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Úvodní slovo předsedkyně správní rady Nadace

Vážení a milí přátelé, 

uběhl další rok a znovu se zamýšlím nad tím, co 
přinesl v životě naší nadace. Není toho málo. Byly to 
zajímavé projekty i další obnovené památky.

Za  tím vším stojí perfektní řízení veškeré agendy 
nadace, jednání, cestování, analytická práce a kore-
spondence.

Chtěla bych poděkovat především naší ředitelce 
Marcele Urbanové za skvělé vedení kanceláře, za ad-
ministraci všeho potřebného a  rychlou komunikaci 
jak se žadateli o  granty, tak s  úřady a  samozřejmě 
s členy správní a dozorčí rady nadace; a taktéž Janě 
Florian za důslednou analýzu investičních příležitostí 
pro zhodnocování nadačného majetku.

Změna správců nadačního majetku přinesla výraz-
né kapitálové zhodnocení, což nám umožnilo stabilní 
fungování nadace a naplnění jejího hlavního poslání, 
kterým je podpora obnovy kulturního dědictví.

V grantovém řízení, které každý rok na jaře vyhlašu-
jeme, jsme podpořili na tři desítky projektů z celkového 
počtu 43 žadatelů, což nás vede k diskusi, jak nadační 

jmění dále rozšiřovat, abychom mohli uspokojit ales-
poň 80 procent žadatelů.

Žadatelů o  granty každoročně přibývá a  jejich 
vzrůstající počet nás těší. O  granty žádají zástupci 
místních občanských iniciativ působících v  jednotli-
vých regionech po celé republice. Je zřejmé, že roste 
zájem nejen o estetickou stránku životního prostředí, 
ale i o historii míst, o příběhy a osudy.

V obnově památek místního významu máme stá-
le velký dluh, protože nadace nepodporuje obnovu 
památek ve  vlastnictví soukromých osob, což vede 
k zamyšlení, zda dříve či později nehledat propojení 
na individuální sponzorování konkrétních památek.

Zatím se nám nepodařilo získat větší počet dár-
ců či generálního partnera, díky nimž bychom mohli 
podporovat obnovu kulturního dědictví ve větší míře. 
Sama jsem zvědavá, co přinese příští rok.

Ještě jednou děkuji všem

Dáša 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 a logo a poskytlo počáteční finanční příspěvek. Tímto datem začala 
Nadace Občanského fóra existovat 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 univer-
zitního vzdělávání. Počátkem devadesátých let mi-
nulého 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 podporo-
vat obnovu a  ochranu kulturního dědictví v  České 
republice se zvláštním důrazem na  opomíjené pa-

mátky. Naše krajina je na nemovité památky bohatá, 
avšak technický stav mnohých z nich je velice špat-
ný. Sami majitelé, obce, církve, společnosti nebo 
i  soukromí vlastníci prohrávají bez pomoci přispě-
vatelů a dárců boj s časem a mnohdy památku i při 
nejlepší snaze sami před poškozením 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 příštím generacím.

Cíle

Činnost nadace je zaměřena k podpoře občanských 
aktivit, které přispívají k  záchraně našeho kulturního 
dědictví. Nadace uděluje každoročně granty konkrét-
ním projektům na renovaci památek a svojí osvětovou 
činností přispívá k pocitu naší společné i osobní odpo-
vědnosti za uchování historického odkazu. 
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Ochranná známka Nadace OF 
a ochrana označení nadací obecně

Prvotním impulsem, předcházejícím ochrannou známku Nadace Občanského fóra (dále jen Nadace OF), 
bylo mé zjištění při rutinní práci pro klienty, že jistý soukromý subjekt si chce pro svoji podnikatelskou 
činnost zaregistrovat slovní ochrannou známku tvořenou pouze dvěma písmeny – „OF“. V té době se 
jednalo pouze o přihlášku ochranné známky zveřejněnou ve Věstníku vydávaném Úřadem průmyslového 
vlastnictví ČR v Praze (dála jen ÚPV).

Zprvu jsem zareagoval standardně, samostatně 
a  podal proti zápisu takového označení do  rejstříku 
CZ ochranných známek kvalifikované připomínky, 
opírající se zejména o skutečnost, že dvoupísmenné 
označení „OF“ je v  České republice znakem vysoké 
symbolické hodnoty, a nelze je proto zapsat pro jiný 
subjekt než pro ten, který s ním má přímou historic-
kou spojitost.

Po čase jsem od ÚPV obdržel ke svým připomínkám 
první negativní vyjádření, což by umožnilo zapsat „OF“ 
jako ochrannou známku pro podnikatelský subjekt, 
který se dokonce v té době (koncem r. 2010) prezento-
val na svých stránkách www.of.cz. Přitom s Občanským 
fórem, které sehrálo důležitou roli v novodobé historii 
Československa po 17. listopadu 1989 a v několika le-
tech dalších, neměl cokoliv společného.

Využil jsem proto možnosti své připomínky opa-
kovat, a  to dříve než by došlo k  registraci označení 

do rejstříku vedeného ÚPV, a doplnil je další věcnou 
argumentací. Současně jsem se již obrátil na Nadaci 
Občanského fóra a  nabídl jí svou odbornou pomoc, 
neboť jsem byl přesvědčen, že jedině tato nadace je 
oprávněným nositelem označení OF, které si většina 
občanů v České republice spojuje s pojmem Občan-
ské fórum.

Nadace OF reagovala pozitivně a  rychle. Došlo 
ke  vzájemné dohodě o  spolupráci, jež se ukáza-
la jako optimální způsob řešení této kolize, neboť 
někteří pracovníci ÚPV nehodlali ze svého prvního 
právního názoru na zápisnou způsobilost označení 
OF tak snadno ustoupit. Byl jsem dokonce nucen 
podat své připomínky potřetí. V součinnosti s před-
sedkyní správní rady Nadace OF, paní Dagmar Hav-
lovou, jsme zaslali námitky proti zapsání ochranné 
známky přímo předsedovi ÚPV. Ten se touto věcí za-
čal osobně zabývat. Koncem roku 2011 byla přihláš-
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ka „OF“ zamítnuta. Zdůvodnění ÚPV bylo velmi kva-
lifikované a přihlašovatel se proti němu neodvolal. 
Tímto se současně otevřela možnost registrace loga 
– ochranné známky Nadace OF, formou CZ národní 
ochranné známky.

