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Úvodní slovo

Liberální společnost založená na morálním univerzalismu, svobodném veřejném prostoru a respektu
k důstojnosti každého jedince není samozřejmostí.
Důležitost těchto zásad je zřejmá tváří v tvář polarizaci
moderních společností, jež ohrožují jejich stabilitu.
V centru pozornosti jsou nejen otázky nerovnosti,
xenofobie či populismu, ale i téma životního prostředí
a klimatických změn, které je středobodem odpovědnosti za budoucí generace.
Soudržnost pluralitních společností je velkou výzvou
jak pro společenský, tak pro akademický dialog.
V době hlubokých myšlenkových konfliktů, migrace
a zpochybňování politických autorit je potřebné ji
posilovat nejen prostřednictvím tradičních pilířů,
jako jsou principy spravedlnosti a vlády práva, ale i na
základě obecně přijatelných konsenzuálních východisek, jež upřednostňují obecně lidské konstanty naší
existence, jako jsou reciprocita a autonomní identita.
Rozhodující je morální hodnota našeho jednání, ne
účelovost instrumentálního rozumu zaměřeného na
individuální prospěch.
Tradiční spojení demokracie a křesťanských hodnot, na nichž byla založena západní civilizace, je
konfrontováno s faktem politického, hodnotového
a náboženského pluralismu. Hledání vlastního
názorového ukotvení v globálně propojeném světě
konkurujících si ideových a sociálních modelů je stále
obtížnější. Liberální identita založená na toleranci,
možnost svobodně se ztotožnit s liberálními ideály
je privilegiem, které musíme hájit.

Takový filosofický diskurs podporujeme na mnoha
úrovních. Jedním z příkladů je konference „Inequality,
Religion, and Society: John Rawls and After“, věnovaná
filosofickému odkazu nejvýznamnějšího politického
filosofa 20. století Johna Rawlse, která proběhla počátkem roku 2019 na Harvardově univerzitě. Dále se
připravuje série konferencí věnovaných zřejmě
největšímu filosofickému géniovi 20. století Ludwigu
Wittgensteinovi, první z nich se bude konat v roce 2019
v Oxfordu, další v následujícím roce v Praze a poslední
v roce 2021 ve Vídni. Dále se naše nadace bude podílet na přípravě společného projektu s Varšavskou
univerzitou, který bude mít formu několika kolokvií
věnovaných předním středoevropským intelektuálům
20. století, jako jsou Isaiah Berlin, Leszek Kolakowski,
Jan Patočka nebo Karl Popper.
Nenahraditelná je rovněž úloha veřejných intelektuálů,
myšlenkové komunity, jež má schopnost originálně
a kriticky interpretovat svět, klást si pro demokracii tak
zásadní otázky, zda máme moc, nebo zda moc má nás,
a nastavovat jí tak zrcadlo. Z historie víme, že mnozí
z nich nezůstávají jen v říši představ a povrchní kritiky, v rozhodujících momentech jsou schopni i oběti,
činu, který je přesahuje a je nejvyšším výrazem lidské
odpovědnosti. V této souvislosti nelze nepřipomenout
jejich mocnou zbraň, jíž je psané slovo jako fundament
kulturní tradice Západu. K jeho rozvoji přispíváme
podporou vydávání děl významných myslitelů. Symbolické je v tomto kontextu strategické partnerství
s Českým centrem mezinárodního PEN klubu.

Filosofický a intelektuální dialog

Autonomie, reciprocita
a občanská společnost

V mnoha ohledech nám v současnosti chybí normativní
reflexe rychle se měnícího světa. Potřebujeme reinterpretaci pojmů jako svoboda, rovnost, spravedlnost nebo
reciprocita, konceptů, do kterých zobecňujeme nová
fakta a události. Jejich současný obsah zastírá absence
analytického myšlení, ztráta koncentrace na podstatu,
jež je skryta v záplavě matoucího přílivu informací bez
autora i adresáta. Renesance morálního univerzalismu
může naznačit cestu, jeho principy přesahují horizonty
našeho bytí a tím mu dávají smysl tváří v tvář pomíjivosti našich životů. To jsou významné impulsy pro
filosofický a intelektuální dialog dnešní doby.

