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Legenda
Výroční zpráva o činnosti a  hospodaření 
Nadace Občanského fóra za rok 
2013 byla schválena správní radou 
22.  července 2014.

Nadace Občanského fóra
 členem Asociace nadací  při  Fóru  dárců
 členem Europa Nostra

Adresa: 
Štěpánská 6, 110 00 Praha 1 
email: info@nadaceof.cz 
www.nadaceof.cz
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Úvodní slovo předsedkyně 
správní rady Nadace

Dagmar Havlová Ilkovičová se výrazně 
zasloužila o rozvoj polistopadové ob-
čanské společnosti v tehdejším Česko-
slovensku. 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 pů-
sobila jako výkonná ředitelka. Od roku 
1996 je předsedkyní správní rady Nadace 
Občanského fóra.

„Nalézají se krajiny, které nás divně 
vábí a jímají, aniž bychom si toto kouzlo 
vysvětlili a kteréž, i když před zrakem 
našim pominuly, přes to v paměti zůstá-
vají.“ Takto začíná úvodní slovo Augusta 
Sedláčka v třetím dílu série knih Hrady 
zámky a tvrze České z roku 1884. Citát 
pokračuje: „I po letech míníme krajinu 
tu ovšem v mysli spatřovati, a duch nás 
nese se k tomu místu, jehož každý ká-
men o bývalých bohatýrech vypravuje.“

Po české a moravské krajině je roztrou-
šeno bezpočtu drobných pamětihod-
ností, kapliček, Božích muk, památníků 
a dalších stop duchovního i světského 
života našich předků. Čím větší odstup 
času, tím více tyto pozůstatky lidského 
konání splývají s krajinou a ta se tak díky 
své minulostí stává krajinou kulturní. 

Aby se rozmanité střípky z uplynulých 
dob staly součástí i naší dnešní mysli, 

abychom nezapomínali, odkud jsme 
přišli, abychom rozmýšleli o dobách sta-
rých, o lidech, kteří tu byli před námi, jak 
žili a co nám chtěli zanechat, chceme 
a musíme usilovat o to, aby se zachovala 
nejen přírodní krajina, ale s ní i co nejví-
ce z kulturního dědictví národa, jimiž je 
prostoupena.

Devatenácté století přineslo významné 
zlepšení v pohledu na památky. Při mini-
sterstvu obchodu, průmyslu a veřejných 
prací Rakousko-Uherska byla v roce 1850 
zřízena komise pro zajišťování a za-
chování stavebních památek, což bylo 
v tehdejší Evropě nebývalým krokem. Na 
počátku 20. století se péče o památky 
více systematizovala a péče o památky 
se stala i náplní státních institucí.

To však podle našeho názoru nestačí. 
Dnes, kdy se u nás rozvíjí občanská spo-
lečnost, je příhodná doba podporovat 
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i rozličné lokální iniciativy a využívat zá-
jem občanů o jejich nejbližší okolí. Malé 
skupiny lidí se dávají dohromady a sami 
mezi sebou se rozmýšlejí, jak vylepšit 
prostředí, kde žijí. Snaží se najít si k tomu 
prostředky a finanční podporu. Zájmem 
a účelem Nadace Občanského fóra je 
právě v tom jim pomáhat.

Od chvíle, kdy se v pražském Špalíčku, 
tehdejším sídle Koordinačního centra 
Občanského fóra, zrodila myšlenka 
založit naši nadaci, uběhlo již 25 let. 
Hnutí OF, jako politický subjekt, mezi-
tím zaniklo a dnes už jen svým jménem 
naše nadace připomíná onu nadšenou 
a optimistickou atmosféru z konce roku 
1989. Část onoho nadšení a optimismu 
jsme si však uchovali ve specifické oblas-
ti našeho působení a snažíme se ji šířit 
mezi občany.

