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Výroční zpráva
Nadace Občanského fóra
za rok 2017



Milí příznivci Nadace Občanského fóra,

předkládáme vám výroční zprávu obsahující výsledky
naší práce za rok 2017. Snad mohu hned v úvodu říci,
že jsme s výsledky našeho usilování spokojeni.
Podařilo se nám podpořit řadu občanských i jiných
iniciativ, které se snaží udržet či zachránit drobné
i větší památky v různých koutech naší země.

Tato země je na památky velmi bohatá a značné
množství z nich už bylo v nedávné době opraveno, jak
se snadno přesvědčíte, vydáte-li se na výlet do svého
okolí. Mnozí naši přátelé již před rokem 1989 na svých
vycházkách objevovali často i polozbořené zbytky
tvořivosti našich předků. Vždy bylo zajímavé
poslouchat jejich líčení, tehdy však k záchraně
památek nebylo možné nijak přispět.

Situace se ovšem po roce 1989 změnila, když se u nás
počala rozvíjet občanská společnost a vznikaly
neziskové zájmové organizace včetně těch, které se
rozhodly vrátit život opomíjeným památkám. Jako
jedna z prvních vznikla i naše Nadace. Zrodila se tehdy
v centru Občanského fóra, které samo již patří historii
a jehož jméno se zachovalo jen v názvu Nadace.

Kdyby památky zůstaly bez života, bez návštěvníků
a bez obyvatel, staly by se jen zapomenutou hmotou,
která se postupně rozpadá, přičemž se ztrácí duch
dávných dob, kdy ještě žily. K tomu, aby se do ruin
a zřícenin vrátil život, je ale třeba zručných
řemeslníků a restaurátorů. Jejich práce a vše, co je
s tím spojeno, vyžaduje nemalé finanční prostředky.

Výdaje ovšem daleko přesahují případné výnosy
z různých kulturních akcí pořádaných v prostorách
památek anebo z jejich pronájmů.

Zatímco na památky ve vlastnictví státu lze pamatovat
v rozpočtu ministerstva kultury, památky ve vlast‐
nictví obcí jsou na tom daleko hůře. V takových
případech lze spoléhat jen na finanční pomoc nadací,
dárců a mecenášů. Samy nadace hospodaří
s prostředky od sponzorů a s výnosy z vlastního
majetku. Tento majetek má zpravidla povahu vkladů
na bankovních účtech, avšak úrokové sazby jsou dnes
bohužel velmi nízké.

V případě naší Nadace řešíme tento problém
investicemi v investičních fondech, to ale vyžaduje
promyšlenou investiční strategii, aby se předešlo
riziku, které je přímo úměrné výnosu. Naše správní
rada se snaží rozdělit kapitál do více investičních
fondů s různým předpokládaným výnosem. Krátce
řečeno, není to jednoduché.

Finanční prostředky jsou jedna věc, ale je tu i věc
druhá, hůře měřitelná, ale podle našeho názoru
klíčová. Je to iniciativa nadšenců, kteří žijí v místě té
které památky, mají k ní osobní vztah, a proto dělají
vše, aby ji vrátili do plné krásy. Právě tyto nadšence se
Nadace Občanského fóra snaží podporovat.

Děkuji všem spolupracujícím dárcům, stejně jako
obdarovaným, za jejich společné úsilí zachovat
a zkrásnit naši zem.

Dagmar Havlová Ilkovičová

Úvodní slovo

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření
Nadace Občanského fóra za rok 2017
byla schválena správní radou 24. června 2018.

Fórum dárců ocenilo paní

Dagmar Havlovou za

dlouholetou podporu

a osobní přínos k rozvoji

občanské společnosti

a veřejně prospěšných

organizací.

Slavnostní předání ocenění se

konalo na Dárcovském

summitu pořádaném dne

29. listopadu 2017.



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

Opomíjené památky
Památky a zdraví

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

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

Grantová politika
Nadace Občanského fóra

Fórum dárců je

celorepublikový spolek

zastřešující dárce v České

republice. Na budování

a rozvoji prostředí pro

dárcovství pracuje Fórum

dárců úspěšně již více než

20 let. V jeho registru je

vedeno 500 nadací a fondů.