Pokud hovoříme o změně politické kultury, nelze si ji
představit bez liberální transformace občanské společnosti, tak aby byla sférou autonomie a univerzálních
hodnot v prostředí mnohavrstevných tradic. V průniku občanské a politické společnosti vzniká veřejný
prostor, který je místem střetu idejí, kulturních proudů
i mocenských ambicí. Charakter boje o veřejný prostor,
jakož i vítězné hodnoty mají formativní význam pro
povahu celé společnosti. Ideálem je reciproční autonomie, jež zahrnuje úctu k názoru druhého, k jeho
sekulárním postojům i k jeho náboženskému přesvědčení, čímž posiluje společenskou soudržnost.
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Nezbytným předpokladem sociální koheze a individuální autonomie je princip reciprocity, který je
morálním východiskem spravedlnosti, tedy stěžejního
regulativního principu institucí liberální společnosti.
Reciprocita je také nástrojem ke zmírňování nerovnosti a základem mezigenerační odpovědnosti, a to jak
ve své symetrické podobě, například jako participace
na veřejném životě otevřené a inkluzivní společnosti,
které její členové oplácejí to, že jim poskytuje vzdělání
či nabízí jinou formu sociální integrace, tak v asymetrické podobě – ve formě péče o budoucí generace, jež
péči aktuálně nemohou oplácet, lze však předpokládat,
že tak učiní v budoucnu, až si osvojí reciproční postoj,
který vždy respektuje nárok toho druhého i generací
příštích. Je to trvalá snaha najít názorovou shodu mezi
vlastním hlediskem a pozicí těch druhých.
Při hledání rovnováhy mezi morální reciprocitou
a politickou spravedlností silně rezonuje paradigma
sociální nerovnosti. V klasickém Rawlsově pojetí mají
mít všichni stejný přístup k základnímu souboru
práv a svobod, přičemž nerovnost je přípustná pouze
tehdy, pokud vede k nápravě ve prospěch těch nejméně
zvýhodněných, těch, kdo jsou na spodní hranici společenského žebříčku. Stručně řečeno, zlepšovat postavení
těch nejchudších je povinností těch lépe situovaných.
Tam, kde vidíme chudnutí, deziluzi a destrukci
středních vrstev, se lidé radikalizují a přiklánějí
k populistickému negativismu. Za proklamovanou
příčinu nerovnosti a za nepřátele národa jsou – mylně
– považováni migranti, minority, globalizace nebo
liberální politika. Často a z mnoha stran pak zní ostrá
kritika kapitalismu, širokou odezvu měl například
nedávný apel Thomase Pikettyho, jeho volání po regulaci, redistribuci a globálních formách zdanění.
Argumenty volající po větší distribuci statků jsou
samozřejmě nepřehlédnutelné a zaslouží si respekt.
Je však třeba mít vždy na paměti, že tržní prostředí
je nejen jednou z příčin ekonomické nerovnosti, ale je
i primárním zdrojem bohatství společnosti.
V pohnutých dějinách střední Evropy 20. století
měla občanská společnost výjimečnou úlohu, byla
domovem odvážných jednotlivců řídících se pouze
svým svědomím. Z jejich morální autonomie vyrostla
občanská rezistence, rezistentní ideál antipolitických
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generací „otřesených“, které opakovaně čelily brutálnímu mocenskému nátlaku.
Již v polovině minulého století maďarský intelektuál
István Bibó nazval politiky střední Evropy „falešnými
realisty“, kteří zatlačili idealisty západního typu.
Tito lidé vyrůstali na vlně existenciálního strachu,
přízemního nacionalismu a politické hysterie a jejich
působení mělo fatální důsledky, tím nejtragičtějším
bylo, řečeno slovy polského básníka Czesława Miłosze,
„zotročení ducha“. Země tohoto regionu, aby stvrdily
svůj návrat k civilizační tradici, musí být, jak poznamenal Jan Patočka, „západnější než Západ sám“, protože
jsou ohroženější a musí bytostně bránit svou křehkou
liberální identitu, někdy i před zradou vlastních elit.
Rozvoj komunikačních technologií a umělé inteligence
vytváří obrovský prostor jak pro autoritářskou kontrolu informací, tak pro manipulativní politické metody
a populistické vábení. Tragédie uplynulého století
byly nezřídka hvězdnými hodinami mas omámených
utopií. Snahou musí být, aby toto století nepatřilo
vládám davu, ale poučené veřejnosti, vládě kritického
intelektu. Jinými slovy, ale bylo v rukou těch, kdo chtějí
uvést do souladu řád politický s řádem mravním.
Střední Evropa je v jistém smyslu laboratoří Západu,
rozporuplnou rozmanitostí na malém prostoru a její
občanská společnost je opět v konfrontaci s těmi,
kteří prostřednictvím svého mocenského egoismu,
často i vyvoláváním nejsobečtějšího lidského pocitu –
strachu z cizího a neznámého –, se snaží konzervovat
moc na úkor celého společenství.
I z těchto důvodů bude nadále pokračovat podpora
Festivalu svobody, Knihovny Václava Havla a České
křesťanské akademie.

Vzdělání a kritické myšlení
Osud budoucích generací vzhledem k rozvoji biotechnologií, umělé inteligence a dopadům moderního
způsobu života na změnu klimatu můžeme ovlivnit
výrazněji, než minulé generace mohly ovlivnit ten náš.
Je naší povinností nejen zabránit podstatným změnám
klimatu, ale i předat příštím pokolením spravedlivé
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instituce a respekt k autonomii jedince v digitálním
věku. Cesta k tomuto cíli vede prostřednictvím podpory
vzdělání jakožto celostního formování charakteru.
K tomu směřuje podpora Oxfordské univerzity, Safra
Center for Ethics na Harvardově univerzitě, Centra pro
filozofii, etiku a náboženství na Karlově univerzitě,
stejně jako poskytování stipendií vybraným studentům humanitních oborů.
Garantem svobodného veřejného prostoru jsou
nezávislá média, nadace proto podporuje Asociaci
evropských novinářů (AEJ).

Luděk Sekyra
Zakladatel a předseda správní rady
nadace The SEKYRA FOUNDATION
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Základní informace

Zakladatel:

Luděk Sekyra

Datum vzniku:

6. září 2018

Spisová značka:

N 1639 vedená u Městského soudu v Praze

Členové správní rady:

Luděk Sekyra, předseda správní rady
Tomáš Halík
Daniel Kroupa
Martin Palouš
Jiří Pehe
Jiřina Šiklová
Michael Žantovský

Členové dozorčí rady:

Václav Štětka, předseda dozorčí rady
Jakub Jirsa
Jiří Přibáň
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Projekty nadace

University of Oxford (The Chancellor Masters and
Scholars of the University of Oxford) – program
“Public Life, Ethics, and religious Diversity”, Kate
dra politiky a mezinárodních vztahů
Nadační příspěvek na financování výzkumného
programu „Public Life, Ethics, and religious Diversity“,
který je realizován v rámci Katedry politiky a mezinárodních vztahů na Oxfordské univerzitě.