Mám dobrý pocit z toho, že Nadaci OF se 
podařilo pomoci u řady zvlášť význam-
ných projektů a že množství památek 
bylo uchráněno od chátrání a postupné-
ho zániku. Ale nejen z toho mám dobrý 
pocit, mám jej i z toho, že se podařilo 
podnítit lokální iniciativy na mnoha mís-
tech po celé republice, nejen ve větších 
městech, ale i v nejmenších vesničkách. 
Svým dílem tak přispíváme i k rozvoji 
občanské společnosti v naší zemi.

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 kultu-
ry, vzdělanosti a humanismu. Občanské 
fórum jí propůjčilo své jméno a logo 

a poskytlo počáteční finanční příspěvek. 
Tímto datem začala Nadace Občan-
ského 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 nezis-
kových organizací již v květnu roku 
1990. Její původní poslání spočívalo 
v ochraně kulturních památek a podpo-
ře univerzitního vzdělávání. Počátkem 
devadesátých let minulého století na 
krátkou dobu podporovala širší spektrum 
projektů, včetně projektů zaměřených 
na humanitární pomoc a zdravotnickou 
péči. V roce 1995 se nadace rozhodla 
přehodnotit své základní poslání a sou-
středit své úsilí výhradně na záchranu 
kulturního dědictví. 

Poslání
Posláním Nadace Občanského fóra je 
podporovat obnovu a ochranu kulturní-
ho dědictví v České republice se zvlášt-
ním důrazem na opomíjené památky. 
Naše krajina je na nemovité památky 
bohatá, avšak technický stav mnohých 
z nich je velice špatný. Sami majitelé, 
obce, církve, společnosti nebo i soukro-
mí vlastníci prohrávají bez pomoci při-
spěvatelů a dárců boj s časem a mnohdy 
památku i při nejlepší snaze sami před 
poškozením neuchrání. Přitom je zřej-
mé, že památky nás obohacují, rádi se 
jimi pyšníme a je dobré si občas připo-
menout, že vznikly a udržely se značným 
úsilím našich předků. Jsou odkazem 
příštím generacím.

Cíle
Činnost nadace je zaměřena k podpo-
ře občanských aktivit, které přispívají 
k záchraně našeho kulturního dědictví. 
Nadace uděluje každoročně granty kon-
krétním projektům na renovaci památek 
a svojí osvětovou činností přispívá k poci-
tu naší společné i osobní odpovědnosti 
za uchování historického odkazu.
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Grantová politika Nadace 
Občanského fóra

V současné době podporuje nadace 
obnovu kulturního dědictví v České 
republice prostřednictvím dvou hlavních 
grantových programů:

Opomíjené památky

Památky a zdraví

Od roku 1996 jsou v rámci těchto pro-
gramů poskytovány granty na záchranu 
a obnovu historických budov provozu-
jících sociální a zdravotní služby a na 
záchranu drobných památek místního 
významu, jež mají nezastupitelné místo 
ve vzhledu naší krajiny.

Opomíjené památky — 
220 projektů finanční částkou

9 938 000 Kč
Památky a zdraví — 

58 projektů finanční částkou

10 926 000 Kč

V rámci svých grantových progra-
mů v letech 1996 až 2013 Nadace OF 
 podpořila:
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Grantový program Opomíjené 
památky

Smyslem tohoto programu je každo-
ročně poskytovat finanční příspěvky 
na opravu a záchranu opomíjených 
a zchátralých památek v České republi-
ce. O drobné památky místního význa-
mu, které mají nezastupitelné místo 
ve vzhledu naší krajiny, pečují většinou 
místní občanské iniciativy, které se ak-
tivně podílejí na záchraně „své“ památ-
ky svým entuziasmem a dobrovolnou 
brigádnickou prací. Nadace podporuje 
opravu místních památek formou grantů 
pro místní občanské iniciativy. 

Program  sleduje tyto tři hlavní cíle:

1) podpora 
občanských 
iniciativ v jejich 
úsilí pečovat 
o místní historické 
památky

2) zajištění 
finanční  podpory 
pomocí grantů 
pro méně známé 
a menší historické 
 objekty

Vyhlášení grantového programu je 
veřejné. Probíhá v několika médiích, 
především elektronickou formou, čímž 
je zajištěna celonárodní dostupnost. 
Granty se zveřejňují na portálech: Místní 
kultura, Fórum dárců, Institut umění, 
dotace on-line, ministerstvo kultury, 
ProCulture / Otevřená společnost, 
o. p. s., a PROPAMATKY.