V letech 1996 až 2017 nadace podpořila celkem
391 projektů v celkové výši 24 014 000 Kč.

Opomíjené památky 315 projektů částkou 12 308 000 Kč
Památky a zdraví 75 projektů částkou 11 706 000 Kč
Mimo grantové řízení 1 projekt částkou 26 000 Kč

Historie
Nadace Občanského fóra vznikla jako jedna z prvních
nepolitických neziskových organizací již v květnu
roku 1990. Její původní poslání spočívalo v ochraně
kulturních památek a podpoře univerzitního
vzdělávání. Počátkem devadesátých let minulého
století na krátkou dobu podporovala širší spektrum
projektů, včetně projektů zaměřených na humanitární
pomoc a zdravotnickou péči. V roce 1995 se nadace
rozhodla přehodnotit své základní poslání a soustředit
své úsilí výhradně na záchranu kulturního dědictví.

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

O nadaci



Slavnostní nadační večer při příležitosti vyhlášení grantového ročníku 2017 se již
tradičně uskutečnil v rezidenci amerického velvyslance dne 29. listopadu. Poprvé byl
hostitelem pan velvyslanec Stephen B. King, který začal působit v Praze v podzimních
dnech letošního roku. Bylo ctí všem přítomným, že nadační večer byl první akcí
daného typu, kterou pan velvyslanec zaštítil v rámci své diplomatické mise v ČR
a to v doprovodu své manželky paní Karen Kingové.

Úspěšní žadatelé převzali schválené grantové ocenění z rukou hostitele pana Stephena
B. Kinga a předsedkyně správní rady nadace paní Dagmar Havlové Ilkovičové.

Hudební části programu večera se ujali sólisté Martin Kasík/klavír, Irvin Venyš/klarinet
a mezzosopranistka s nádherným hlasem Petra Vondrová. V jejich podání si zúčastnění
vyslechli ve třech blocích Dvořákovu „Humoresku pro klavír“, dvě písně z Dvořákova
cyklu „Biblických písní“, dále „�e Entertainer“ od Scotta Joplina a dvě skladby, které
složil Harry Burleigh.

Večerem jako obvykle bilingvně provedl Jiří Vejvoda ve výjimečné atmosféře
reprezentačních prostor Petschkovy vily.

Slavnostní vyhlášení grantového řízení 2017
v rezidenci velvyslance USA v Praze



Přehled nadačníhomajetku k 31. 12. 2017

Správa portfolia Raiffeisenbank
Vklad celkem: 31 058 241 Kč
Tržní hodnota včetně zhodnocení k 31. 12. 2017 31 104 895 Kč

Investice Arca Investments, a.s., Bratislava
Vklad celkem 10 000 000 Kč
Tržní hodnota včetně zhodnocení k 31. 12. 2017 10 216 668 Kč

Správa aktiv Česká spořitelna
Vklad celkem – portf. I. účet č. 164072/0800 9 555 633 Kč
Tržní hodnota včetně dividendy k 31. 12. 2017 22 447 710 Kč

Vklad celkem – portf. II. účet č. 164072/0800 15 073 865 Kč
Tržní hodnota včetně dividendy k 31. 12. 2017 2 481 645 Kč

Výše nadačního kapitálu 60 535 000 Kč
zapsaná v nadačním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze,
oddíl N, vložka 70

S nadačním kapitálem je nakládáno v souladu s ustanovením § 303

a násl. zák. č. 82/2012, občanského zákoníku, příp. dalšími zákonnými

předpisy regulujícími činnost nadací, v platném znění.

DARY
V roce 2017 byla činnost Nadace podpořena dary ve výši 129 000 Kč
firemními a individuálními dárci.

SPECIFIKACEVÝDAJŮ POUŽITÝCHNA SPRÁVUNADACE ZAROK 2017
Část výnosů byla použita na grantové příspěvky a na správu Nadace – na úhradu
výdajů souvisejících s kompletní administrací grantových programů.

