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Úvodní slovo

Milí přátelé,
za námi je rok 2019, ve kterém nadace podpořila několik velmi významných projektů.
V rámci podpory občanské společnosti nadace znovu
poskytla prostředky pro Festival svobody, jehož účelem
je připomenout si události 17. listopadu 1989. Hodnoty
spojené s tímto dnem jsou zásadní pro demokratickou
společnost a je nutné si je pravidelně připomínat a bojovat tak proti současným populistickým tendencím.
Organizátorům Festivalu svobody se program mimořádně vydařil, což dokazuje i zájem široké veřejnosti.
Na pódiu vystoupila řada intelektuálních a hudebních
osobností. O své myšlenky se podělili i členové správní
rady Tomáš Halík, Jiří Přibáň a Michael Žantovský.
Další důležitou iniciativou zaměřenou na témata
demokracie a výzvy svobody je diskusní konference
Středoevropské fórum pořádaná v Bratislavě. Součástí
11. ročníku bylo i vystoupení členů správní rady, a to
Jiřiny Šiklové a Tomáše Halíka.
Nadace podporuje sociální soudržnost, inkluzivní
společnost a respekt k rozmanitosti i na mezinárodní
úrovni. Prostřednictvím platformy Foyer v bruselské
čtvrti Molenbeek nadace posiluje integraci mladých
muslimů a imigrantů.
Naším hlavním cílem je výrazné propojení české
a světové akademické diskuse. Toho se snažíme
docílit úzkou spoluprací a uspořádáním konferencí
s významnými světovými univerzitami, například
s Oxfordskou univerzitou, Harvardovou univerzitou
nebo Univerzitou Notre Dame ve Spojených státech.
Nadace se podílela na organizaci konference „Culture and Value after Wittgenstein“ na Queens College
Oxfordské univerzity. Další významnou podpořenou
konferencí byla „Mezinárodní konference editorů“ ve
Vídni, kterou pořádal Institut für die Wissenschaften
vom Menschen. S polskou neziskovou organizací
a think-tankem Kultura Liberalna nadace spolupořádala konferenci „Cracking Borders, Rising Walls“.
Dále nadace podpořila konferenci o Janu Patočkovi
v Londýně, kterou pořádala nadace The Rimbaud
and Verlaine Foundation. V Praze se letos i díky naší
nadaci poprvé konal 57. kongres evropských novinářů
v čele s Lídou Rakušanovou.

Pravidelně pořádáme ve spolupráci s Centrem pro
filozofii, etiku a náboženství na FF UK přednášky
a workshopy s uznávanými zahraničními profesory.
Mezi pozvanými byli například David Cannadine,
prezident Britské akademie, nebo Eric Nelson, profesor
na Harvardově univerzitě. Přednášek se velice rád
účastním a vždy mě těší vidět účast studentů i širší
veřejnosti.
Jedním z hlavních partnerů nadace je Knihovna
Václava Havla, se kterou nadace uzavřela dlouhodobou spolupráci. Nadace podpořila Cenu Václava Havla
za lidská práva, kterou v letošním roce obdržel Ilham
Tohti z Číny, ujgurský vědec a profesor ekonomiky,
který byl v roce 2014 odsouzen čínským režimem
na doživotí za podněcování k separatismu.
Jedním z hlavních cílů nadace je podpora vydávání
významných děl, a proto bylo generální partnerství
s PEN klubem logickým vyústěním poslání nadace.
Nadace dále poskytla finanční prostředky na vydání
knihy Dr. Emila Ščuky „Cikánský baron jsem já“ nebo
prof. Miroslava Nováka „Úvod do studia politiky“. Společně s nadací The Rimbaud and Verlaine Foundation
jsme finančně přispěli k překladu textů Jana Patočky
do angličtiny.
V rámci podpory vzdělanosti a kritického myšlení
poskytujeme stipendia českým studentům, zejména
doktorandům, a opakovaně podporujeme studentské
výměny v rámci projektu THE EUROPAEUM, což je
sdružení nejstarších evropských univerzit.