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

Žádosti o grant posuzuje hodnoticí komi-
se — správní rada Nadace.  
Zakončení grantového ročníku je ve-
řejné a probíhá formou slavnostního 
večera.

3) prohloubení 
povědomí 
veřejnosti 
o stavu těchto 
opomíjených 
památek
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Grantová pravidla programu 
„Opomíjené památky“

Specifikace žadatele:

Památka — předmět žádosti o grant

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

Na  poskytnutí nadačního příspěvku není 
právní nárok.

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 obec-
ním vlastnictví, které mají malou 
šanci získat finanční prostředky na 
rekonstrukci od státu

 památky se zvláštním regionálním 
významem pro místní obyvatele

může být

 právnická osoba, která je zřízena 
za jiným účelem, než je komerční 
podnikání (např. regionální nadace, 
občanská sdružení, spolky, kluby přá-
tel, farnosti apod.), za předpokladu, 
že prokáže občanskou iniciativu při 
péči o památku

 příspěvkové organizace, jež  musejí 
prokázat svoji finanční spoluúčast ve 
výši minimálně 50 %

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 rekonstruk-
ci a ve vlastnictví státu

 publikace

 technické památky

 pomníky

 kopie památek

nesmí být

 orgány státní správy, jednotky územ-
ní samosprávy

 právnické osoby veřejného práva

 fyzické osoby — podnikatelé

 právnické osoby založené za účelem 
podnikání

 nadace, jsou-li součástí jejich nadač-
ního jmění prostředky NIF

nepřijatelné

 památka, na kterou již byl poskytnut 
grant od Nadace Občanského fóra 
v minulých letech
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1. Záchrana zvonů 
v kostele sv. Petra 
a Pavla v Jeníkově
Římskokatolická farnost Jeníkov
kraj Ústecký

V uplynulých letech získala farnost od 
NOF podporu projektu v celkové výši 110 
000 Kč.

30 000 Kč

4. Rekonstrukce 
zvonu sv. Jana 
Nepomuckého 
z r. 1741

Občanské sdružení pod Studencem
Ústecký kraj

V uplynulých letech získalo sdružení 
pod Studencem od Nadace OF podporu 
projektů ve výši 91 000 Kč.

40 000 Kč

6. Kompletní 
obnova sloupu 
Nejsvětější Trojice

Omnium o. s. 
Královehradecký kraj

V uplynulých letech získalo sdružení 
Omnium od Nadace OF 20 000 Kč.

20 000 Kč

Projekty podpořené v roce 2013

Pro rok 2013 byl vyhlášen 17. ročník 
grantového programu „Opomíjené 
památky“.

Do grantového programu bylo přihláše-
no 49 projektů. Na granty byly použity 
výnosy z nadačního jmění.

Výnosy nadačního jmění umožnily Na-
daci OF rozdělit v roce 2013 v programu 
Opomíjené památky částku v celkové 
výši 783 tis. Kč, celkem 26 žadatelům.

Podpořené 
 projekty OPAM
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7. Obnova sochy 
sv. Floriána 
v Heřmánkovicích

Omnium o. s.
Královehradecký kraj

V uplynulých letech získalo sdružení 
Omnium od Nadace OF 20 000 Kč.

40 000 Kč

9. Obnova křížku 
v Rožmitále 
u Broumova

Omnium o. s. 
Královehradecký kraj

V uplynulých letech získalo sdružení 
Omnium od Nadace OF 20 000 Kč.

15 000 Kč

10. Restaurování 
oltářního obrazu 
v Keblicích, v kapli 
sv. Václava

Římskokatolická farnost Čížkovice
Ústecký kraj

Římskokatolická farnost Čížkovice žádala 
o grant u Nadace OF poprvé. 

20 000 Kč

11. Kříž u kaple 
Navštívení 
Panny Marie ve 
Vojkovicích
Římskokatolická farnost Dobratice
Moravskoslezský kraj

Římskokatolická farnost Dobratice žáda-
la o grant u Nadace OF poprvé. 