Vedení Nadace OF začalo uvažovat o  registraci 
svého označení – loga již brzy po navázání naší spolu-
práce. Začátkem roku 2012 pak byla podána přihláška 
kombinované ochranné známky:

Počátkem července 2012 byla známka registrová-
na pod č. 326 076 v rejstříku vedeném ÚPV.

Honorář za  odbornou práci pro Nadaci OF jsem 
vrátil nadaci formou daru. Nadace OF zaplatila pouze 
správní poplatek spojený s podáním přihlášky u ÚPV. 

Jako patentový zástupce Nadace OF i  nadále 
sleduji zveřejňované přihlášky ochranné známky, 
které by případně mohly být v kolizi s registrovanou 
ochrannou známkou.

Považuji si za  čest, že jsem mohl v  oblasti svých 
profesních znalostí a  schopností Nadaci OF pomoci. 
Ochranná známka zajišťuje svému majiteli mnohem 
silnější postavení než jen prosté, byť dlouhodobé, uží-
vání označení bez registrace.

Jsem připraven poskytnout své služby i dalším po-
dobným subjektům, projeví-li o to zájem.

Martin Kořistka
patentový zástupce, Brno

koristka@moraviapatent.com 
www.designes-protection.eu

tel: 602 930 366, 534 009 676,910 111 876
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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 po-
skytovány granty na  záchranu a  obnovu historic-
kých budov provozujících sociální a zdravotní služby 
a na záchranu drobných opomíjených památek míst-
ního významu, jež mají nezastupitelné místo ve vzhle-
du naší krajiny.

V rámci svých grantových programů v letech 1996 až 2012 Nadace OF podpořila

Opomíjené památky 194 projektů finanční částkou celkem 9 155 tis. Kč

Památky a zdraví 52  projektů finanční částkou celkem 10 600 tis. Kč

Statistika podpořených projektů v období 2010–2012

Rok/program Počet podpořených subjektů Objem příspěvků

2010/OPAM 12 Kč 839.570,00 

2010/PAZ 3 Kč 560.430,00 

2011/OPAM 18 Kč 1.058.500,00 

2011/PAZ 1 Kč 100.000,00 

2012/OPAM 26 Kč 955.000,00 

2012/PAZ 3 Kč 170.000,00 

OPAM – Opomíjené památky

PAZ – Památky a zdraví
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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.

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, pro zajištění celonárodní 

dostupnosti.

Vyhlášení grantového řízení spolu s informacemi, 
jak o grant požádat, je k dispozici také na webových 
stránkách nadace – www.nadaceof.cz, a  to ode dne 
vyhlášení grantového řízení.

Žadatelé vyplní formulář Žádost o  grant, doloží 
příslušné listiny – výpis z katastru nemovitostí, vlast-
nické vztahy, vyjádření památkového ústavu, staveb-
ního úřadu či restaurátorskou zprávu, rozpočet akce 
a další stanovené listiny.

 
Žádosti o  grant posuzuje hodnoticí komise – 

správní rada Nadace.
 
Zakončení grantového ročníku je veřejné a probí-

há formou slavnostního večera.

Granty se zveřejňují na portálech:

Místní kultura, Fórum dárců, Institut umění, dotace 
on-line, ministerstvo kultury, ProCulture  / Otevřená 
společnost, o. p. s., a PROPAMATKY.
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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 prokáže občanskou iniciativu při péči 

o památku 

 ›  příspěvkové organizace, jež musejí prokázat 

svoji finanční spoluúčast ve výši 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.

Hodnoticí komise – správní rada, vybere nejlé-
pe připravené žádosti, kterým je na  základě písem-
né smlouvy, tzv. Smlouvy o  poskytnutí finančního 
příspěvku a  o  nakládání s  ním, poskytnut grant až 
do výše 80 000 Kč. 

Příjemci grantu je uložena doba jednoho roku 
na jeho využití, po kterou je povinen proinvestovat fi-
nanční prostředky na předem sjednaný účel. Pokud 
tak neučiní a  ani písemně dostatečným způsobem 
nezdůvodní nedodržení termínu realizace akce, musí 
finanční příspěvek vrátit zpět Nadaci Občanského 
fóra. Každý příjemce grantu je zavázán ukončit grant 
písemnou závěrečnou zprávu s  doložením účetních 
dokladů (kopie smluv o dílo, faktur, příp. jiných účet-
ních dokladů, výpisů z účtů atd.) a fotodokumentace 
opravené památky.

 
Na  poskytnutí nadačního příspěvku není právní 

nárok.

Nelze znovu žádat o grantový příspěvek na projekty podpořené v minulých letech!
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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.

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!

15



Projekty podpořené v roce 2012 

Pro rok 2012 byl vyhlášen 16. ročník grantového 
programu „Opomíjené památky“.

Do grantového programu bylo přihlášeno 37 pro-
jektů. Na  granty byly použity výnosy z  nadačního 
jmění – finančních prostředků, které nadace získala  
z Nadačního investičního fondu od Fondu národního 
majetku.

Výnosy nadačního jmění umožnily Nadaci OF roz-
dělit v  roce 2012 v  programu OPOMÍJENÉ PAMÁTKY 
částku v celkové výši 955 tis. Kč.
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1. Genius Loci Sudslava /kraj Pardubický

Projekt: Restaurátorský průzkum historických maleb 
bývalé fary v Sudslavi
Přidělená částka: 30.000 Kč

Sdružení Genius Loci Sudslava zaměřuje svoji 
činnost na obnovu bývalého farního areálu v obci 
Sudslava. Z finančních prostředků Nadace budou 
provedeny restaurátorské práce na malbách umístě-
ných v 2. NP v objektu bývalé fary v Sudslavě. 