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

PhDr. Alena Miltová – Sociologické
nakladatelství SLON, vydání knihy
„Úvod do Politiky“
Nadace podpořila druhé vydání knihy Úvod do studia
politiky od autorského kolektivu pod vedením Miroslava Nováka.
Kniha je určena zejména vysokoškolským studentům
sociálních a humanitních věd. Jde o práci svým
pojetím i rozsahem v českém prostředí ojedinělou. Je
rozdělena do čtyř částí. V první části je politika vykládána pomocí nejrůznějších disciplín – od politologie
přes filosofii, psychologii, antropologii, právo, geografii a ekonomii až po historii. Obsahem druhé části
jsou úvody do vybraných subdisciplín politické vědy,
jako je komparativní politologie, teorie mezinárodních
vztahů a správní věda. Ve třetí části jsou zpracovány
úvody do kvantitativních a kvalitativních metod
v politické vědě. Čtvrtá část pojednává o některých velkých tématech politiky, jako jsou stranické a volební
systémy, národy a nacionalismus nebo demokracie
a nedemokratické režimy.

Československé dokumentační
středisko, o.p.s.
Nadace podpořila činnost Československého dokumentačního střediska (ČSDS), které navazuje na činnost
exilového Československého dokumentačního střediska nezávislé literatury na zámku Schwarzenbergu
v Scheinfeldu. Těžiště jeho práce spočívá v badatelské
práci a ve všestranné podpoře bádání. Současně
vyvíjí činnost směřující k popularizaci historického
výzkumu a formování historického vědomí společnosti. Nadace podpořila badatelskou práci ČSDS
směřující k popularizaci historického výzkumu a formování historického vědomí společnosti o dějinách
domácí a exilové antitotalitní rezistence v éře komunistického Československa v letech 1948–89.
Více o příjemci nadačního příspěvku:
http://csds.cz/cs/index.html

CEVRO Institut, křest knihy Úvod do studia politiky, Miroslav Novák

„Asociace evropských novinářů – česká sekce“,
57. kongres evropských novinářů v Praze
Nadace podpořila konání 57. kongresu evropských
novinářů, který se konal v Praze od 1. 11. do 3. 11. 2019.
Asociace evropských novinářů – česká sekce je součástí
více než 50 let existující mezinárodní sítě novinářů
z členských i kandidátských zemí EU. Asociace pořádá
pravidelně výroční konference a pracovní semináře.
Především ale funguje jako „network“ evropských
novinářů, kteří jsou přesvědčeni o nutnosti evropského sjednocení na demokratickém základě a dali si
za úkol střežit svobodu slova. K cílům asociace patří
pěstovat evropské vědomí a toleranci, porozumění pro
problematiku ostatních národů a zprostředkovávání
znalostí o evropské integraci.
Hlavní organizátorkou kongresu „Evropa bez hranic: realita, nebo přechodná iluze?“ byla paní Lída
Rakušanová. Přítomní novináři bilancovali 30 let
propojování kontinentu, roli euroregionů a na základě
výsledků voleb do Evropského parlamentu výhledy
do budoucna. V panelových diskusích vystoupili
spolu s korespondenty předních evropských médií
zástupci euroregionů i politici z Bruselu. Hledali
odpovědi na otázky o roli státních hranic v dnešní
Evropě, mapovali rozpory mezi teorií a praxí v proklamované ochraně schengenského prostoru, hledali
společného jmenovatele národních zájmů v protikladu
k národním egoismům a ptali se, do jaké míry mohou
euroregiony bránit izolacionistickým tendencím.
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Martin Madej – studium na Corpus
Christi College, University of Oxford
Úhrada školného studijního programu Magister Juris
na Corpus Christi College, University of Oxford, akademický rok 2018/2019, a úhrada souvisejících studijních
a životních nákladů na pobyt v místě studia.

Foyer vzw, Vizualizace globalizačních
a migračních hnutí v Bruselu v letech 1950–2017
Nadace podpořila neziskovou integrační platformu
Foyer, která sídlí v bruselské čtvrti Molenbeek a zaměřuje se na posílení sociální soudržnosti a na integraci
osob přistěhovaleckého původu. Cílem činnosti Foyer
vzw je inkluzivní společnost a respekt k rozmanitosti
na místní i mezinárodní úrovni.
Nadace financovala instalaci výstavy „Vizualizace
globalizačních a migračních hnutí v Bruselu v letech
1950–2017“. Cílem této výstavy bylo informovat návštěvníky o třech fázích globalizace a migrace v Bruselu
(se zaměřením na Molenbeek) od druhé světové války.
Více o příjemci nadačního příspěvku:
http://www.foyer.be