Edmond J. Safra Centre for Ethics, Harvard
 niversity – konference „Inequality, Religion, and
U
Society: John Rawls and After“
Nadace byla hlavním iniciátorem a podporovatelem
konference „Inequality, Religion, and Society: John
Rawls and After“, které se účastnila řada význačných
osobností. John Rawls byl nejvlivnějším politickým
filosofem dvacátého století, moderní politická filosofie
by bez něj byla nemyslitelná. Rozmanité perspektivy
a názory posílily a osvětlily pohled na Rawlsovy vlastní
myšlenky a problémy politické filosofie, kterým nadále
čelí jeho nástupci. Pro konferenci nebylo vhodnějšího
místa než Harvard, kde Rawls velmi dlouho pracoval
a učil.
Více o konferenci:
https://hwpi.harvard.edu/rawls-conference
„Projekt fórum“ – občianske združenie – Středo 
evropské fórum, ročník 2018

Martin Madej – studium na Corpus Christi College,
University of Oxford
Nadace uhradila Martinovi Madejovi náklady studijního programu Magister Juris na Corpus Christi
College, University of Oxford v akademickém roce
2018/2019.

Nerudný fest.cz
(ročník 2018)

–

Koncert

pro

budoucnost

Nadace poskytla nadační příspěvek neziskové organizaci „Projekt Fórum“ – občianske združenie, která
vznikla v roce 2006 v Bratislavě s cílem podporovat
vzdělávání, šířit kulturu a vytvářet prostor pro diskusi
a polemický dialog. Od roku 2009 je organizátorem
každoročně konané diskusní konference přístupné
široké veřejnosti známé pod názvem Středoevropské
fórum, jejíž desátý ročník nadace podpořila.

Nadace podpořila Festival svobody, který se konal
u příležitosti oslav výročí 17. listopadu 1989. Během
festivalu probíhaly akce s cílem připomenout události
listopadu 1989 a propagovat hodnoty spojené s touto
událostí. Nadace konkrétně podpořila závěrečný
Koncert pro budoucnost, který je pořádán neziskovou
organizací (spolkem) Nerudný fest.cz. Organizace
je aktivní v kulturní oblasti a jejím posláním je podpora mladých umělců ve všech kulturních sférách.

Více o fóru: https://www.ceeforum.eu/

Více o festivalu: https://www.nerudnyfest.cz/
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Nadační příspěvky a dary

a. Nadační příspěvky

b. Nadační dary přijaté

V roce 2018 vyplatila Nadace The SEKYRA FOUNDATION nadační příspěvky v celkové výši 500 000 CZK,
7 700 EUR, 70 614 GBP, 95 000 USD. Všechny nadační
příspěvky byly poskytnuty v souladu se zákonem
a statutem.

V roce 2018 přijala nadace dary v celkové výši
2 500 000 CZK, 25 000 EUR, 7 000 GBP, 110 000 USD.
Přehled přijatých nadačních darů v CZK
Sekyra Group, a.s.

2 500 000 CZK

Přehled poskytnutých nadačních příspěvků v CZK
Nerudný fest.cz

500 000 CZK
Přehled přijatých nadačních darů v EUR
JUDr. Luděk Sekyra

25 000 EUR

Přehled poskytnutých nadačních příspěvků v EUR
„Projekt Fórum“ – občianske združenie

7 700 EUR
Přehled přijatých nadačních darů v GBP
JUDr. Luděk Sekyra

7 000 GBP

Přehled poskytnutých nadačních příspěvků v GBP
Martin Madej
The Chancellor Masters and Scholars
of the University of Oxford

6 900 GBP
Přehled přijatých nadačních darů v USD
63 714 GBP

Přehled poskytnutých nadačních příspěvků v USD
Edmond J. Safra Centre for Ethics,
Harvard University

95 000 USD*

* Celková sjednaná částka nadačního příspěvku
je ve výši 105 332 USD, zbylá část ve výši 10 332 USD
je splatná v roce 2019 a byla vykázána jako závazek
nadace.
Nadace neposkytla nadační příspěvek zakladateli
nebo osobě, která je členem jejího orgánu nebo která
je zaměstnancem nadace, ani osobám jim blízkým.
Nadace při svém hospodaření dodržela pravidla pro
poskytování nadačních příspěvků podle § 353 až 356
občanského zákoníku.

JUDr. Luděk Sekyra

110 000 USD
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Zhodnocení základních údajů roční účetní
závěrky, informace o vlastním majetku,
závazcích a provozních nákladech
Nadace The SEKYRA FOUNDATION v roce 2018
zahájila svoji činnost, přijaté a poskytnuté příspěvky
jsou detailně popsány v předchozích odstavcích.
Provozní náklady byly vynaloženy ve výši 77 tisíc Kč.

Nadace smí podle svého statutu provozovat vedlejší
činnost. Ve sledovaném období žádná vedlejší činnost
neproběhla. Zůstatek finanční hotovosti k 28. 6. 2019
činil 1 383 tis. CZK.