20 000 Kč

12. Restaurování 
hřbitovního kříže

Frýdlantsko, o s.
Liberecký kraj

Občanské sdružení Frýdlantsko již 
získalo od Nadace OF podporu projektů 
v celkové výši 138 000 Kč.

30 000 Kč

13. Oprava 
kostelních varhan 
— kostel sv. Petra 
v Okovech 
— Velenka

Sdružení občanů a přátel obce 
Velenky o. s. 
Středočeský kraj

Sdružení získalo v uplynulých letech 
v rámci grantů Nadace OF 68 000 Kč.

40 000 Kč



14. Obnova 
litinového křížku 
u Ratenic

Ratenická včela o. s.
Středočeský kraj

Sdružení žádalo o grant u Nadace OF 
poprvé.

20 000 Kč

15. Restaurování 
sochy sv. Isidora 
v Lichnově
Římskokatolická farnost Lichnov
Moravskoslezský kraj

Římskokatolická farnost Lichnov požáda-
la o grant u Nadace OF poprvé. 

30 000 Kč

17. Oprava 
chrámových 
varhan
Farní sbor Českobratrské církve 
v  Chlebích
kraj Středočeský

Farní sbor ČBCE žádal o grant u Nadace 
OF poprvé. 

40 000 Kč

19. Obnova okapů 
v bývalé škole

Občanské sdružení Rousínov
Středočeský kraj

Sdružení získalo grant od Nadace OF ve 
výši 40 000 Kč v roce 2012.

30 000 Kč

20. Oprava varhan 
— zhotovení 
restaurátorské 
kopie rejstříku 
Quintadena do 
hlavního stroje
Římskokatolická farnost Chabařovice
Ústecký kraj

Římskokatolická farnost Chabařovice 
žádala o grant u Nadace OF poprvé. 

20 000 Kč

27. Restaurování 
obrazů Ježíše, 
Marie a 14 × 
křížové cesty 
v kostele 
sv. Michala

Římskokatolická farnost Kujavy 
Moravskoslezský kraj

Římskokatolická farnost Kujavy žádala 
o grant u Nadace OF poprvé. 

30 000 Kč

29. Záchrana 
podlahy kostela 
sv. Archanděla 
Michaela

Občanské sdružení Michael
Liberecký kraj

Sdružení získalo grant od Nadace OF 
v uplynulých letech částkou 40 000 Kč.

40 000 Kč
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30. Kostel 
sv. Vojtěcha 
— oprava hodin

Spolek přátel Ostašova
Liberecký kraj

Spolek na záchranu kaple sv. Víta získal 
již od Nadace OF částku 130 000 Kč.

30 000 Kč

31. Renovace 
studny 
Prokopovského 
dvora Vizovice
O. s. Janova Hora Vizovice
kraj Zlínský

Sdružení žádalo o grant u Nadace OF 
poprvé. 

35 000 Kč

32. Restaurování 
kříže z Božích muk 
v Klokočí

Jana Šafaříková, fyz. os., Klokočí, Turnov
Liberecký kraj

Jana Šafaříková žádala o grant u Nadace 
OF poprvé. 

13 000 Kč

34. Restaurování 
Hofmanova kříže 
v obci Skalka
O. s. (bez)PAMĚTÍ Broumovska
Královehradecký kraj

Sdružení se ucházelo o grant u Nadace 
OF poprvé.

30 000 Kč

37. Renovace 
kapličky v obci 
Pustějov 
— dokončovací 
práce

Římskokatolická farnost Pustějov
Moravskoslezský kraj

Římskokatolická farnost Pustějov žádala 
o grant u Nadace OF poprvé. 

40 000 Kč

38. Záchrana 
ohradní zdi kaple 
Sinutec — 1. etapa
Spolek za záchranu kaple sv. Víta 
wwv Sinutci
Ústecký kraj

Spolek na záchranu kaple sv. Víta získal 
již od Nadace OF částku 130 000 Kč.