International Crisis Group
Nadace poskytla nadační příspěvek nezávislé mezinárodní organizaci International Crisis Group (ICG),
jejímž cílem je včasné řešení krizové situace a předcházení válečnému konfliktu. Kombinuje expertní
terénní výzkum, analýzu a angažovanost s působením politických činitelů po celém světě a do diskusí
zapojuje všechny zúčastněné strany. Organizace se
podílí na formování mírových a inkluzivních politik
a tím vytváří podmínky pro kreativnější a flexibilnější
mezinárodní diplomacii. Nadace přispěla na podporu
programu pro Evropu a Střední Asii.
Více o příjemci nadačního příspěvku:
https://www.crisisgroup.org/
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KlasikaPlus.cz, z. s.
Nadace podpořila spolek KlasikaPlus.cz, z. s., který
je provozovatelem internetového portálu o klasické
hudbě KlasikaPlus.cz, jehož cílem je podávat kompletní
a původní informace ze světa klasické hudby, a to nejen
o dění v ČR, ale také v Evropě a ve světě, zejména pokud
se jedná o události spojené s českými interprety, místem,
historií nebo jinou významnou souvislostí. Nadační příspěvek byl poskytnut za účelem podpory vzdělávacího
účelu příjemce v oblasti klasické hudby, mimo jiné na
úhradu nákladů na autorské honoráře za reflexe a rozhovory/reportáže zveřejňované v rámci portálu.
Více o příjemci nadačního příspěvku:
https://klasikaplus.cz/

Mezinárodní PEN-Klub – České centrum
Mezinárodního PEN-KLUBU
Nadace se stala strategickým partnerem Českého
centra Mezinárodního PEN klubu, které je součástí
sdružení samostatných světových společenství PEN
s ústředím v Londýně.
Cílem sdružení je především svoboda vyjadřování,
svoboda slova a svobodný život člověka. České centrum
pracuje ve výborech, z nichž nejvýznamnější je výbor
pro vězněné spisovatele, který zveřejňuje případy
vězněných spisovatelů. Centrum uděluje dvě ceny,
Cenu Karla Čapka a Cenu PEN klubu za celoživotní dílo.
Více o příjemci nadačního příspěvku:
https://www.penklub.net/home
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Junior Achievement, o.p.s.
Nadace podpořila projekt Junior Achievement, který je
součástí mezinárodní neziskové vzdělávací organizace.
Jejím posláním je poskytovat mladým lidem praktické ekonomické vzdělávání, rozvíjet jejich znalosti
a dovednosti, inspirovat je a podporovat v aktivním
přístupu k životu, aby se dovedli prosadit, a úspěšně
uplatnit a byli dobře připraveni pro vstup na trh
práce. Přidanou hodnotou projektu je spolupráce s firmami. Manažeři přednášejí studentům a aktivně se
podílejí na výuce. Nadace podpořila soutěžní veletrh
Studentská firma roku 2019, a to konkrétně druhé
místo v kategorii Finanční řízení.

THE EUROPAEUM – stipendium pro studium
na Oxfordu a Univerzitě Karlově
Nadace znovu podpořila asociaci EUROPAEUM, která
sdružuje elitní evropské univerzity. Jejím hlavním
cílem je propojit talentované studenty a univerzity
především s humanitním zaměřením, aby se prohloubilo a posílilo povědomí o „smyslu Evropy“.
Toho se snaží asociace dosáhnout zejména prostřednictvím zahraniční spolupráce a akademické mobility.
Nadace konkrétně umožnila studentovi z Univerzity
Karlovy měsíční pobyt na Oxfordu, a naopak, studentovi z Oxfordu bylo poskytnuto stipendium na studium
na Univerzitě Karlově, pro rok 2019 (třetí rok pětiletého
rámce).
Více o příjemci nadačního příspěvku:
https://europaeum.org/

Nadační fond GAUDEAMUS – dějepisná soutěž
Dějepisnou soutěž studentů gymnázií pořádá pravidelně Nadační fond Gaudeamus při Gymnáziu Cheb.
Během soutěže, která je již řadu let největším setkáním
středoškolských studentů České a Slovenské republiky,
studenti prezentují vědomosti, které svou hloubkou
nepřestávají udivovat přítomné vysokoškolské profesory. Nadace darovala finance na organizační zajištění
finálové části soutěže a odměny pro vítěze pro rok 2019.