Specifikace souvisejících výdajů: náklady na činnost koordinátorů, kontrolní činnosti,
propagaci, cestovné, administrativní náklady (kancelářské potřeby, poštovné, repro-
služby, apod.), příspěvky za členství v oborových sdruženích.

Statutem je stanoveno omezení nákladů souvisejících se správou nadace, přičemž
celkové roční náklady spojené s bezprostřední správou nesmí překročit 40 %
z hodnoty nadačního kapitálu k 31. 12. kalendářního roku.

Náklady související se správou Nadace Občanského fóra za rok 2017 jsou podrobně
rozděleny analytikou dle charakteru hlavní činnosti – tj. činnosti spojené se statutem
nadace. Limit nákladů byl plně dodržen.

Účetní i ostatní doklady týkající se hospodaření nadace
jsou archivovány v sídle nadace.



Zpráva auditora



Výkaz zisků a ztrát

Finanční zpráva

Rozvaha

Výkaz zisků a ztrát



Pšovka – okrášlovací spolek Kokořínska / kraj Liberecký
Projekt: Rekonstrukce kapličky sv. Jana Nepomuckého v Korcích
Příspěvek: 25 000 Kč na obnovu kapličky v obci Korce (okr. Česká Lípa).

Drobné památky severních Čech / kraj Ústecký
Projekt: Obnova Jagerbauerova kříže
Příspěvek: 25 000 Kč na obnovu kamenného soklu kříže umístěného
na úpatí vrchu Klobouk v obcí Jílová.

Spolek přátel domuU Slona / kraj Jihočeský
Projekt: Obnova domu U Slona – rekonstrukce komínu
Příspěvek: 25 000 Kč na rekonstrukci komínu na měšťanském klasicistním
domě zv. U Slona, který se nachází u Kamenného mostu v Písku.

Barokní dvůr BOROTÍN, z. s. / kraj Jihočeský
Projekt: Dokončení obnovy barokního plotu dvoru Borotín – fáze IV.
Příspěvek: 30 000 Kč na obnovu další části barokního plotu jižního křídla
hospodářského dvoru Borotín.

Římskokatolická farnost Ostrava – Stará Bělá / kraj Moravskoslezský
Projekt: Oprava a zpřístupnění kříže manželů Sýkorových
Příspěvek: 20 000 Kč na opravu kříže datovaného r. 1888.

Občanské sdružení Rousínov / kraj Středočeský
Projekt: Osvícení kostela Narození PannyMarie v Rousínově
Příspěvek: 20 000 Kč na instalaci světel k osvícení kostela, který je
významnou architektonickou dominantou obce Rousínov.

POSKYTNUTÉNADAČNÍ PŘÍSPĚVKY

Petr Jaška / kraj Karlovarský
Projekt: Rekonstrukce koruny zdiva tvrze Pomezná
Příspěvek: 30 000 Kč na obnovu části gotické tvrze.

Římskokatolická farnost Jeníkov / kraj Ústecký
Projekt: Restaurování varhanní skříně
Příspěvek: 30 000 Kč na restaurátorské práce na varhan umístěných
v kostele Sv. Petra a Pavla v Jeníkově.

Spolek za záchranu kostela ve Starkoči / kraj Středočeský
Projekt: Okna pro kostel ve Starkoči – II. etapa
Příspěvek: 30 000 Kč na výměnu další části oken v kostele ve Starkoči.

Okrášlovací spolek STEBNO 2020 / kraj Ústecký
Projekt: Oprava památníku sedmi obětem povodní z roku 1872
Příspěvek: 25 000 Kč na obnovu kamenného monumentu s křížem,
který je významnou památkou Stebna.

Dětenický betlém z.s. / kraj Královehradecký
Projekt: Zachraňme Dětenický Betlém
Příspěvek: 30 000 Kč na restaurování trojrozměrných figur,
hradeb a kulis města Betléma.

Římskokatolická farnost Křinec / kraj Královehradecký
Projekt: Obnova varhan v kostele sv. Jiljí v Křinci – I. etapa
Příspěvek: 30 000 Kč na I. etapu obnovy varhan postavených významným
pražským varhanářem Karlem Vocelkou v 70.letech 19.století.