2. Občanské sdružení pod Studencem /kraj Ústecký

Projekt: Rekonstrukce drobné sakrální památky – 
kříž s kamenným podstavcem z roku 1882 v obci Líska
Přidělená částka: 30.000 Kč

Díky podpoře Nadace OF provede Občanské sdru-
žení pod Studencem obnovu sakrální památky – 
cestovního kříže umístěného v pěší zóně křižovatky 
staré cesty do Chřibské. Sdružení se mimo obnovy 
památek zapojuje také do činnosti široké občanské 
společnosti v rámci regionu.

3. Rousínov, o. s. /kraj Středočeský

Projekt: První fáze oprav – Obnova oken v budově 
bývalé školy č. p. 82, Rousínov
Přidělená částka: 40.000 Kč

Občanské sdružení Rousínov bylo založeno již v r. 
1998 za účelem zajištění kulturních a společenských 
akcí v obci. Do svého vlastnictví získalo bývalou sýp-
ku, později přestavěnou na školu, která je regionální 
kulturní památkou. Sdružení hodlá objekt postupně 
rekonstruovat pro další využití v kulturní oblasti. 
Z grantu nadace bude provedena 1. část výměny 
oken.

4. Český svaz ochránců památek, o. s. /kraj Plzeňský

Projekt: Rekonstrukce vstupu a vikýře zámecké sýpky 
na zámku Čečovice
Přidělená částka: 30.000 Kč

Český svaz ochránců památek se aktivně zapojuje 
do záchrany kulturního dědictví v rámci Plzeňska. 
Od roku 1998 vlastní vyhořelý zámek v Čečovi-
cích na Domažlicku, který postupně rekonstruuje. 
Z nadačního příspěvku budou rekonstruovat dubové 
vchodové dveře a vikýř s rámovou zárubní.
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5. Římskokatolická farnost Liběšice /kraj Ústecký

Projekt: Restaurování vrcholové řezby z rámu obrazu 
Nanebevzetí Panny Marie
Přidělená částka: 18.000 Kč

Hlavním posláním farnosti je duchovní správa. Far-
nost pořádá ve spolupráci s obcí Liběšice také různé 
kulturní programy. K těmto účelům jsou využívány 
i prostory kostela Nanebevzetí Panny Marie, ve kte-
rém je umístěn obraz Nanebevzetí Panny Marie 
určený k provedení restaurátorských prací. Z granto-
vého příspěvku bude provedeno restaurování vrcho-
lové řezby rámu obrazu Nanebevzetí Panny Marie.

6. Spolek pro záchranu kaple sv. Víta v Sinutci, o. s. /kraj Ústecký

Projekt: Statické zajištění štítu. Rekonstrukce a ople-
chování sanktusové věžičky a ochranná mříž vstupu 
kaple sv. Víta v Sinutci
Přidělená částka: 50.000 Kč

Občanské sdružení Spolek pro záchranu kaple sv. 
Víta v Sinutci z Chrámců u Mostu se zabývá záchra-
nou a oživením kulturních památek a obnovou 
regionálních tradic. Z grantového příspěvku budou 
provedeny výrobní a montážní práce na sanktuso-
vé věži na kapli sv. Víta v Sinutci a instalována mříž 
na vstupu do kaple.

7. Římskokatolická farnost Křešice u Litoměřic /kraj Ústecký

Projekt: Restaurování sochařského díla – křtitelnice
Přidělená částka: 35.000 Kč

Farnost se mimo duchovní správu podílí také na po-
řádání kulturních akcí v obci. K těmto účelům jsou 
využívány i prostory kostela sv. Matouše, ve kterém je 
umístěna křtitelnice určená k restaurování. Z nadač-
ního grantu bude uhrazena obnova křtitelnice, která 
bude následně sloužit svému původnímu účelu. 

8. Římskokatolická farnost Vetlá /kraj Ústecký

Projekt: Obnova zvonice sv. Mikuláše v Lounkách 
– etapa 2013 – zhotovení nových okenních žaluzií 
zvonice
Přidělená částka: 50.000 Kč

Farnost Vetlá pokračuje v obnově zvonice sv. Miku-
láše v Lounkách. Z letošního nadačního příspěvku 
budou zhotoveny 2 nové okenní žaluzie. V interiéru 
zvonice, jejíž obnovu podpořila Nadace OF již v roce 
2010 a 2011, vznikne malá galerie, příp. muzeum regi-
onálního charakteru. Na obnově se spolupodílí také 
místní občanské iniciativy a samotná obec Lounky.
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9. O. s. Michael /kraj Liberecký

Projekt: Malostranská boží muka – Mariánské zasta-
vení
Přidělená částka: 40.000 Kč

Sdružení Michael bylo založeno s cílem zvýšit zájem 
občanů Smržovky o jejich okolí. Spolupracuje s řím-
skokatolickou farností Smržovka – formou dobrovol-
ných prací se stará o okolí kostela sv. Archanděla Mi-
chaela. Z grantu uhradí celkovou obnovu božích 
muk – Mariánského zastavení.

10. Krasohled, o. p. s. /kraj Olomoucký

Projekt: Rekonstrukce kapličky u Vajontu
Přidělená částka: 17.000 Kč

Tato obecně prospěšná společnost se zabývá osvěto-
vou činností a podporou obnovy regionálních tradic 
v rámci obce Supíkovice a přilehlého okolí. Z finanč-
ního příspěvku NOF chce uhradit materiál na opravu 
- Rekonstrukci kapličky u Vajontu.

11. O. s. „Za záchranu kláštera sv. Františka z Assisi ve Voticích“ /kraj Středočeský

Projekt: Vidění sv. Františka z Assisi
Přidělená částka: 40.000 Kč

Občanské sdružení se rozhodlo zachránit klášter sv. 
Františka z Assisi ve Voticích pro budoucí generace. 
Nyní zajišťuje prohlídky areálu, iniciovalo veřejnou 
diskusi a připravuje projektový záměr budoucího 
využití klášterního areálu. Nadační grant použije 
na restaurátorské práce na obrazu Vidění sv. Františ-
ka z Assisi.

12. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení /kraj Liberecký

Projekt: Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů
Přidělená částka: 55.000 Kč

Občanské sdružení Novoveský okrašlovací spolek 
z Nové Vsi nad Nisou již několik let obnovuje kostel 
Panny Marie Pomocnice křesťanů. Z poskytnutého 
grantového příspěvku bude realizována závěrečná 
etapa restaurování vitráže č. 3 s motivem sv. Františka.
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13. Římskokatolická farnost Jeníkov /kraj Ústecký

Projekt: Záchrana sochy sv. Petra v obci Jeníkov
Přidělená částka: 40.000 Kč

Farnost se kromě duchovní správy věnuje řadě dal-
ších kulturních aktivit, např. lidová misie nebo inter-
netová televize. Díky podpoře Nadace zajistí prove-
dení rekonstrukce sochy sv. Petra v obci Jeníkov.

14. Spolek přátel Ostašova, o. s. /kraj Liberecký

Projekt: Kostel sv. Vojtěcha – sanace omítek
Přidělená částka: 40.000 Kč

Zájmem sdružení je zkvalitnění života místních 
obyvatel, ochrana přírody a obnova místních tradic 
obce historicky zvané Ostašov – v současné době 
čtvrti města Liberce. Členové občanského sdružení 
zajišťují od roku 2011 obnovu kostela sv. Vojtěcha, 
ve kterém již byly provedeny opravy oltáře a věč-
ného světla. Nadační příspěvek uhradí rekonstrukci 
omítek v kostele.

15. Martin Netík /kraj Královéhradecký

Projekt: Rekonstrukce střechy kaple Svatého kříže 
na Ostaši
Přidělená částka: 40.000 Kč

Na pozemku žadatele – fyzické osoby, stojí kaple Sv. 
kříže na Ostaši. Martin Netík zajistil na rekonstrukci 
střechy kaple více než 200 tis. Kč. Z příspěvku Nada-
ce OF uhradí nákup části střešní krytiny.

16. Římskokatolická farnost – děkanství Broumov   /kraj Královéhradecký

Projekt: Oprava narušeného stropu hřbitovní kaple 
Panny Marie v Šonově u Broumova
Přidělená částka: 40.000 Kč

Farnost se kromě duchovní správy farnosti v příhra-
ničním regionu Broumovska s celkem 19 obcemi a 13 
kostely věnuje také organizaci činnosti farní komunity 
a osvětové a přednáškové činnosti. Z grantu Nadace 
bude provedena rekonstrukce stropu hřbitovní kaple. 
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17. Občanské sdružení za záchranu kapličky na Prackově  /kraj Liberecký

Projekt: Oprava havarijního stavu interiéru kaple 
Panny Marie v Prackově
Přidělená částka: 40.000 Kč

Sdružení si vzalo záchranu kapličky na Prackově před 
totálním zchátráním a postupným zánikem za svůj 
prvořadý úkol. Zároveň také pořádá kulturně-spole-
čenské akce ke zviditelnění dané památky a k jejímu 
plnohodnotnému využití. Z grantu Nadace OF bude 
uhrazeno restaurování hlavního oltáře. 

18. Omnium, o. s. /kraj Královéhradecký

Projekt: Oprava božích muk / křížku u obce Rožmitál 
u Broumova
Přidělená částka: 20.000 Kč

Sdružení Omnium spolupracuje s majiteli památek 
v regionu Broumov a zpracovává podklady pro do-
tační projekty a žádosti na opravy památek. Hlavním 
zájmem sdružení je zachování a obnovování mimo-
řádného souboru památek na Broumovsku. Z grantu 
Nadace bude provedena oprava božích muk u obce 
Rožmitál u Broumova.

19. Frýdlantsko, o s. /kraj Liberecký

Projekt: Obnova památníku v Tongrundu
Přidělená částka: 40.000 Kč

Žadatel se dlouhodobě zabývá obnovováním drob-
ných sakrálních památek a pomníčků, a to zejména 
Staré poutní cesty. Od roku 2003 realizuje již pátý 
projekt. Z nadačního grantu bude uhrazena obnova 
válečného památníku v Tongrundu, který byl posta-
ven na počest 100. výročí padlých vojáků z období 
napoleonských válek (odhalen 3. srpna 1913). Památ-
ník je součástí historie regionu Frýdlantsko.

20. Sdružení občanů Ladné         /kraj Jihomoravský

Projekt: Oprava kříže paní Marianny
Přidělená částka: 30.000 Kč

Sdružení občanů Ladné vykonává svoji činnost 
již od r. 1996. Mimo občanské aktivity se věnuje 
také podpoře kulturních činností v regionu. Z finanč-
ního příspěvku nadace bude provedena obnova 
litinového kříže paní Marianny, jehož historie sahá až 
do roku 1874.
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21. Sdružení na záchranu kostela sv. Kateřiny, občanské sdružení /kraj Ústecký

Projekt: Doplnění prkenného záklopu na stropních 
trámech pod sanktusníkovou věží v místě presbytáře
Přidělená částka: 40.000 Kč

Občanské sdružení je inciativou místních obyvatel, 
která vznikla za účelem záchrany kostela sv. Kateřiny 
v Jiřetíně pod Jedlovou. Nadační grant bude využit 
na úhradu opravy prkenného záklopu na stropních 
trámech pod sanktusníkovou věží v místě presbytáře.

22. Pšovka – okrašlovací spolek Kokořínska, o. s. /kraj Liberecký

Projekt: Kříže pro Housku II.
Přidělená částka: 40.000 Kč

Spolek se zaměřuje především na obnovu drobných 
sakrálních a přírodních památek v regionu. Z finanč-
ních prostředků grantu NOF provede kompletní obno-
vu pískovcového podstavce kříže pod Lipovým vrchem.

23. O. s. pro zvelebení kostela Neposkvrněného početí Panny Marie v Horní Řasnici /kraj Liberecký

Projekt: Záchrana oltáře Panny Marie ze 17. stol. 
v kostele v Horní Řasnici – konzervační zásah na ol-
táři
Přidělená částka: 40.000 Kč

Sdružení vzniklo z potřeby občanů zachránit kostel 
jako nejstarší historickou památku obce, s cílem 
využívat objekt nejen pro náboženské účely, ale také 
pro pořádání kulturních akcí. Z grantu nadace budou 
provedeny konzervační práce na oltáři Nanebevzetí 
Panny Marie.