Více o příjemci nadačního příspěvku:
https://jaczech.org/

The Rimbaud and Verlaine Foundation –
překlad textů Jana Patočky do angličtiny
Nadace podpořila překlad vybraných textů Jana
Patočky do anglického jazyka a jejich vydání ve spolupráci s nadací The Rimbaud and Verlaine Foundation,
která je registrovanou nadací v Anglii.
Jan Patočka (1907–1977) byl český filosof a díky svým
příspěvkům k fenomenologii a filosofii dějin je považován za jednoho z nejvýznamnějších filosofů 20. století.
Studoval v Praze, Paříži, Berlíně a Freiburgu a byl
jedním z posledních žáků filosofů Edmunda Husserla
a Martina Heideggera.
Více o příjemci nadačního příspěvku:
https://www.rimbaudverlaine.org/en/
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Vzdělávací a kulturní centrum
Broumov, o.p.s. – Broumovské diskuse
Nadace podpořila konání 6. ročníku Broumovských
diskusí, jejichž tématem bylo „Důvěra a porozumění“.
Jedná se o konferenci, jež se koná každý rok v prostorách
benediktinského kláštera v Broumově. Broumovské
diskuse si kladou za cíl inspirovat k přemýšlení
o významných otázkách současnosti, a tak vytvářejí
prostor k setkání lidi, kteří cítí spoluzodpovědnost za
svět. Důležitou součástí Broumovských diskusí jsou
studenti středních a vysokých škol, kteří mají možnost
získat studentská stipendia, účastnit se workshopů
anebo se podílet přímo na organizaci akce. Broumovské diskuse proběhly v Klášteře Broumov od 6. 11. do
7. 11. 2019.

Knihovna Václava Havla, debata s Markem Thompsonem

Knihovna Václava Havla, o.p.s. – Cena
Václava Havla za lidská práva
Nadace The SEKYRA FOUNDATION zahájila spolupráci s Knihovnou Václava Havla, která šíří a hájí
myšlenkový, literární a politický odkaz velké postavy
moderních českých dějin – spisovatele, dramatika,
myslitele, bojovníka za lidská práva a československého a českého prezidenta Václava Havla. Pro širokou
veřejnost nabízí Knihovna řadu seminářů, autorských
čtení, debat, koncertů a divadelních představení.
Kromě toho Knihovna pořádá konferenci na počest
laureáta Ceny Václava za lidská práva, na které se
bude nadace podílet. Cílem je vyzdvihnout a odměnit
mimořádný počin v oblasti lidských práv v Evropě
i mimo ni. Cena je od roku 2013 každoročně udělována
Parlamentním shromážděním Rady Evropy ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla a Nadací Charty 77.
Cena byla předána 2. 10. v Pražské křižovatce.
Více o projektu:
https://www.vaclavhavel.cz/cs/cena-vaclava-havla

Předcházejících ročníků konference na téma evropská
identita, vize vzdělanosti, hrdinství a odvaha, mír
a demokracie se zúčastnili například: Miloslav Vlk,
Helena Illnerová, Petr Pavel, Václav Cílek, Daniel
Kroupa, Pavel Bělobrádek, Vladimíra Dvořáková, Jiří
Drahoš, Michal Horáček, Marek Hilšer, Pavel Fischer,
Petr Robejšek, Marie Svatošová, Petr Kolář, Zdeněk
Velíšek, Tomáš Sedláček, Aleš Chmelař, Karel Kovář –
Kovy, Jiří Padevět, Alexandr Vondra a další osobnosti
veřejného, duchovního i akademického života.
Více o příjemci nadačního příspěvku:
https://www.broumovskediskuse.cz/