Strážská záchrana památek, o. s. / kraj Liberecký
Projekt: Oprava části vnějšího pláště kostela sv. Zikmunda
Příspěvek: 10 000 Kč na obnovu části vnějšího pláště kostela
sv. Zikmunda ve Stráži pod Ralskem.

Tvrz Veselí, z.s. / kraj Plzeňský
Projekt: Oprava ploché střechy zámku Veselí
Příspěvek: 30 000 Kč na financování části opravy střechy zámku Veselí.

Grantový program
„Opomíjené památky“

Smyslem tohoto programu je poskytovat finanční příspěvky na
opravu a záchranu opomíjených a zchátralých památek v České
republice. O drobné památky místního významu, které mají
nezastupitelné místo ve vzhledu naší krajiny, pečují většinou
místní občanské iniciativy, které se aktivně podílejí na
záchraně „své“ památky svým entuziasmem a dobrovolnou
brigádnickou prací. Nadace podporuje opravumístních
památek formou grantů.

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,

3) prohloubení povědomí veřejnosti o stavu těchto opomíjených
památek.

Vyhlášení grantového programu je veřejné.

Veškeré informace, jak o grant požádat a pravidla programu
jsou k dispozici na webových stránkách nadace –
www.nadaceof.cz, a to ode dne vyhlášení grantového řízení.

Projekty podpořené v roce 2017
21. ročník grantového programu „Opomíjené památky“.
V grantovém programu doručeno 26 žádostí.
Nadace rozdělila částku 605 tis. Kč mezi 23 žadatelů.
Na granty byly využity výnosy z nadačního jmění.



POSKYTNUTÉNADAČNÍ PŘÍSPĚVKY

Domov promne, z.s. / kraj Jihomoravský
Projekt: Regenerační prostor pro pečující osoby
Příspěvek: 30 000 Kč na vybudování terapeuticko-rehabilitačního centra
v přízemí rondokubistického domu na ul. Kounicova v centru Brna.

Společenství Dobromysl / kraj Středočeský
Projekt: Oprava střechy zámečku Srbeč – 5. etapa
Příspěvek: 45 000 Kč na obnovu střešní krytiny zámečku Srbeč.

Adventor o.s. / kraj Praha
Projekt: Komunitní, poradenské a edukační centrum
Příspěvek: 40 000 Kč na vybudování zázemí pro provoz chráněné dílny
v měšťanském domě u Sliveneckých v Praze, Ječné ulici.

Grantový program
„Památky a zdraví”

První ročník grantového programu vyhlásila Nadace
Občanského fóra v roce 1996.

Podpořeny jsou projekty, jejichž náplní je obnova
a oprava kulturních nemovitých památek, díky níž
dojde ke zlepšení kvality zdravotní či sociální péče,
která je v těchto objektech poskytována. Přihlášené
a hodnocené projekty tak přispívají nejen ke zlepšení
prostředí

a životních podmínek handicapovaných spoluobčanů,
ale jsou přímo spojeny s obnovou historicky cenného
objektu, zapsaného do Ústředního seznamu
kulturních památek.

Vyhlášení grantového programu je veřejné.

Veškeré informace, jak o grant požádat a pravidla
programu jsou k dispozici na webových stránkách
nadace – www.nadaceof.cz, a to ode dne vyhlášení
grantového řízení.

Projekty podpořené v roce 2017

20. ročník grantového programu „Památky a zdraví“.
V grantovém programu bylo doručeno 6 žádostí.
Částkou 115 000 Kč podpořeny 3 projekty.
Na granty byly využity výnosy z nadačního jmění.

Spolek přátel Ostašova / kraj Liberecký
Projekt: Kostel sv. Vojtěcha – oprava schodiště
Příspěvek: 30 000 Kč na opravu schodiště v kostele sv. Vojtěcha v Ostašově.

Novoveský okrášlovací spolek / kraj Liberecký
Projekt: Obnova oken a dveří kostela PannyMarie
Příspěvek: 30 000 Kč na obnovu části oken a dveří kostela PannyMarie v Nové
Vsi nad Nisou.