30 000 Kč
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39. Rehabilitace 
originálu 
sochy sv. Jana 
Nepomuckého

Komunitní centrum Perleťánek
kraj Vysočina

Centrum Perleťánek žádalo o grant 
u Nadace OF poprvé.

30 000 Kč

42. Obnova 
Beuronské kaple 
— „Přes překážky 
ke hvězdám“
O. s. Pro arte beuronensis — Spol. pro 
obnovu kaple gymnázia Teplice
Ústecký kraj

30 000 Kč

44. Restaurování 
pískovcového 
kříže Zlín 
— Příluky

Římskokatolická farnost sv. Filipa 
a Jakuba Zlín 
Zlínský kraj

Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jaku-
ba žádala o grant u Nadace OF poprvé.

30 000 Kč

48. Oprava 
exteriéru kaple 
Panny Marie 
v Prackově

O. s. za záchranu kapličky na Prackově
Liberecký kraj

Sdružení bylo podpořeno z Nadace OF 
již v minulosti částkou 40 000 Kč. 

40 000 Kč
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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 každo-
ročně ohodnocovány nejlepší projekty 
splňující daná kritéria. Oceněny jsou ty 
projekty, jejichž náplní je obnova a opra-
va 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 handica-
povaných spoluobčanů, ale jsou přímo 
spojeny s obnovou historicky cenné-

ho objektu, zapsaného do Ústředního 
seznamu kulturních památek. Všechny 
projekty posuzuje hodnoticí komise 
složená z členů správní rady Nadace. 
Ta také stanovuje finanční podporu jed-
notlivým projektům. Konečné pořadí je 
schváleno správní radou Nadace.
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Grantová pravidla programu 
„Památky a zdraví“

Specifikace žadatele:

Památka — předmět žádosti o grant

Poznámka: Nelze znovu žádat o grant na 
projekty podpořené v minulých letech.

Na  poskytnutí nadačního příspěvku není 
právní nárok.

musí být

 registrována v Ústředním seznamu 
kulturních památek, tj. musí mít při-
děleno rejstříkové číslo

může být

 občanské sdružení, obecně pro-
spěšná 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 organi-
zace 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 %

může být

 památka a projekt, na které byl již 
v minulosti poskytnut grant od Nada-
ce OF

nesmí být

 orgány státní správy, jednotky územ-
ní samosprávy

 právnické osoby veřejného práva

 fyzické osoby — podnikatelé

 právnické osoby založené za účelem 
podnikání

 nadace, jsou-li součástí jejich nadač-
ního jmění prostředky NIF
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Projekty podpořené v roce 2013

Pro rok 2013 byl vyhlášen 16. ročník 
grantového programu „Památky 
a zdraví“.

Do grantového programu se přihlásilo 7 
žadatelů. Podpořeno bylo 6 projektů. Na 
granty byly využity výnosy z nadačního 
jmění. 

V roce 2013 bylo v programu Památky 
a zdraví rozděleno 326 000 Kč.

1. Rekonstrukce 
dílen 
v Terapeutické 
komunitě Mýto
Česká asociace pro psychické zdraví
Kraj Praha

Asociace žádala o grant u Nadace OF 
poprvé

50 000 Kč

2. Vitráž v kostele 
sv. Karla
Kongregace Milosrdných sester sv. Karla 
Boromejského
Kraj Praha

V uplynulých letech podpořila Nadace 
OF projekty Kongregace MS v celkové 
výši 780 000 Kč

50 000 Kč

3. Chráněné 
bydlení ve 
středověké baště 
— „Můj cíl — žít 
samostatně“
Diakonie Českobratrské církve evange-
lické — středisko v Čáslavi
Středočeský kraj

Nadace OF podpořila středisko v Čáslavi 
letos poprvé. 

50 000 Kč

4. Oprava výtahu 
v bývalé klášterní 
budově
Život bez bariér, o. s.
Královéhradecký kraj

46 000 Kč

5. Obnovou 
cesty k větší 
soběstačnosti 
a bezpečnosti 
— 2.etapa
Oblastní charita Červený Kostelec
Královéhradecký kraj

Nadace OF podpořila Oblastní charitě 
Červený Kostelec projekty v celkové výši 
330 000 Kč a organizace tak patří mezi 
nejúspěšnější grantové žadatele.