Institut für die Wissenschaften
vom Menschen – Konference: Annual
International Editors’ Roundtable 2019
Nadace navázala spolupráci s Institut für die Wissenschaften vom Menschen ve Vídni (Institute for Human
Sciences). Jedná se o nezávislý institut pro pokročilé
studium humanitních a společenských věd. Od svého
založení v roce 1982 prosazuje intelektuální diskusi
mezi Východem a Západem, mezi akademickou sférou
a veřejností a mezi řadou myšlenkových disciplín, je
považován za důležité centrum intelektuálního života
ve Vídni.
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Nadace podpořila projekt „Annual International Editors’
Roundtable”, který každoročně pořádá Institut a který
spojuje redaktory s nezávislými autory z prestižních
intelektuálních neakademických časopisů s různorodou politickou orientací (The Economist, The Week,
openDemocracy, Eurozine, Esprit, FAZ a Süddeutsche
Zeitung). Projekt je součástí festivalu „Vienna Humanities Festival“, jehož je institut spolupořadatelem.
Tématem 4. ročníku bylo „Hope and Despair“, a zabýval
se otázkami žádoucí budoucnosti v době několika
vzájemně provázaných globálních krizí, v nichž
dlouhodobé principy racionální politiky ustupují
stále se zvyšujícímu emocionalismu, demokracie jsou
oslabovány autoritářskými tendencemi, obavami
z ekonomické recese, dopadu nových technologií
a automatizace. Konference se konala ve Vídni od 26. 9.
do 29. 9. 2019.

Fundacja Kultura Liberalna – Konference
Cracking Borders, Rising Walls Series, 2019
Nadace zahájila spolupráci s organizací Kultura Liberalna, což je polská nevládní organizace a liberální
think-tank, jejímž posláním je obnovení liberalismu,
posílení pozice právního státu, pluralismu, svobody
a důstojnosti každého jednotlivce. Kultura Liberalna
je platforma s politicko-kulturním týdeníkem a denním blogem, pořádá akce věnované polské a evropské
politice pro širokou veřejnost, dále vydává knihy
o liberalismu a demokracii. Vystupuje jako pozorovatel veřejné debaty a věnuje se dokumentaci a analýze
radikalizace ve veřejném diskursu.
Nadace podpořila mezinárodní konferenci a seminář „Two Visions of Europe: What Sources of Hope for
the Future?” ze série Cracking Borders, Rising Walls
Series, na které se scházejí panelisté z řad akademiků
a zástupci mezinárodních médií. Snahou je aktivně
do diskuse zapojit i širokou veřejnost. Mezi letošní
panelisty patřil Yascha Mounk z Johns Hopkins University a zástupci významných mezinárodních médií,
včetně FAZ, Die Zeit, Der Tagesspiegel, The Spectator,
The New York Times a Le Monde. Konference se konala
ve V
 aršavě od 19. 9. do 20. 9. 2019.
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Knihovna Václava Havla, o.p.s. vydání knihy
„Cikánský baron jsem já“, Dr. Emil Ščuka
Nadace podpořila vydání trojdílné knihy vzpomínek
Dr. Emila Ščuky, který sehrál a stále sehrává důležitou
roli v emancipačních procesech romské národnostní
menšiny v České republice a při formování romského
národa v mezinárodním kontextu. V prvním dílu
nazvaném „Cikánský baron jsem já“ Ščuka vypráví
o svém dětství, studiích na právech a zkušenostech
v pozici romského prokurátora v posledním desetiletí
komunistického režimu. Druhý díl – „Jedna vlaštovka
jaro nedělá“– se zabývá vznikem romského politického
hnutí v Československu po sametové revoluci. Třetí díl,
nazvaný „Bože, však je to cigaň“, popisuje Ščukovo úsilí
na mezinárodním poli. Věnuje se v něm existenci romského národa jako svébytného celku, který sice nemá
své území, na němž by mohl vyhlásit svoji suverenitu
a realizovat svůj národní program, ale přesto aspiruje
na to, aby byl svébytným partnerem ostatním evropským národům v procesu evropské integrace a v tomto
kontextu uskutečňoval dlouhodobé cíle svého „národního obrození“.
Více o příjemci nadačního příspěvku:
https://www.vaclavhavel.cz/

Kultura Liberalna, konference Cracking Borders, Rising Walls Series
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Středoevropské fórum, debata se Zuzanou Čaputovou