Předpokládaný vývoj činnosti
Hlavní aktivity nadace budou nadále zaměřeny na
úzkou spolupráci s předními vzdělávacími institucemi, a to jak v České republice, tak v zahraničí. To
znamená především spolupořadatelství řady konferencí, workshopů a přednášek. Projekty na rok 2019
jsou dohodnuty s Oxfordskou univerzitou, Centrem
pro filozofii, etiku a náboženství, Institut für die
Wissenschaften vom Menschen ve Vídni a nevládní
organizací Kultura Liberalna ve Varšavě.
Nadace také podpoří publikaci několika knih, jak
českých, tak zahraničních. S nadací The Rimbaud and
Verlaine Foundation je dojednána podpora překladu
vybraných textů filosofa Jana Patočky do anglického

Ostatní informace
Ve sledovaném období nadace neměla organizační
složku v zahraničí. Ve sledovaném období nadace
neměla aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, ochrany
životního prostředí nebo pracovněprávních vztahů.

Následné události
Po rozvahovém dni nenastaly žádné další významné
události.

Přílohy výroční zprávy
• zpráva nezávislého auditora za rok 2018
• účetní uzávěrka za rok 2018

jazyka a jeho vydání. K tomuto tématu je plánována
i konference, na které se bude nadace podílet.
Nadace The SEKYRA FOUNDATION bude pokračovat
v podpoře akcí, které obdržely finanční příspěvek
v roce 2018. Jedná se například o Festival Svobody
a Středoevropské fórum.
V roce 2019 nadace zahájí dlouhodobou a strategickou
spolupráci s významnými partnery jako je České centrum Mezinárodního PEN klubu a Knihovna Václava
Havla. V rámci spolupráce s Knihovnou Václava Havla
nadace konkrétně podpoří konferenci k poctě laureáta
Ceny Václava Havla za lidská práva.
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA PRO SPRÁVNÍ RADU
Nadace THE SEKYRA FOUNDATION

Sídlo auditované nadace:

U Sluncové 666/12a, Karlín
186 00 Praha 8
IČ: 074 20 994

Výrok auditora
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky Nadace The SEKYRA FOUNDATION sestavené
na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2018, výkazu zisku a ztráty za
období od 6.9.2018 do 31.12.2018, a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých
podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o nadaci jsou uvedeny v bodě
1 přílohy této účetní závěrky.
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Nadace The SEKYRA
FOUNDATION k 31.12.2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za období od 6.9.2018
do 31.12.2018 v souladu s českými účetními předpisy.
Základ pro výrok
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky
pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené
souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji
popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech
a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Společnosti nezávislí a splnili
jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace,
které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.
Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě
Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční
zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá Správní rada Nadace
The SEKYRA FOUNDATION.
Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich
povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení,
zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi
znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace
nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech
významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto
posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální
náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda

EDM Utilitas Audit, s.r.o., Revoluční 1080/2, 110 00 Praha 1, IČ 24260673, DIČ CZ24260673,
zapsaná Městským soudem v Praze, vložka C198405
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případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě
ostatních informací.
Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že
•
•

ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce,
jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a
ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o nadaci, k nimž jsme dospěli při
provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci
uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné
nesprávnosti nezjistili.
Odpovědnost správní rady nadace za účetní závěrku
Správní rada Nadace The SEKYRA FOUNDATION odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající
věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který
považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální)
nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.
Při sestavování účetní závěrky je Správní rada nadace povinna posoudit, zda je Společnost schopna
nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího
nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou
případů, kdy správní rada plánuje zrušení společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou
reálnou možnost než tak učinit.
Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou
(materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš
výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu
s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou
(materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za
významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit
ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého
auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:
•

•

Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené
podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat
dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko,
že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než
riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu
mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo
obcházení vnitřních kontrol.
Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem nadace relevantním pro audit v takovém rozsahu,
abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom
mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
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•
•

•

Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů
a informace, které v této souvislosti Správní rada nadace uvedla v příloze účetní závěrky.
Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky Správní
radou a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální)
nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost
společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota
existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze
účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše
závěry týkající se schopnosti společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které
jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu,
že nadace ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní
závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat Správní a dozorčí radu mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování
auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných
nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.
Auditorem, zodpovědným za provedení auditu jménem společnosti EDM Utilitas Audit, s.r.o.,
je Daniela Fojtíková.

V Praze dne 24.9.2019
EDM Utilitas Audit, s.r.o.
číslo oprávnění 533

Ing. Daniela Fojtíková
auditor, č. oprávnění 1920
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zapsaná Městským soudem v Praze, vložka C198405
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VNITROPODNIKOVÁ ROZVAHA (BILANCE)
6. 9. 2018 – 31. 12. 2018

Název a sídlo účetní jednotky:

(v celých tis. Kč)

Nadace The SEKYRA FOUNDATION
U Sluncové 666/12a, 186 00 Praha 8-Karlín
IČO 074 20 994

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb.
ve znění platných předpisů

Označení
AKTIVA
			

Číslo
řádku

a		b

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu
dni účetního období

1

A.