Spolek pod Studencem / kraj Ústecký
Projekt: Rekonstrukce Zeckertova kříže v Kunraticích u České Kamenice
Příspěvek: 30 000 Kč na celkovou rekonstrukci kříže v Kunraticích,
jehož historie dosáhne v r. 2018 250 let.

Okrášlovací spolek Budíček / kraj Ústecký
Projekt: Skytalský kříž – nové místo k zastavení se
Příspěvek: 20 000 Kč na kompletní obnovu kříže u Skytal, který je součástí
místní krajinné památkové zóny.

Omnium z. s. / kraj Královehradecký
Projekt: Obnova křížku v Heřmánkovících
Příspěvek: 20 000 Kč na kompletní renovaci křížku.
Projekt: Obnova křížku na vyhlídce u Janoviček na Broumovsku
Příspěvek: 25 000 Kč na rekonstrukci kříže.
Projekt: Obnova sochy Zmrtvýchvstání Krista v Broumově
Příspěvek: 30 000 Kč na celkovou obnovu sochy.
Projekt: Obnova Božích muk v Božanově
Příspěvek: 30 000 Kč na celkovou obnovumalé sakrální stavby.

Brána kláštera Chotěšov o.p.s. /kraj Plzeňský
Projekt: Obnova původního vchodu kláštera Chotěšov
Příspěvek: 30 000 Kč na obnovu původního vchodu do bývalého kláštera
premonstrátek v Chotěšově čp. 1.



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 předsedkyní
správní rady. Předtím aktivně působila v politickém hnutí Občanské fórum – byla
jedním ze zakládajících členů Nadace Občanského fóra. Prostřednictvím nadačních
projektů se zapojila do činnosti v oblasti památkové péče. Je také jednou
ze zakladatelek pražské školy Sógetsu, která se zabývá aranžováním květin
v japonském stylu – ikebana. Působí jako jednatelka společnosti Lucerna –
Barrandov, spol. s r. o., která spravuje pražský palác Lucerna a další budovy v centru
Prahy. V současné době aktivně působí na venkově, kde založila a vede ekofarmu
Košík, organizuje rekonstrukce venkovských domů a zasazuje se o obnovu
významných krajinných prvků.

Akad. arch. František Formánek
zakladatel a dlouholetý editor měsíčníku Parlamentní zpravodaj (PZ). Jako první
náměstek ministra kultury ČR se v letech 2005–2006 věnoval zejména financování
záchrany kulturního dědictví. Účastnil se na projektech zahraniční pomoci, např.
v Bosně a Hercegovině a v Latinské Americe. Organizoval studijní pobyty ve státech
Evropské unie a USA.

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

Doc. Ing. IvanM. Havel, CSc., Ph.D.
byl aktivním členem politického hnutí Občanské
fórum a také jedním ze zakladatelů Nadace
Občanského fóra. Svůj doktorát získal v oblasti
matematické informatiky na Kalifornské univerzitě
v Berkeley. Několik let pracoval jako vědecký
pracovník v Československé akademii věd. Doposud
působí jako vědecký pracovník (do roku 2008 ředitel)
Centra pro teoretická studia, instituce náležející pod
Univerzitu Karlovu a Akademii věd České republiky.
Je šéfredaktorem populárně-vědeckého magazínu
Vesmír. Zabývá se kybernetikou, umělou inteligencí
a filozofickými otázkami přírodních věd. Je členem
Academia Europea a v radách několika dalších
akademických institucí a vzdělávacích nadací.

Prof. Ing. arch. MiroslavMasák, dr. h. c.
byl v letech 1990–1992 jedním z poradců prezidenta
České republiky Václava Havla. V letech 1993 až 1996
byl místopředsedou Rady pro rozvoj Pražského hradu.
Byl členem českého komitétu ICOMOS, organizace
UNESCO pro ochranu kulturního dědictví, dále
členem představenstva České komory architektů
a profesorem na Fakultě architektury Vysokého učení
technického v Brně.