24. Náboženská obec Církve čs. husitské ve Frýdlantu /kraj Liberecký

Projekt: Výměna části střešní krytiny na budově fary 
č. p. 945
Přidělená částka: 50.000 Kč

Náboženská obec Církve československé husitské 
ve Frýdlantu v Čechách uhradí s finančním přispě-
ním Nadace část výměny střešní krytiny a souvi-
sejících prací na objektu fary, která je nemovitou 
kulturní památkou.

22



25. Českojiřetínský spolek – sdružení pro rozvoj obce Český Jiřetín /kraj Ústecký 

Projekt: Téměř zmizelé Fláje – krušnohorský genius 
loci 
Přidělená částka: 30.000 Kč

Českojiřetínský spolek se aktivně podílí na všeo-
becném rozvoji obce. Sdružení pečuje mimo jiné 
o místní kulturní dědictví a dokumentuje historii obce 
– aktuálně pořizuje dokumentární film o životě obce. 
Příspěvek z grantu Nadace využije na obnovu pískov-
cového soklu s reliéfem sv. Antonína Paduánského.

26. Lenešický okrašlovací spolek  /kraj Ústecký

Projekt: Restaurování andělů oltářního obrazu koste-
la sv. Šimona a Judy v Lenešicích
Přidělená částka: 30.000 Kč

Hlavním cílem Lenešického spolku je obnova kostela 
sv. Šimona a Judy a také obnova drobných památek 
místního významu. Nadační příspěvek využije k úhra-
dě restaurátorských prací na oltářním obrazu – II. 
etapa – restaurování bočních dřevěných andělů. 
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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 hodnoticí komise složená z 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 a partnerství ve financování,

 › perspektiva realizace a pokračování projektu,

 › f) 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 stano-
vené listiny. Žádosti o grant posuzuje hodnoticí komise z řad členů správní 
rady Nadace. Zakončení programů je veřejné a probíhá formou slavnost-
ního večera.
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Grantová pravidla programu „Památky a zdraví“

Žadatel

může být:

 ›  občanské sdružení, obecně prospěšná 

společnost, nadace, jež není příjemcem 

prostředků NIF, nestátní zdravotnická zařízení se 

zaměřením na zdravotní či sociální péči, která 

provozují nebo chtějí provozovat svoji činnost 

v budovách s charakterem kulturních památek. 

Tyto organizace musejí být registrovány podle 

právních předpisů České republiky a musejí 

svou činnost vykonávat na území České 

republiky. 

 ›  Příspěvkové organizace musejí 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

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.

Hodnoticí komise, složená ze členů správní rady, 
vybere nejlépe připravené žádosti, kterým je na zá-
kladě písemné smlouvy, tzv. Smlouvy o  poskytnutí 
finančního příspěvku a o nakládání s ním, poskytnut 
grant v různé výši. 

Příjemci grantu je uložena doba jednoho roku 
na jeho využití, po kterou je povinen proinvestovat fi-
nanční prostředky na předem sjednaný účel. Pokud 
tak neučiní a  ani písemně nezdůvodní dostatečným 
způsobem nedodržení termínu realizace akce, musí 
grant vrátit zpět Nadaci Občanského fóra. Každý pří-
jemce grantu musí poskytnout písemnou zprávu o vy-
užití grantu a přiložit kopie faktur, příp. jiných účetních 
dokladů, včetně fotodokumentace realizované akce. 

Na  poskytnutí nadačního příspěvku není právní 
nárok.

Nelze znovu žádat o grant na projekty podpořené 
v minulých letech.
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Projekty podpořené v roce 2012 

Pro rok 2012 byl vyhlášen 15. ročník grantového 
programu „Památky a zdraví“.

Do grantového programu se přihlásilo 6 žadate-
lů. Podpořeny byly 3 projekty. Na granty byly využity 
výnosy z  nadačního jmění – finančních prostředků, 
které nadace získala z Nadačního investičního fondu 
od Fondu národního majetku. 

V roce 2012 bylo v programu PAMÁTKY A ZDRAVÍ 
rozděleno 170 tis. Kč.
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1. Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského /kraj Hlavní město Praha

Projekt: Restaurování vitrážového okna v kostele sv. 
Karla Boromejského
Přidělená částka: 100.000 Kč

Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromej-
ského z Malé Strany na Praze 1 bude z finančních 
prostředků grantu realizovat v rámci rekonstrukce 
pláště kostela v pořadí 3. okno včetně osazení vněj-
šího předsklení. Kongregace v současné době zřizuje 
Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromej-
ského, zařízení poskytující sociální a ošetřovatelskou 
péči, těsně spolupracující s vazební věznicí Ruzyně 
a domov pro seniory.

2. Oblastní charita Červený Kostelec /kraj Královéhradecký

Projekt: Obnova spojovací cesty k větší soběstačnosti 
a bezpečnosti handicapovaných klientů
Přidělená částka: 40 000 Kč

Oblastní charita Červený Kostelec je nezisková 
organizace poskytující především zdravotní a so-
ciální služby v hospici a zařízení pro nemocné 
s roztroušenou sklerózou. Z finančního příspěv-
ku Nadace bude pořízen nákup materiálu na vy-
budování přístupové cesty v areálu Domova sv. 
Josefa v Zirči u Dvora Králové nad Labem.

3. Lékořice, o. s. /kraj Praha

Projekt: Vybudování bezbariérového WC v kapli Tho-
mayerovy nemocnice Praze 4
Přidělená částka: 30.000 Kč

Občanské sdružení Lékořice se zaměřuje na zlepšo-
vání prostředí ve zdravotnických zařízeních v České 
republice. Z finančního příspěvku Nadace bude 
vybudováno bezbariérové WC v prostorách ekume-
nické kaple, která je součástí areálu Thomayerovy 
nemocnice v Praze.