Dlouhodobý majetek celkem

Součet (ř. 02+10+21-28)

1		

A.I.
A.I.1.
A.I.2.
A.I.3.
A.I.4.
A.I.5.
A.I.6.
A.I.7.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
Součet (ř. 03 až 09)
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
(012)
Software
(013)
Ocenitelná práva
(014)
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
(018)
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
(019)
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
(041)
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
(051)

2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		

A.II.
A.II.1
A.II.2
A.II.3
A.II.4
A.II.5
A.II.6
A.II.7
A.II.8
A.II.9
A.II.10

Dlouhodobý hmotný majetek celkem
Pozemky
Umělecká díla, předměty a sbírky
Stavby
Hmotné movité věci a jejich soubory
Pěstitelské celky trvalých porostů
Dospělá zvířata a jejich skupiny
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

A.III.
A.III.1.
A.III.2.
A.III.3.
A.III.4.
A.III.5.
A.III.6.

Dlouhodobý finanční majetek
Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba
Podíly - podstatný vliv
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
Zápůjčky organizačním složkám
Ostatní dlouhodobé zápůjčky
Ostatní dlouhodobý finanční majetek

Součet (ř. 11 až 20)
(031)
(032)
(021)
(022)
(025)
(026)
(028)
(029)
(042)
(052)

10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

Součet (ř. 22 až 27)
(061)
(062)
(063)
(066)
(067)
(069)

21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		

A.IV.
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
Součet (ř. 29 až 39)
A.IV.1
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje
(072)
A.IV.2
Oprávky k softwaru
(073)
A.IV.3
Oprávky k ocenitelným právům
(074)
A.IV.4
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
(078)
A.IV.5
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
(079)
A.IV.6
Oprávky k stavbám
(081)
A.IV.7	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem
a souborům hmotných movitých věcí
(082)
A.IV.8
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů
(085)
A.IV.9
Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům
(086)
A.IV.10
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
(088)

28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		

A.IV.11

39

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

(089)

35		
36		
37		
38		

2
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Označení
AKTIVA
			

B.

Krátkodobý majetek celkem

B.I.
B.I.1.
B.I.2.
B.I.3.
B.I.4.
B.I.5.
B.I.6.
B.I.7.
B.I.8.
B.I.9.

Zásoby celkem
Materiál na skladě
Materiál na cestě
Nedokončená výroba
Polotovary vlastní výroby
Výrobky
Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny
Zboží na skladě a v prodejnách
Zboží na cestě
Poskytnuté zálohy na zásoby

Součet (ř. 41+51+71+80)

Číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu
dni účetního období

40

500

1 383

Součet (ř. 42 až 50)
(112)
(119)
(121)
(122)
(123)
(124)
(132)
(139)
(314)

41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		

B.II.
Pohledávky celkem
Součet (ř. 52 až 70)
B.II.1.
Odběratelé
(311)
B.II.2.
Směnky k inkasu
(312)
B.II.3.
Pohledávky za eskontované cenné papíry
(313)
B.II.4.
Poskytnuté provozní zálohy
(314)
B.II.5.
Ostatní pohledávky
(315)
B.II.6.
Pohledávky za zaměstnanci
(335)
B.II.7.	Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení
a veřejného zdravotního pojištění
(336)
B.II.8.
Daň z příjmů
(341)
B.II.9.
Ostatní přímé daně
(342)
B.II.10.
Daň z přidané hodnoty
(343)
B.II.11.
Ostatní daně a poplatky
(345)
B.II.12.
Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.rozpočtem
(346)
B.II.13.
Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC
(348)
B.II.14.
Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti
(358)
B.II.15.
Pohledávky z pevných termínových operací a opcí
(373)
B.II.16.
Pohledávky z vydaných dluhopisů
(375)
B.II.17.
Jiné pohledávky
(378)
B.II.18.
Dohadné účty aktivní
(388)
B.II.19.
Opravná položka k pohledávkám
(391)

51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		

B.III.
B.III.1.
B.III.2.
B.III.3.
B.III.4.
B.III.5.
B.III.6.
B.III.7.
B.III.8.

Krátkodobý finanční majetek
Peněžní prostředky v pokladně
Ceniny
Peněžní prostředky na účtech
Majetkové cenné papíry k obchodování
Dluhové cenné papíry k obchodování
Ostatní cenné papíry
Pořizovaný krátkodobý finanční majetek
Peníze na cestě

71
500
72		
73		
74
500
75		
76		
77		
78		
79		

B.IV.
B.IV.1
B.IV.2

Jiná aktiva celkem
Náklady příštích období
Příjmy příštích období

Součet (ř. 72 až 79)
(211)
(213)
(221)
(251)
(253)
(256)
(259)
+/- 261
Součet (ř. 81 + 82)
(381)
(385)

Aktiva celkem (ř. 1 + 40)		

1 383

1 383

80		
81		
82		
83

500

1 383
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Označení
PASIVA
			

Číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu
dni účetního období

a

b		c

A.

Vlastní zdroje celkem

A.I.
A.I.1.
A.I.2.
A.I.3.

Jmění celkem
Součet (č. 86 + 88)
Vlastní jmění
(901)
Fondy
(911)
Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků
(921)

85
500
86
500
87		
88		

A.II.
A.II.1.
A.II.2.
A.II.3.

Výsledek hospodaření celkem
Účet výsledku hospodáření
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let

89		
90
X
91		
92		

B.

Cizí zdroje celkem

B.I.
B.I.1.