70 000 Kč

6. Nová okna na 
pokojích klientů
Diakonie České církve evangelické — 
středisko v Myslibořicích 
kraj Vysočina

V uplynulých letech získala Diako-
nie v Myslibořicích na své projekty od 
Nadace OF podporu v celkové výši 
440 486 Kč.

60 000 Kč
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Slavnostní vyhlášení 
grantového řízení 2013

Americké centrum, Tržiště 13, Praha 1 
Malá Strana

Slavnostní vyhlášení výsledků grantové-
ho řízení 2013 a grantových programů 
Památky a zdraví a Opomíjené památky 
se konalo 20. listopadu 2013, v 17 hodin, 
v Americkém centru, Tržiště 13, Praha 
1 — Malá Strana, za účasti zástupců 
velvyslanectví USA v Praze, členů správní 
a dozorčí rady Nadace, zástupců pod-
pořených grantových žadatelů a dalších 
významných hostů — podporovatelů 
a dárců.

Akce se uskutečnila za účasti velvyslan-
ce USA v Praze — Normana L. Eisena 
a bývalého velvyslance USA — Williama 
Luerse a jeho ženy Wendy.

William Luers působil jako velvysla-
nec Spojených států v Praze v letech 
1983—1986. Během té doby spolu se 
svou ženou Wendy podporoval zdejší 
nezávislé dění, navázal přátelství s řadou 
umělců a disidentů, včetně Václava 
a Olgy Havlových. V 90. letech manželé 
Luersovi pomáhali mimo jiné zakládat 
v Praze také pobočku americké Nadace 
pro občanskou společnost.

Přestože se manželé Luersovi v sou-
časné době angažují především ve 
Spojených státech —William Luers je 
ředitelem Projektu Írán a vyučuje na 
Kolumbijské univerzitě, Wendy Luersová 
působí jako místopředsedkyně latinsko-
-amerického programu pro mezinárodní 
studenty v centru Woodrowa Wilsona — 
oba se živě zajímají o dění 
v České republice.

Úspěšní žadatelé o grant Nadace  OF 
převzali z rukou předsedkyně správní 
rady NOF Dagmar Havlové-Ilkovičové 
grantový certifikát. Večerem hosty pro-
vedl moderátor Jiří Vejvoda, v průběhu 
ceremonie zazněly skladby Františka 
Bendy, Astora Piazolla a Jaroslava No-
váka v podání hudebníků Petra Graua 
(flétna) a Jaroslava Nováka (kytara).
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Správa finančních prostředků přidělených 
z Nadačního investičního fondu
1. Výše příspěvku

I. etapa:  23 551 000 Kč

II. etapa: 16 035 000 Kč

5 381 000 Kč

4 059 000 Kč

9 440 000 Kč

2 069 000 Kč

Celkem: 60 535 000 Kč

Na účet nadace připsáno:

14. 12. 1999

9. 4. 2002

22. 4. 2003

23. 12. 2003

7. 12. 2004 

2. 11. 2006

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 Kč (uloženo ve správě 
portfolia Raiffeisenbank, a. s., na běžném 
investičním účtu).
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Nadační jmění k datu 31. 12. 2013 v Kč
Správa portfolia Raiffeisenbank

Vklad celkem:  23 381 000 Kč 

Vklad NIF: 17 381 000 Kč 

Vklad vlastní jmění nadace: 6 000 000 Kč

Tržní hodnota včetně zhodnocení k 31. 12. 2013: 24 411 925 Kč

Termínovaný vklad Raiffeisenbank

Vklad celkem:  714 000 Kč
 

Investiční kapitálová společnost Komerční banky

Vklad NIF:  18 000 000 Kč
 
Tržní hodnota včetně zhodnocení k 31. 12. 2013: 18 791 619 Kč

Správa aktiv Česká spořitelna

Vklad NIF — portf. I. účet č. 164072/0800  9 440 000 Kč

Tržní hodnota včetně dividendy k 31. 12. 2013:  10 249 625 Kč

 
Vklad NIF — portf. II. účet č. 164072/0800 15 000 000 Kč

Tržní hodnota včetně dividendy k 31. 12. 2013:  15 499 117 Kč 

Celkem vklad NIF: 60 535 000 Kč 

Celkem vklad vlastní jmění nadace: 6 000 000 Kč 

Výše nadačního jmění zapsaná v nadačním rejstříku, 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 70: 66 535 000 Kč
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Rozdělení výnosů za rok 2012 vyplacených v roce 2013