27



Slavnostní vyhlášení grantového řízení 2012

Slavnostní vyhlášení výsledků grantového řízení 2012 a grantových programů Památky a zdraví 
a Opomíjené památky se konalo 21. listopadu 2012, v 17 hodin, v Americkém centru, Tržiště 13, Praha 1 – 
Malá Strana, za účasti zástupce velvyslanectví USA v Praze pana Roberta Zimmermana, členů správní 
a dozorčí rady Nadace, zástupců podpořených 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:

I. etapa: Kč 23.551.000,00 14. 12. 1999

II. etapa: Kč 16.035.000,00 9. 4. 2002

Kč 5.381.000,00 22. 4. 2003

Kč 4.059.000,00 23. 12. 2003

Kč 9.440.000,00 7. 12. 2004

Kč 2.069.000,00 Kč 2. 11. 2006

CELKEM: Kč 60.535.000,00

2. Veškeré příspěvky přidělené Nadaci OF v I. a II. etapě byly vloženy do nadačního jmění.

3. Vlastní nadační jmění bylo vloženo ve výši Kč 6.000.000,00 (uloženo ve správě portfolia 
Raiffeisenbank, a. s., na běžném investičním účtu).
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Nadační jmění k datu 31. 12. 2012 v Kč

Správa portfolia Raiffeisenbank

Vklad celkem: Kč 23.381.000,00 

Vklad NIF: Kč 17.381.000,00 

Vklad vlastní jmění nadace: Kč 6.000.000,00 

Tržní hodnota včetně zhodnocení k 31. 12. 2012: Kč 24.388.752,00

Termínovaný vklad Raiffeisenbank

Vklad celkem Kč 714.000,00 

Investiční kapitálová společnost Komerční banky

Vklad NIF: Kč 18.000.000,00 

Tržní hodnota včetně zhodnocení k 31. 12. 2012: Kč 19.141.757,00

Správa aktiv Česká spořitelna

Vklad NIF – portf. I: Kč 9.440.000,00 na účtu č. 164072/0800

Tržní hodnota včetně dividendy k 31. 12. 2012:     Kč 10.689.358,00 

Vklad NIF – portf. II: Kč 15.000.000,00 na účtu č. 164072/0800

Tržní hodnota včetně dividendy k 31. 12. 2012:     Kč 15.921.478,00 

Celkem vklad NIF: Kč 60.535.000,00 

Celkem vklad vlastní jmění nadace: Kč 6.000.000,00 

Výše nadačního jmění zapsaná v nadačním rejstříku, 

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 70: 

Kč 66.535.000,00 
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Rozdělení výnosů za rok 2012

Nadační jmění v Kč Uloženo v

23.381.000,00 Raiffeisenbank, a. s. – portfolio

  9.440.000,00 Česká spořitelna, a. s. – portfolio I

15.000.000,00 Česká spořitelna, a. s. – portfolio II (HTM)

18.000.000,00 reinvestice v IKS KB

     714.000,00 Raiffeisenbank – termínovaný vklad

66.535.000,00 CELKEM

Nadhodnota – výnos za rok 2012 Kč 3.943.891,00 / nebyl vyplacen

REŽIE na projekty vyplacené 2011 Kč 247.800,00 

Výpočet povinného objemu rozdělených nadačních příspěvků z výnosu NIF 2011

PRIBID pro rok 2012:   1,373.3

Povinný objem rozdělených nadačních příspěvků z výnosu NIF za rok 2010 pro NOF v roce 2011:

Kč 415.664,00 (NIF PRIBID)   využit přebytek z roku 2010

Projekty podpořené v roce 2011 

Kč 955.000,00 OPAM 26 grantů

Kč 170.000,00 PAZ 3 granty

VZOREC k výpočtu:

0,5 × 1,373.3 × 1/100 ×  registrovaná výše příspěvku z NIF v nadačním jmění v Kč

VÝPOČET PRO NOF v roce 2012:

0,5 × 1,373.3 × 1/100 × 60.535.000,- = Kč 415.664,00

32



Povinný objem rozdělených nadačních příspěvků byl uhrazen v roce 2012

Projekty (NIF) podpořené v roce 2012 Kč 1.125.000,00

Režie k projektům NIF 2012 Kč 247.800,00

Přebytek  z roku 2011 pro rozdělení v roce 2012 Kč 1.553.222,00

Přebytek k použití v roce 2013 celkem Kč 2.510.358,00

Užití výnosů vyplacených v roce 2012

1)  Ve veřejně vyhlášeném grantovém programu „Opomíjené památky“ 

uděleno 26 grantů v celkové hodnotě Kč 955.000,00

2)  Ve veřejně vyhlášeném grantovém programu „Památky a zdraví“ 

podpořeny 3 granty v celkové hodnotě Kč 170.000,00

Z výnosu NIF bylo rozděleno Kč 1.125.000,00

Dary
V roce 2012 jsme získali od firem a jednotlivců Kč 97.627,00.

Specifikace výdajů použitých na správu Nadace za rok 2012

Část výnosů vyplacených Nadaci byla v  souladu 
se smlouvou použita na  správu Nadace – na  úhradu 
výdajů souvisejících s vyhlášením, řízením a kompletní 
administrací obou grantových programů Opomíjené 
památky a Památky a zdraví. Specifikace souvisejících 
výdajů: náklady na  činnost koordinátora, propagace 
a  administrativní náklady (kancelářské potřeby, tele-
fonní poplatky, poštovné atd.). 

V  souladu se zákonem č. 227/17 Sb., o  nadacích 

a  nadačních fondech, má Nadace Občanského fóra 
ve statutu stanoveno omezení nákladů souvisejících 
se správou Nadace. Celkové roční náklady Nadace 
Občanského fóra související s bezprostřední správou 
Nadace nesmí překročit 40  % z  hodnoty nadačního 
jmění k 31. 12. kalendářního roku. 

Náklady související se správou Nadace Občanské-
ho fóra činily celkem 390.000,0 Kč, tj. 0,6  % z nadační-
ho jmění Nadace Občanského fóra k 31. 12. 2012.
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Finanční zpráva

řádek
b

Stav k prvnímu
dni účet. období

Stav k posled.
dni účet. období

NADACE OBČANSKÉHO FORA
Štěpánská 704/61
110 00 Praha 1

31.12. 2012

ROZVAHA 

Úč NO Úč 1 - 01

Název a sídlo účetní jednotky

Ministerstvo financí ČR
schváleno MF ČR
č.j. 283/77 225/2001
s účinností pro účetní jednotky 
účtující podle účtové osnovy
pro nevýdělečné organizace

Účetní jednotka doručí výkaz
1x přislušnému fin. orgánu

(v tisících Kč)

00676187
IČO

1 2
AKTIVA

sestavená k

64 635001 39 503Dlouhodobý majetek celkemA.