Rezervy celkem
Rezervy

B.II.
B.II.1
B.II.2
B.II.3
B.II.4
B.II.5
B.II.6
B.II.7

Dlouhodobé závazky celkem
Dlouhodobé úvěry
Vydané dluhopisy
Závazky z pronájmu
Přijaté dlouhodobé zálohy
Dlouhodobé směnky k úhradě
Dohadné účty pasivní
Ostatní dlouhodobé závazky

B.III.
B.III.1.
B.III.2.
B.III.3.
B.III.4.
B.III.5.
B.III.6.
B.III.7.
B.III.8.
B.III.9.
B.III.10.
B.III.11.
B.III.12.
B.III.13.
B.III.14.
B.III.15.
B.III.16.
B.III.17.
B.III.18.
B.III.19.
B.III.20.
B.III.21.
B.III.22.
B.III.23.

Krátkodobé závazky celkem
Součet (ř. 105 až 127)
Dodavatelé
(321)
Směnky k úhradě
(322)
Přijaté zálohy
(324)
Ostatní závazky
(325)
Zaměstnanci
(331)
Ostatní závazky vůči zaměstnancům
(333)
Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřej. zdr. pojištění
(336)
Daň z příjmů
(341)
Ostatní přímé daně
(342)
Daň z přidané hodnoty
(343)
Ostatní daně a poplatky
(345)
Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu
(346)
Závazky ze vztahu k rozp.orgánů uzem.sam.celků
(348)
Závazky z upsaných nespl.cenných papírů a podílů
(367)
Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti
(368)
Závazky z pevných termínových operací a opcí
(373)
Jiné závazky
(379)
Krátkodobé bankovní úvěry
(231)
Eskontní úvěry
(232)
Vydané kratkodobé dluhopisy
(241)
Vlastní dluhopisy
(255)
Dohadné účty pasivní
(389)
Ostatní krátkodobé finanční výpomoci
(379)

104		 294
105		
10
106		
107		
108		
239
109		
110		
111		
112		
113		
114		
115		
116		
117		
118		
119		
120		
121		
122		
123		
124		
125		
126		
46
127		

B.V.
B.V.1.
B.V.2.

Jiná pasiva celkem
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období

128		
129		
130		

Součet (ř. 85 + 89)

Součet (ř. 90 až 92)
(+/-963)
(+/-931)
(+/-932)

Součet B (ř. 94 + 96 + 104 + 128)

84

3

4

500

1 088
1 088
500
588

93		 294

(ř. 95)
(941)

94		
95		

Součet (ř. 97 až 103)
(953)
(953)
(954)
(955)
(958)
(389)
(959)

96		
97		
98		
99		
100		
101		
102		
103		

Součet (ř. 129 + 130)
(383)
(384)

A.+B.
Pasiva celkem
(ř. 84 + 93)
131
500
					

1 383

A.

Aktiva celkem

B.

Pasiva celkem
Rozdíl A.-B.

(ř. 83)
(ř. 131)
(ř. 200–201)

200

500

1 383

201

500

1 383

202		

C.
I.
1.
2.

Účty nevstupující do rozvahy
(ř. 204 + 207)
Nevýsledkové účty
(ř. 205 + 206)
Vnitřní zúčtování
(395)
Papírové výnosy		

203		
204		
205		
206		

II.
1.

Výsledkové účty
(ř. 208 + 209)
Účet vnitroorganizačního výsledku hospodaření		

207		
208		

2.

Snížení ztráty minulých let (vnitřní předpis)		

209

Sestaveno dne: 28.06.2019
Podpis odpovědné osoby:		

Podpis osoby odpovědné za sestavení:
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VNITROPODNIKOVÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
6. 9. 2018 – 31. 12. 2018

Název a sídlo účetní jednotky:

(v celých tis. Kč)

Nadace The SEKYRA FOUNDATION
U Sluncové 666/12a, 186 00 Praha 8-Karlín
IČO 074 20 994

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb.
ve znění platných předpisů

Označení
Název ukazatele
			

Číslo		
řádku
hlavní

				
A.

Náklady

A.I.
Spotřebované nákupy a nakupované služby
A.I.1.	Spotřeba materiálu, energie a ostatních
neskladových dodávek
A.I.2.
Prodané zboží
A.I.3.
Opravy a udržování
A.I.4.
Náklady na cestovné
A.I.5.
Náklady na reprezentaci
A.I.6.
Ostatní služby
A.II.	Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace
materiálu, zboží, vnitroorganizačních služeb
a dlouhodobého majetku
A.II.7.
Změna stavu zásob vlastní činnosti
A.II.8.	Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních
služeb
A.II.9.
Aktivace dlouhodobého majetku
A.III.
A.III.10.
A.III.11.
A.III.12.
A.III.13.
A.III.14.

Osobní náklady
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Ostatní sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Ostatní sociální náklady

A.IV.
A.IV.15.

Daně a poplatky
Daně a poplatky

Součet (ř. 39)

1

Součet (ř. 3 až 8)

2

(501-3)
(504)
(511)
(512)
(513)
(518)

Součet (ř. 10 až 12)
(56x)
(57x)
(57x)
Součet (ř. 14 až 18)
(521)
(524)
(525)
(527)
(528)
(ř. 20)
(53x)

A.V.
Ostatní náklady
A.V.16.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní
pokuty a penále
A.V.17.
Odpis nedobytné pohledávky
A.V.18.
Nákladové úroky
A.V.19.
Kursové ztráty
A.V.20. Dary
A.V.21.
Manka a škody
A.V.22.
Jiné ostatní náklady
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití
rezerv a opravných položek
A.VI.23. Odpisy dlouhodobého majetku
A.VI.24. Prodaný dlouhodobý majetek
A.VI.25. Prodané cenné papíry a podíly
A.VI.26. Prodaný materiál
A.VI.27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek

Součet (ř. 22 až 28)
(541)
(543)
(544)
(545)
(546)
(548)
(549)

5

Činnosti
hospodářská

celkem

6

5 296		

7
5 296

56		 56

3			
4			
5			
6			
7			
8
56		

56

9		
10			
11			
12			
13
7		 7
14
5		
5
15
2		
2
16			
17			
18			
19			
20			
21

5 233		

22			
23			
24			
25
6		
26
5 219		
27			
28
9		

5 233

6
5 219
9

Součet (ř. 30 až 34)
(551)
(552)
(553)
(554)
(556-9)

29			
30			
31			
32			
33			
34			

A.VII.
Poskytnuté příspěvky
A.VII.28.	Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky
zúčtované mezi organizačními složkami

(ř. 36)

35			

A.VIII.
Daň z příjmů
A.VIII.29. Daň z příjmů

(ř. 48)
(59x)

A.
U.

Náklady celkem
Vnitroorganizační náklady

A.+U.	Náklady celkem včetně
vnitroorganizačních nákladů

(58x)

Součet (ř. 2+9+13+19+21+29+35+37)
(799)
Součet (ř. 39+139)

36			
37			
38			
39
5 296		
139			

5 296

140

5 296

5 296		
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Označení
Název ukazatele
			

Číslo		
řádku
hlavní

				
B.

Výnosy

B.I.
B.I.1.

Provozní dotace
Provozní dotace

Součet (ř. 64)
(ř. 42)
(691)

B.II.
Přijaté příspěvky
B.II.2.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi
organizačními složkami
B.II.3.
Přijaté příspěvky (dary)
B.II.4.
Přijaté členské příspěvky

Součet (ř. 44 až 46)

B.III.
B.III.1
B.III.2.
B.III.3.

Tržby za vlastní výkony a za zboží
Třzby za vlastní výrobky
Tržby z prodeje služeb
Tržby za prodané zboží

B.IV.
Ostatní výnosy
B.IV.5.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení,
ostatní pokuty a penále
B.IV.6.
Platby za odepsané pohledávky
B.IV.7.
Výnosové úroky
B.IV.8.
Kursové zisky
B.IV.9.
Zúčtování fondů
B.IV.10. Jiné ostatní výnosy

B.

Výnosy celkem

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

5 296		

7
5 296

41			
42			
5 251

(681)
(682)
(684)

44			
45
5 251		
46			

5 251

Součet (ř. 48 až 50)
(601)
(602)
(604)

47
48			
49			
50			

Součet (ř. 52 až 57)

51

Součet (ř. 59 až 63)
(652)
(653)
(654)
(655)
(657)

Součet (ř. 41+43+47+51+58+64)

43

45		 45

52			
53			
54			
55
45		
56			
57			

45

58			
59			
60			
61			
62			
63			
64

5 296		

5 296

(ř. 64-39+38)

65			

(ř. 65-38)

66			

Sestaveno dne: 28.06.2019
Podpis odpovědné osoby:		

celkem

6

5 251		

(641-2)
(643)
(644)
(645)
(648)
(649)

B.V.	Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv
a opravných položek
B.V.11.	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného
a hmotného majetku
B.V.12.
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
B.V.13.
Tržby z prodeje materiálu
B.V.14.
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
B.V.15.
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

40

5

Činnosti
hospodářská

Podpis osoby odpovědné za sestavení:
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Nadace The SEKYRA FOUNDATION
Příloha v účetní závěrce
Za účetní období od 6. 9. 2018 do 31. 12. 2018
(v tisících Kč)

1. Charakteristika a hlavní aktivity

Členové správní a dozorčí rady:

Nadace The SEKYRA FOUNDATION (dále jen „nadace“)
byla zřízena zakladatelem Luďkem Sekyrou. Nadace
byla zapsána do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze dne 6. září 2018 v oddíle N,
vložka 1639.

Správní rada:

Název:	Nadace The SEKYRA
FOUNDATION
Sídlo: 	U Sluncové 666/12a, Karlín,
186 00 Praha 8
Právní forma:

Nadace

Identifikační číslo:

074 20 994

předseda správní rady

Luděk Sekyra

člen správní rady

Jiří Pehe

člen správní rady

Michael Žantovský

člen správní rady

Jiřina Šiklová

člen správní rady

Tomáš Halík

člen správní rady

Daniel Kroupa

člen správní rady

Martin Palouš

Dozorčí rada:
předseda dozorčí rady

Václav Štětka

Účel:

člen dozorčí rady

Jakub Jirsa

• podpora rozvoje občanské společnosti

člen dozorčí rady

Jiří Přibáň

• podpora a šíření principů a zásad liberální
a demokratické společnosti
• podpora nezávislosti médií
• podpora mezináboženského a mezikulturního
dialogu
• podpora veřejně prospěšných aktivit a soudobých
metod filantropie a společenské odpovědnosti
• podpora vzdělávání a akademických institucí
• podpora rozvoje vědy, výzkumu a inovací
• podpora projektů trvale udržitelného rozvoje
a ochrany životního prostředí
• podpora urbanismu, územního a regionálního
rozvoje
Výše nadačního kapitálu 500 000 Kč

Způsob jednání: Nadaci zastupuje samostatně předseda správní rady nebo společně alespoň dva členové
správní rady.