Členové dozorčí rady
Nadace Občanského fóra

Ing. Karel Havlík
Darja Zoubková
RNDr. Jiří Štulc

Kancelář Nadace Občanského fóra

Marcela Urbanová
Václava Parkánová

DOBROVOLNÍCI
Lucie Kaufmanová
Monika Solanská
Ondřej Vomáčka



Jak pomáhat?

Pomáhejte spolu s námi zlepšovat
obnovu kulturního dědictví

Nabízíme vámněkolikmožností:
■ staňte se podporovatelem či dárcem

Nadace Občanského fóra,
■ přispějte do nadačního kapitálu,
■ přispějte svými službami a know-how.

Darujte pohodlně – využijte možnost daňového odpočtu.

Pro poskytnutí finančních
prostředků lze využít:

■ bankovní převod – Komerční banka, a. s.,
č. ú. 10006-15531111/0100,

■ poštovní poukázku.

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

Nadace Občanského fóra nabízí generálnímu
sponzorovi přímou účast na činnosti nadace.

DÁRCI A PODPOROVATELÉVROCE 2016

■ COLOSEUM CATERING
■ Jana Florian & Partners AG, Switzerland
■ MS technik spol. s r.o.
■ LUCERNA – BARRANDOV, spol. s r. o.
■ Velvyslanectví USA v Praze
■ První dobrá s. r. o.
■ Eva Adámková
■ Liduška Rejmanová
■ Hana Belatková
■ Alexandr Hudeček
■ Jiří Vejvoda

Nadace Občanského fóra děkuje všem dárcům
a podporovatelům za finanční a jinou pomoc,
díky které může své poslání naplňovat.

Spolek Dobromysl vybudovaly dvě aktivní dámy Daniela Kederová aMonikaMydlářová
v barokním statku v Srbči téměř z ničeho. V komunisty zdevastovaném objektu vznikl
stacionář pro 13 mentálně nebo chronicky duševně nemocných lidí i přes to, že mu
v počátku nevěnovaly téměř žádnou pozornost krajské ani obecní instituce.
Třešničkou na dortu je malebná kavárnička přímo v prostorách statku, ve které
mohou klienti pracovat a místní usedlíci se u dobrého pití a jídla odreagovat. Nadace
OF přispěla v několika fázích na opravu střechy, kterou pod dozorem památkářů
postupně, kousek po kousku, rekonstruují tak, aby se zachovaly z původního krovu
zdravé části a měnily pouze ty již nepoužitelné.

Návštěvní deník
Václavy P.

Farnost v Poděbradech sídlí ve objektu
funkcionalistické vily z 30. let od architekta Bohumíra
Kozáka. V rozlehlé zahradě se kromě zmíněné fary
a modlitebny nachází i Altán Gloriet, který tam v roce
1820 nechal postavit sládek Ulrich pro potěchu své
ženy Veroniky. V jeho závětří se pořádají společná
setkání místní komunity a slaví nejrůznější svátky.
Altán byl téměř celý zrekonstruován za finanční
podpory Nadace OF.



Základní data
Nadace Občanského fóra

Zřizovatel
Společnost pro správu Nadace Občanského fóra
Washingtonova 17, 110 00 Praha 1 – NovéMěsto

Adresa
Nadace Občanského fóra
Štěpánská 61, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 776 575 114
www.nadaceof.cz
e-mail: nadaceof@seznam.cz

Identifikační číslo
006 76 187

Daňové identifikační číslo
CZ00676187

Bankovní spojení
Komerční banka, a. s.
Na Příkopě 969/33
114 07 Praha 1 – Staré Město

Číslo účtu 10006-15531111/0100

Nadace byla zapsána do nadačního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 70

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

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

Tato výroční zpráva je pro běžné prezentační a informační účely

distribuována bez kompletní roční účetní závěrky.

Kompletní verze této výroční zprávy, včetně zmiňované přílohy, je

uložena v rejstříku nadací a nadačních fondů vedeném Městským

soudem v Praze a v sídle Nadace Občanského fóra na adrese

Štěpánská 61, 110 00 Praha 1.
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