002I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkemA.I.

003(012)Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje1.

004(013)Software2.

005(014)Ocenitelná práva3.

006(018)Drobný dlouhodobý nehmotný majetek4.

007(019)Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek5.

008(041)Nedokončený dlouhodobý nehmotného majetku6.

009(051)Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek7.

51010 51Dlouhodobý hmotný majetek celkemA.II.

011(031)Pozemky1.

012(032)Umělecká díla a předměty2.

013(021)Stavby3.

014(022)Samostatné movité věci a soubory movitých věcí4.

015(025)Pěstitelské celky trvalých porostů5.

016(026)Základní stádo a tažná zvířata6.

51017 51(028)Drobný dlouhodobý hmotný majetek7.

018(029)Ostatní dlouhodobý hmotný majetek8.

019(042)Pořízení dlouhodobého hmotného majetku9.

020(052)Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek10.

64 635021 39 503Dlouhodobý finanční majetek celkemA.III.

022(061)Podíly v ovládaných a řízených osobách1.

023(062)Podíly v osobách  s podstatným vlivem2.

38 127024 14 933(063)Dluhové cenné papíry držené do splatnosti3.

025(066)Půjčky organizačním složkám4.

026(067)Ostatní dlouhodobé půjčky5.

26 509027 24 570(069)Ostatní dlouhodobý finanční majetek6.

028(043)Pořízení dlouhodobého finančního majetku7.

-51029 -51Oprávky k dlouhodobému majetku celkemA.IV.

030(072)nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje1.

031(073)softwaru2.

032(074)ocenitelným právům3.

033(078)drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku4.

034(079)ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku5.

035(081)stavbám6.

036(082)samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí7.

037(085)pěstitelským celkům trvalých porostů8.

038(086)základnímu stádu a tažným zvířatům9.

-51039 -51(088)drobnému dlouhodobému hmotnému majetku10.

040(089)ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku11.

4 806041 28 690Krátkodobý majetek celkemB.

042Zásoby celkemB.I.

043(112)Materiál na skladě1.

044(119)Materiál na cestě2.

045(121)Nedokončená výroba3.

046(122)Polotovary vlastní výroby4.

047(123)Výrobky5.

048(124)Zvířata6.

049(132)Zboží na skladě a v prodejnách7.

050(139)Zboží na cestě8.

051(314)Poskytnuté zálohy na zásoby9.

319052 1 407Pohledávky celkemB.II.

8053 8(311)Odběratelé1.

054(312)Směnky k inkasu2.

055(313)Pohledávky za eskontované cenné papíry3.

20056 22(314)Poskytnuté provozní zálohy4.

057(315)Ostatní pohledávky5.

058(335)Pohledávky za zaměstnanci6.

059(336)Pohledávky za instit. soc. zabezp. a zdrav. poj.7.

150060 150(341)Daň z příjmu8.

061(342)Ostatní přímé daně9.

062(343)Daň z přidané hodnoty10.

063(345)Ostatní daně a poplatky11.

064(346)Nároky na dotace a ost. zúčt. se státním rozpočtem12.

065(348)Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. sam. celků13.

066(358)Pohledávky za účastníky sdružení14.

067(373)Pohledávky z pevných termínových operací15.

068(375)Pohledávky z emitovaných dluhopisů16.

141069 1 227(378)Jiné pohledávky17.

070(388)Dohadné účty aktivní18.

071(391)Opravná položka k pohledávkám19.

4 484072 27 224Krátkodobý finanční majetek celkemB.III.

15073 7(211)Pokladna1.

074(213)Ceniny2.

4 469075 24 168(221)Bankovní účty3.

076(251)Majetkové cenné papíry4.

077 3 049(253)Dlužné cenné papíry5.

078(256)Ostatní cenné papíry6.

079(259)Pořízení krátkodobého finančního majetku7.

080(261)Peníze na cestě8.

3081 59Jiná aktiva celkemB.IV.

3082 7(381)Náklady příštích období1.

083 51(385)Příjmy příštích období2.

084(386)Kursové rozdíly aktivní3.

69 441085 68 193 AKTIVA CELKEM                                  ř. 1 + 41
PREMIER system (c) 1995 - 2003
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řádek
b

Stav k prvnímu
dni účet. období

Stav k posled.
dni účet. období

3 4
PASIVA

69 397086 68 154Vlastní zdroje celkemA.

67 177087 66 090Jmění celkemA.I.

67 065088 67 065(901)Vlastní jmění1.

112089 112(911)Fondy2.

090 -1 086(921)Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků3.

2 220091 2 063Výsledek hospodaření celkemA.II.

157092 -8 777Účet hospodářského výsledku1.

093(931)Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení2.

2 063094 10 841(932)Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let3.

45095 39Cizí zdrojeB.

096Rezervy celkemB.I.

097(941)Rezervy1.

30098 49Dlouhodobé závazky celkemB.II.

099(951)Dlouhodobé bankovní úvěry1.

100(953)Emitované dluhopisy2.

101(954)Závazky z pronájmu3.

102(955)Dlouhodobé přijaté zálohy4.

103(958)Dlouhodobé směnky k úhradě5.

30104 49(389)Dohadné účty pasivní6.

105(959)Ostatní dlouhodobé závazky7.

15106 -13Krátkodobé závazky celkemB.III.

38107 9(321)Dodavatelé1.

108(322)Směnky k úhradě2.

109(324)Přijaté zálohy3.

110(325)Ostatní závazky4.

111(331)Zaměstnanci5.

112(333)Ostatní závazky vůči zaměstnancům6.

113(336)Závazky k inst. soc. zabezpečení a zdrav. poj.7.

114(341)Daň z příjmu8.

115(342)Ostatní přímé daně9.

116(343)Daň z přidané hodnoty10.

117(345)Ostatní daně a poplatky11.

118(346)Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu12.

119(348)Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územ. samosp. celků13.

120(367)Závazky z upsaných nesplacených cenných pap. a vkladů14.

121(368)Závazky k účastníkům sdružení15.

