spolupráci s charitou Olšany. Z finančních prostředků grantu bude provedena sanace a oprava
opěrné zídky u kaple včetně drenáže a rekonstrukce
kovaného zábradlí na zídce.

| kraj Moravskoslezský

Římskokatolická farnost kostel využívá k bohoslužebným a kulturním účelům. Z grantu nadace bude
provedeno kompletní restaurování tří vitrážových
oken v hlavní lodi kostela. Ornamentální malba
pochází z r. 1914.

19

27. Sdružení na záchranu kostela sv. Kateřiny, občanské sdružení
Projekt: Oprava krovu a sanktusníku poškozeného
stropu nad presbytářem (kostel sv. Kateřiny)
Přidělená částka: 70 000,- Kč

29. občanské sdružení Hnutí Duha Jeseníky
Projekt: Renovace márnice a dobrovolnický workcamp na bývalém evangelickém hřbitově
v České Vsi u města Albrechtic
Přidělená částka: 53 500,- Kč

30. Drobné památky severních Čech, o.s.
Projekt: Oprava výklenkové kapličky
u Bělé pod Bezdězem
Přidělená částka: 40 000,- Kč
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| kraj Ústecký

Občanské sdružení je inciativou místních obyvatel,
která vznikla za účelem záchrany registrované nemovité kulturní památky – kostela sv. Kateřiny v Jiřetíně nad Jedlovou. Z finančních prostředků nadace
bude vybudována konstrukce nosného trámu, která
zamezí nežádoucímu zatížení krovu a sanktusníku
na poškozený strop nad presbytářem.

| kraj Moravskoslezský

Hnutí Duha Jeseníky se věnuje ekologické výchově,
renovaci hřbitovního areálu v České Vsi u města
Albrechtic a rekonstrukci památkově chráněného
gotického kostela sv. Jiří, kde buduje ekologické
a kulturní centrum. Nadační příspěvek bude použit
na úhradu nákladů spojených s renovací márnice
na bývalém evangelickém hřbitově v České Vsi. Bude
zajištěna izolace základů objektu, podlaha v objektu
a také budou pořízeny vstupní dveře a výměna okének. V objektu vznikne expozice věnovaná historii
samotného objektu a evangelické menšiny působící
v minulosti aktivně v regionu.

| Liberecký kraj

Občanské sdružení Drobné památky severních Čech
z České Lípy, které se zabývá obnovou a dokumentací drobných sakrálních památek v regionu, zajišťováním finančních prostředků na obnovu kostelů
a oživováním nevyužitých sakrálních staveb. Finanční
prostředky z grantu NOF použije na obnovu zdevastované kapličky u Bělé pod Bezdězem.
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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;

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.

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;
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Projekty podpořené v roce 2011
Pro rok 2011 byl vyhlášen 14. ročník grantového programu „Památky a zdraví“.
Do grantového programu se přihlásili 3 žadatelé. Všechny projekty vyhověly podmínkám grantového programu.
Na granty byly využity výnosy z nadačního jmění – finančních prostředků, které nadace získala z Nadačního investičního fondu od Fondu národního majetku.
V roce 2011 bylo v programu PAMÁTKY A ZDRAVÍ rozděleno 100 tis. Kč.

1. Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského
Projekt: Restaurování vitrážového okna
v kostele sv. Karla Boromejského
Přidělená částka: 100 000,- Kč

| kraj Praha

Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského z Malé strany na Praze 1 bude z finančních
prostředků grantu realizovat v rámci rekonstrukce
pláště kostela 5 vitrážových oken – v pořadí 2. okno
včetně osazení vnějšího předsklení. Kongregace
v současné době zřizuje Nemocnici Milosrdných
sester sv. Karla Boromejského, zařízení poskytující
sociální a ošetřovatelskou péči, těsně spolupracující
s vazební věznicí Ruzyně a domov pro seniory.

25

Slavnostní vyhlášení grantového řízení 2011 –
Rezidence amerického velvyslance
Slavnostní vyhlášení výsledků grantového řízení 2011, grantových programů: Památky a zdraví a Opomíjené
památky, se konalo 16. listopadu 2011, v 17 hodin, v Rezidenci velvyslance USA v Praze – Bubenči, za účasti Jeho
Excelence Mr. Normana Eisena, velvyslance USA v Praze, 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 Nadačního investičního fondu
1. Výše příspěvku

na účet nadace připsáno k datu

I. etapa

23 551 000,- Kč

14. 12. 2002

II. etapa

16 035 000,- Kč

09. 04. 2002

5 381 000,- Kč

22. 04. 2003

4 059 000,- Kč

23. 12. 2003

9 440 000,- Kč

07. 12. 2004

2 069 000,- Kč

02. 11. 2006

Celkem

60 535 000,- Kč

2. Veškeré příspěvky přidělené Nadaci OF v I. a II. etapě byly vloženy do nadačního jmění.
3. 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. 2011 v Kč
Balancovaný fond nadací Pioneer Investments