Dary

V roce 2013 jsme získali od firem a jed-
notlivců finanční dary ve výši 75 000 Kč.

Specifikace výdajů použitých na správu 
Nadace za rok 2013

Část výnosů vyplacených Nadaci byla 
v souladu se smlouvou použita na sprá-
vu Nadace — na úhradu výdajů souvise-
jících s vyhlášením, řízením a kompletní 
administrací grantových programů. 
Specifikace souvisejících výdajů: nákla-
dy na činnost koordinátora, propagace 
a administrativní náklady (kancelářské 
potřeby, telefonní 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 souvisejí-
cích se správou Nadace. „Celkové roční 
náklady Nadace Občanského fóra sou-
visející s bezprostřední správou Nadace 
nesmí překročit 40 % z hodnoty nadač-
ního jmění k 31. 12. kalendářního roku.“

Náklady související se správou Nadace 
Občanského fóra činily celkem 
488 906 Kč, tj. 0,7 % z nadačního jmění 
Nadace Občanského fóra k 31. 12. 2013.

Uloženo v:

Raiffeisenbank, a. s. — portfolio

Česká spořitelna, a. s. — portfolio I

Česká spořitelna, a. s. — portfolio II (HTM)

IKS KB

Raiffeisenbank — termínovaný vklad

Nadační jmění:

23 381 000 Kč

9 440 000 Kč

15 000 000 Kč 

18 000 000 Kč

714 000 Kč

Celkem 66 535 000 Kč

VÝPOČET PRO NOF v roce 2013:

0,5 × 1,1067 × 1/100 × 60 535 000 
 = 334 940 Kč

VZOREC k výpočtu:

0,5 × 1,1067 × 1/100 × registrovaná výše 
příspěvku z NIF v nadačním jmění v Kč

Výpočet povinného objemu rozdělených nadačních příspěvků z výnosu NIF 2011

PRIBID pro rok 2013: 1,1067

Povinný objem rozdělených nadačních 
příspěvků z výnosu NIF za rok 2012 pro 
NOF v roce 2013:

(NIF PRIBID) využit přebytek z roku 2012

Užití výnosů vyplacených v roce 2013

1) Ve veřejně vyhlášeném grantovém 
programu „Opomíjené památky“ uděle-
no 26 grantů v celkové hodnotě

2) Ve veřejně vyhlášeném grantovém 
programu „Památky a zdraví“ podpořeny 
6 granty v celkové hodnotě

Z výnosu NIF bylo rozděleno
Režie k projektům NIF 2013

Nadhodnota  2 963 000 Kč výnos za rok 2013 / nebyl vyplacen v r. 2013

334 940 Kč

783 000 Kč

326 000 Kč

1 109 000 Kč
221 800 Kč
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Členové správní rady Nadace Občanského fóra
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 předsedky-
ní správní rady. Předtím aktivně působila 
v politickém hnutí Občanské fórum 
— byla jedním ze zakládajících členů Na-
dace Občanského fóra. Prostřednictvím 
nadačních projektů se zapojila do čin-
nosti v oblasti památkové péče. Je také 
jednou ze zakladatelek pražské školy 
Sógetsu, která se zabývá aranžováním 
květin v japonském stylu — ikebana. Pů-
sobí jako jednatelka společnosti Lucerna 
— Barrandov, spol. s r. o., která spravuje 
pražský palác Lucerna a další budovy 
v centru Prahy. V současné době aktivně 
působí na venkově, kde založila a vede 
ekofarmu Košík, organizuje rekonstruk-
ce venkovských domů a zasazuje se 
o obnovu významných krajinných prvků.