122(373)Závazky z pevných termínových operací16.

-23123 -22(379)Jiné závazky17.

124(231)Krátkodobé bankovní úvěry18.

125(232)Eskontní úvěry19.

126(241)Emitované krátkodobé dluhopisy20.

127(255)Vlastní dluhopisy21.

128(389)Dohadné účty pasivní22.

129(249)Ostatní krátkodobé finanční výpomoci23.

130 2Jiná pasiva celkemB.IV.

131 2(383)Výdaje příštích období1.

132(384)Výnosy příštích období2.

133(387)Kursové rozdíly pasivní3.

69 441134 68 193(ř.86+95)PASIVA CELKEM

Odesláno dne: Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Okamžik sestavení:Podpis odpovědné 
osoby:

Razítko:
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Správní a dozorčí rada 
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. Před-
tím aktivně působila v  politickém hnutí Občanské 
fórum – byla jedním ze zakládajících členů Nadace 
Občanského fóra. Prostřednictvím nadačních projek-
tů 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 Lucer-
na – Barrandov, spol. s  r. o., která spravuje pražský 
palác Lucerna a  další budovy v  centru Prahy, je za-
kladatelkou Společnosti přátel Václavského náměstí, 
jehož cílem je revitalizace Václavského náměstí jako 
významného společenského a  historického místa. 
V  současné době aktivně působí na  venkově, kde 
založila a  vede ekofarmu Košík, organizuje rekon-
strukce venkovských domů a  zasazuje se o  obnovu 
významných krajinných prvků.

Akad. arch. František Formánek
zakladatel a  dlouholetý editor měsíčníku Parla-

mentní 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 stu-
dijní pobyty ve státech Evropské unie a USA 

Ing. Vladimír Grégr
původním zaměřením stavební inženýr. Jeho 

manažerské zkušenosti významně pomáhají rozvo-
ji nadačních aktivit. Střídavě žije v  České republice 
a ve Švýcarsku.

Ing. Antonín Kouřimský
vzděláním inženýr chemie, pracoval v  technic-

kých funkcích v chemickém průmyslu. Po absolvová-
ní VŠE pak převažovaly funkce technicko-ekonomic-
ké. Následně pracoval ve státní správě a poté několik 
let v soukromém sektoru. Patnáct let působil v ban-
kovním sektoru.

Členství ve správní radě ukončil v únoru 2011.
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Doc. Ing. Ivan M. Havel, CSc.
byl aktivním členem politického hnutí Občanské 

fórum a také jedním ze zakladatelů Nadace Občanské-
ho fóra. Svůj doktorát získal v oblasti matematické in-
formatiky na Kalifornské univerzitě v Berkeley. Několik 
let pracoval jako vědecký pracovník v Československé 
akademii věd. Doposud působí jako vědecký pracov-
ník (do roku 2008 ředitel) Centra pro teoretická studia, 
instituce náležející pod Univerzitu Karlovu a Akademii 
věd České republiky. Je šéfredaktorem populárně-vě-
deckého 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
byl v  letech 1990–1992 jedním z  poradců prezi-

denta České republiky Václava Havla. V letech 1993 až 
1996 byl místopředsedou Rady pro rozvoj Pražského 
hradu. Byl členem českého komitétu ICOMOS, orga-
nizace UNESCO pro ochranu kulturního dědictví, dále 
členem představenstva České komory architektů 
a profesorem na Fakultě architektury Vysokého učení 
technického v Brně.

Ing. arch. Olga Bašeová 
pracovala dlouhá léta ve  Státním ústavu památ-

kové péče v Praze, kde se specializovala na historické 
zahrady, parky a  krajinu. V  letech 1993–1996 půso-
bila v Radě pro rozvoj Pražského hradu. Je členkou 
komitétu ICOMOS, Mezinárodního výboru ICOMOS-
-TFLA pro historické zahrady a krajinu a The Garden 
History Society ve Velké Británii. Několik let pracovala 
v komisi Rady Evropy pro krajinné dědictví. Členkou 
správní rady NOF byla do roku 2007.

Čestný člen správní rady Nadace OF.

Prof. PhDr. Radim Palouš
 byl až do roku 2007 aktivním členem správní 

rady. Nyní je jejím čestným členem. Profesor Palouš 
je doktorem filozofie 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 filozofy. Profesor Radim Palouš 
stále ještě působí v řadě společensky významných or-
ganizací a věnuje se literární činnosti.
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Členové dozorčí rady

Ing. Karel Havlík

Darja Zoubková

RNDr. Jiří Štulc 

Kancelář Nadace Občanského fóra

Marcela Urbanová

Václava Parkánová

Dobrovolníci

Monika Solanská

Lucie Urbanová

Ondřej Vomáčka
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Podporovatelé a dárci

Jak pomoci

Pomáhejte nám zlepšovat obnovu kulturního dědic-
tví. 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.

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 které můžeme své poslání naplňovat.

Více informací: 
www.nadaceof.cz/stante-se-darcem
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Dárci a podporovatelé v roce 2012

 › COLOSEUM CATERING

 › LUCERNA – BARRANDOV, spol. s r. o.

 › Mgr. Jiří Matolín, LL.M.

 › Stavební mechanizace VM, s. r. o.

 › První dobrá, s. r. o.
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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.: +420 773 461 291
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 1 – Staré Město

Číslo účtu

10006-15531111/0100

Nadace byla zapsána do nadačního rejstříku, vedené-
ho Městským soudem v Praze
oddíl N, vložka 70

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

Redakce textové části: 
Marcela Urbanová, Václava Parkánová
Jazyková korektura: Pavel Tahovský
Fotografie: archiv nadace
Grafická úprava: Alexandr Hudeček, www.odoka.cz
Vydala: Nadace Občanského fóra
Adresa: Štěpánská 61, 110 00  Praha 1

Tisk výroční zprávy byl podpořen společností
První dobrá, s. r. o., Hajní 1354, 198 00  Praha 9 – Kyje
Náklad 150 výtisků

Praha 2013
www.nadaceof.cz
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Výroční zpráva 
Nadace Občanského fóra 
za rok 2012

NADACE OBČANSKÉHO FÓRA

CIVIC FORUM FOUNDATION
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