23 381 000,- Kč

hodnota portfolia k 01. 01. 2011

23 700 086,- Kč

prodej portfolia

23 490.967,- Kč

k 16. 12. 2011

Růstový fond nadací Pioneer Investments

15 610 000,- Kč

hodnota portfolia k 01. 01. 2011

15 248 862,- Kč

hodnota portfolia k 31. 12. 2011

14 543 802,- Kč

Česká spořitelna

9 440 000,- Kč

hodnota portfolia k 01. 01. 2011

10 178 585,- Kč

hodnota portfolia k 31. 12. 2011

10 073 250,- Kč

Nadační fond ČSOB

18 104 000,- Kč

hodnota portfolia k 01. 01. 2011

18 527 202,- Kč

prodej portfolia duben 2011

18 017 160,- Kč

Reinvestice po prodeji Nadačního fondu ČSOB
Investiční a kapitálová společnost Komerční banky

18 000 000,- Kč

hodnota portfolia k 08. 06. 2011

18 000 000,- Kč

hodnota portfolia k 31. 12. 2011

18 157 835,- Kč
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Rozdělení výnosů Nadačního investičního fondu za rok 2010 vyplaceného v roce 2011
Rozdělení výnosů NIF za rok 2010 v roce 2011
Nadační jmění v Kč:

CELKEM

Uloženo v:

23 381 000,-

BFN PI

15 610 000,-

RFN PI

18 104 000,-

fond ČSOB nadační (prodáno)

18 000 000,-

reinvestice v IKS KB

9 440 000,-

fond ČS

66 535 000,-

CELKEM výnos NIF za rok 2010

1 502 609,- Kč

REŽIE na projekty vyplacené 2011

231 600,- Kč

Výpočet povinného objemu rozdělených nadačních příspěvků z výnosu NIF 2011
PRIBID pro rok 2011:

1,4925

VZOREC k výpočtu:

VÝPOČET PRO NOF v roce 2011:

0,5 x 1,4925 x 1/100 x registrovaná výše příspěvku

0,5 x 1,4925 x 1/100 x 60 535 000,- = 451 742,- Kč

z NIF v nadačním jmění v Kč

Povinný objem rozdělených nadačních příspěvků z výnosu NIF za rok 2010 pro NOF v roce 2011
451 742,- Kč (NIF PRIBID)

využit přebytek z roku 2010

Projekty podpořené v roce 2011
1 058 500,- Kč
100 000,- Kč
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OPAM
PAZ

18 grantů
1 grant

Povinný objem rozdělených nadačních příspěvků byl uhrazen v roce 2011
Projekty (NIF) podpořené v roce 2011

1 158 500,- Kč

režie k projektům NIF 2011

231 600,- Kč

přebytek z roku 2010 pro rozdělení v roce 2011
Přebytek k použití v roce 2012 celkem

163 122,- Kč
1 553 222,- Kč

Užití výnosů vyplacených v roce 2011

1) ve veřejně vyhlášeném grantové programu „Opomíjené památky“:
Uděleno 18 grantů v celkové hodnotě

1 058 500,- Kč

2) ve veřejně vyhlášeném grantové programu „Památky a zdraví“:
Udělen 1 grant v celkové hodnotě

100 000,- Kč

Z výnosu NIF bylo rozděleno 1 158 000,- Kč

Dary
V roce 2011 jsme získali od firem a jednotlivců 113 115,- Kč.

Specifikace výdajů použitých na správu nadace
Část výnosu vyplacených nadaci v roce 2011 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 koordinátora, propagace, administrativní
náklady (kancelářské potřeby, telefonní poplatky, poštovné, atd.).
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Zpráva auditora
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Finanční zpráva
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Členové správní rady 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-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 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.

Ing. Vladimír Grégr
původním zaměřením stavební inženýr. Jeho manažerské zkušenosti významně pomáhají rozvoji
nadačních aktivit. Střídavě žije v České republice
a ve Švýcarsku.

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. 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.
Členství ve správní radě ukončil v únoru 2011.

36

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 matematické informatiky na Kalifornské univerzitě v Berkeley a pracoval
také několik let jako vědecký pracovník při Československé akademii věd.

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

Kancelář Nadace Občanského fóra
Marcela Urbanová
Václava Parkánová
Dobrovolníci
Jana Bambuchová
Monika Solanská
Lucie Urbanová
Tomáš Zamazal
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Poděkování dárcům

Jak pomáhat

Nadace Občanského fóra děkuje všem sponzorům,
dárcům a podporovatelům za finanční a jinou pomoc, díky kterým můžeme naplňovat poslání.

Podporovatelé a dárci:
Pomáhejte nám zlepšovat obnovu kulturního dědictví.

Dárci a podporovatelé v roce 2011:
COLORA PrintHouse s.r.o.
COLOSEUM CATERING
LUCERNA – BARRANDOV, spol. s r.o.
MS Technik, spol. s r.o.
World Traveling Service s.r.o.

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:e-se-darcem
Nadace Občanského fóra nabízí generálnímu
sponzorovi přímou účast na činnosti nadace.

38

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.: +420 773 461 291
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

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