2. Základní východiska pro
vypracování účetní závěrky
Nadace vedla podvojné účetnictví podle zákona
o účetnictví 563/1991 Sb. a v souladu s vyhláškou
504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

3. Použité účetní metody
Účetní závěrka byla připravena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákona o účetnictví) a prováděcí
vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,
u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění platném
pro rok 2018.
Účetní závěrka byla sestavena za účetní období
od data vzniku 6. 9. 2018 do 31. 12. 2018, jako minulé
období je uvedena zahajovací rozvaha.
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Nadace The SEKYRA FOUNDATION
Příloha v účetní závěrce
Za účetní období od 6. 9. 2018 do 31. 12. 2018
(v tisících Kč)

Účetní závěrka byla sestavena na základě předpokladu
nepřetržitého trvání účetní jednotky.

4. Vlastní jmění

Nadace je klasifikována jako mikro účetní jednotka.

Ke dni 31. 12. 2018 činí vlastní jmění účetní jednotky
1 088 tis. Kč.

(a) Finanční majetek

V roce 2018 byly evidovány tyto Fondy:

	Krátkodobý finanční majetek tvoří peníze na bankovních účtech.
(b) Kurzové rozdíly
	Nadace používá pro přepočet transakcí v cizí
měně denní kurz ČNB.
	Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítávána podle kurzu
devizového trhu vyhlášeného ČNB. Nerealizované
kurzové zisky a ztráty jsou zachyceny ve výsledku
hospodaření.
(c) Cizí zdroje
	Krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých
hodnotách.

Vlastní
jmění
Počáteční stav k 6. 9. 2018

Fondy
(dary)

Celkem

500

––

500

Tvorba

––

5 839

5 839

Užití

––

-5 25 1

-5 25 1

500

588

1 088

Zůstatek 31. 12. 2018

5. Ostatní závazky
Účetní jednotka eviduje k rozvahovému dni závazky
z poskytnutého daru, jehož část ve výši 239 tis. Kč
je splatná v roce 2019.

(d) Nadační kapitál
	Celkový nadační kapitál nesmí být nižší než
500 tis. Kč a po dobu trvání nadace se nesmí snížit
pod tuto hodnotu. Nadační kapitál může být tvořen
pouze peněžními prostředky.
(e) Náklady související se správou nadace
	Náklady související se správou nadace jsou vedeny
odděleně od nadačních příspěvků.
(f) Fondy
	Nadační dary jsou přijímány na základě uzavřených smluv mezi nadací a dárci. Přijaté nadační
dary určené na poskytování nadačních příspěvků
a na provoz nadace jsou účtovány do fondů nadačních darů.
	Nadační příspěvky jsou poskytovány na základě
darovacích smluv mezi nadací a příjemci
nadačních příspěvků. Nadační příspěvky jsou
poskytovány z fondů nadačních příspěvků.

6. Dohadné účty pasivní
Dohadné účty pasivní ve výši 46 tis. Kč představují
dohad na audit.

7. Poskytnuté dary
Přehled poskytnutých nadačních příspěvků
University of Oxford

1 894 tis. CZK

Nerudný fest.cz

500 tis. CZK

„Projekt fórum“ – občianske združenie

200 tis. CZK

Martin Madej

205 tis. CZK

Edmond J. Safra Centre for Ethics,
Harvard University
Celkem

2 420 tis. CZK
5 219 tis. CZK
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Příloha v účetní závěrce
Za účetní období od 6. 9. 2018 do 31. 12. 2018
(v tisících Kč)

8. Přehled přijatých darů

12. Významná následná událost

Přehled nadačních darů
Sekyra Group, a.s.

2 500 tis. CZK

JUDr. Luděk Sekyra

3 339 tis. CZK

Celkem

5 839 tis. CZK

JUDr. Luděk Sekyra je předseda správní rady nadace
a konečný vlastník Sekyra Group a.s.

K datu sestavení účetní závěrky nejsou účetní jednotce
známy žádné významné následné události, které by
ovlivnily účetní závěrku k 31. prosinci 2018.

13. O
 kamžik sestavení
účetní závěrky
Účetní závěrka byla sestavena dne 28. 6. 2019
Datum:

Podpis statutárního orgánu nebo fyzické
osoby, která je účetní jednotkou

28. června 2019

Luděk Sekyra

9. Vedlejší činnost
Nadace smí podle svého statutu provozovat vedlejší
činnost. Ve sledovaném období žádná vedlejší činnost
neproběhla.

10. Provozní náklady
Provozní náklady jsou v účetnictví vedeny odděleně
a za sledované období činily 77 tis. Kč. Jedná se o běžné
administrativní náklady a bankovní poplatky.
Z toho odměna auditora
2018

6. 9. 2018

Povinný audit

46

––

Jiné ověřovací služby

––

––

Daňové poradenství

––

––

Jiné neauditorské služby

––

––

Celkem

46

––

11. Ostatní informace
Nadace nemá sjednány dluhy s dobou splatnosti delší
než 5 let.

Kontakt
Nadace The Sekyra Foundation
U Sluncové 666/12a, Karlín, 186 00 Praha 8
www.sekyrafoundation.com
Barbora Hanousková
ředitelka nadace
bhanouskova@sekyrafoundation.com
Datum: 28. 6. 2019

Nadace nemá sjednány dluhy neuvedené v rozvaze.
Kontrolní a dozorčí orgány ve sledovaném období
neobdržely odměny z titulu funkce.
Podpis JUDr. Luděk Sekyra