 Akad. arch. František Formánek

zakladatel a dlouholetý editor měsíčníku 
Parlamentní zpravodaj (PZ). Jako první 
náměstek ministra kultury ČR se v letech 
2005—2006 věnoval zejména financo-
vání záchrany kulturního dědictví. Účast-
nil 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 význam-
ně pomáhají rozvoji nadačních aktivit. 

Střídavě žije v České republice a ve 
Švýcarsku.

Doc. Ing. Ivan M. Havel, CSc. 

byl aktivním členem politického hnu-
tí Občanské fórum a také jedním ze 
zakladatelů Nadace Občanského fóra. 
Svůj doktorát získal v oblasti matematic-
ké informatiky na Kalifornské univerzitě 
v Berkeley. Několik let pracoval jako vě-
decký pracovník v Československé aka-
demii věd. Doposud působí jako vědecký 
pracovník (do roku 2008 ředitel) Centra 
pro teoretická studia, instituce náleže-
jící pod Univerzitu Karlovu a Akademii 
věd České republiky. Je šéfredaktorem 
populárně-vědeckého magazínu Vesmír. 
Zabývá se kybernetikou, umělou inte-
ligencí a filozofickými otázkami přírod-
ních věd. Je členem Academia Europea 
a v radách několika dalších akademic-
kých institucí a vzdělávacích nadací. 

Prof. Ing. arch. Miroslav Masák

byl v letech 1990—1992 jedním z poradců 
prezidenta České republiky Václava Hav-
la. V letech 1993 až 1996 byl místopřed-
sedou Rady pro rozvoj Pražského hradu. 
Byl členem českého komitétu ICOMOS, 
organizace UNESCO pro ochranu kultur-
ního dědictví, dále členem představen-
stva České komory architektů a profe-
sorem na Fakultě architektury Vysokého 
učení technického v Brně.

Ing. arch. Olga Bašeová 

pracovala dlouhá léta ve Státním ústavu 
památkové péče v Praze, kde se speci-
alizovala na historické zahrady, parky 
a krajinu. V letech 1993—1996 působila 
v Radě pro rozvoj Pražského hradu. Je 
členkou komitétu ICOMOS, Mezinárod-
ního výboru ICOMOS-TFLA pro historické 

zahrady a krajinu a The Garden History 
Society ve Velké Británii. Několik let pra-
covala 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 
filozofie a bývalým rektorem Univerzity 
Karlovy. Za totalitního režimu se věnoval 
disidentské práci a přednášel v tzv. byto-
vých univerzitách. Stál při zrodu debatní 
skupiny s názvem Academie, která sdru-
žuje významné filozofy. Profesor Radim 
Palouš stále ještě působí v řadě spole-
čensky významných organizací a věnuje 
se literární činnosti.

Členové dozorčí rady 
Nadace Občanského fóra

Ing. Karel Havlík 

Darja Zoubková 

RNDr. Jiří Štulc 

Za kancelář Nadace Občanského fóra

Marcela Urbanová

Václava Parkánová

Dobrovolníci

Monika Solanská

Lucie Urbanová

Ondřej Vomáčka
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Poděkování 
dárcům
Nadace Občanského fóra děkuje všem 
sponzorům, dárcům a podporovatelům 
za finanční a jinou pomoc, díky které 
můžeme své poslání naplňovat.

Dárci a podporovatelé v roce 2013

 COLOSEUM CATERING

 Jana Florian & Partners AG, 
 Switzerland

 LUCERNA — BARRANDOV, spol. s r. o.

 Mgr. Jiří Matolín, LL.M.

 První dobrá, s. r. o.

 Alexandr Hudeček

Jak pomáhat
Podporovatelé a dárci:

Pomáhejte nám zlepšovat obnovu kul-
turního 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.

Nadace Občanského fóra nabízí gene-
rálnímu sponzorovi přímou účast na 
činnosti nadace.

Více informací na: 
www.nadaceof.cz/stante-se-darcem

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
+420 773 461 291
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, 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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