„Projekt fórum“ - občianske združenie,
Středoevropské fórum ročník 2019

The Rimbaud and Verlaine Foundation –
Konference věnovaná Janu Patočkovi

Nadace v letošním roce opět podpořila neziskovou organizaci Projekt Fórum, jejíž jednou z hlavních aktivit je
organizování každoroční diskusní konference Středoevropské fórum, která spojuje současné společenské
vědce, spisovatele, novináře, umělce a mladé občanské
lídry z Evropy a celého světa s širokou veřejností.
Diskuse jsou zaměřeny na témata, jako je demokracie
a nejtěžší výzvy svobody. Tento rok byl uspořádán
již 11. ročník a pozváni byli velice zajímavé hosté,
například Chimamanda Ngozi Adichieová, Masha
Gessenová, Natalie Nougayrèdeová, Jiřina Šiklová,
Timothy Garton Ash, László F. Földényi, Ivan Krastev,
Ivan M. Havel, Marko Martin, Chris Keulemans. Fórum
se konalo v Bratislavě od 15. 11. do 19. 11.

Nadace podpořila konferenci „Jan Patočka and the
grounds for political action: phenomenology, the arts,
and civil society“ pořádnou nadací the Rimbaud and
Verlaine Foundation. Konference nabídla prostor
k setkání akademiků z oblasti filosofie, literatury,
historie a umění s širokou veřejností, která se zajímá
o morální odpovědnost a politické dění.

Více o příjemci nadačního příspěvku:
https://www.ceeforum.eu/

Konference se zabývala dílem filosofa Jana Patočky
k pochopení toho, zda a jak je možné smysluplné
politické jednání. Konference byla pojata jako aktuální úvod do myšlenek tohoto fascinujícího filosofa
a nabídla nové způsoby reflexe naší současné politické
krize. Během konference se představili Patočkovi žáci
a akademici, kteří byli aktivní v undergroundu bývalého Československa. Konference proběhla v Senate
House v Londýně 8. 11. 2019.
Více o příjemci nadačního příspěvku:
https://www.rimbaudverlaine.org/en/
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Echo Media a.s.
Nadace podpořila speciální vydání Týdeníku Echo
s názvem „Příběh svobody 1989–2019“, které vyšlo
22. 10. 2019 k 30. výročí 17. listopadu 1989. Jedná se
o zvláštní vydání o 136 stranách, které obsahuje mimo
jiné unikátní, dosud nepublikované protokoly z jednání Gorbačov–Jakeš (duben 1989) a Gorbačov–Havel
(únor 1990) a odkrývá pozadí 17. listopadu 1989. Daniel
Kaiser, autor rozsáhlého životopisu Václava Havla,
zachycuje první Havlovy dny ve funkci prezidenta,
a v úvodním textu o událostech podzimu 1989 popisuje role klíčových aktérů té doby. Evropský kontext
domácích událostí zachycuje Martin Weiss. Jiří Peňás
připravil rozhovor s historikem Jiřím Sukem, autorem
knihy Labyrintem revoluce, nejvýznamnější práce
o listopadu 1989. Speciál přináší i pět scénářů vývoje
české společnosti v příštích třiceti letech od Ondřeje
Šmigola. Reflexi raných 90. let nabízí Ondřej Štindl,
zevrubnou analýzou Mezi slovem a činem / Čeští disidenti ve víru politiky přispěl Alexandr Vondra. Unikátní
fotografie z Československa a zemí sovětského bloku
v 70. a 80. letech vybral ze svého archivu fotograf Vladimír Birgus, s těmito snímky koresponduje zamyšlení
Petra Holuba Normální člověk za normalizace.

Nerudný fest.cz, Koncert pro budoucnost
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Koncert pro budoucnost
(ročník 2019) – Nerudný fest.cz
Nadace pokračuje v podpoře Festivalu svobody, který
se koná u příležitosti oslav výročí 17. listopadu 1989.
Během festivalu probíhají 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 Nerudný fest.cz. Koncert pro budoucnost je
občanským setkáním a vyvrcholením akcí konaných
v rámci Festivalu svobody 2019. Návštěvníky čekal
nabitý program plný koncertů a projevů nejznámějších osobností kulturního a veřejného života. Z umělců
vystoupili Tata Bojs, Mig 21, Buty, Aneta Langerová,
vypsaná fiXa, Lenka Dusilová, Thom Artway a během
akce promluvili Michael Žantovský, Tomáš Halík,
Šimon Pánek, Martin Mejstřík, Hynek Čermák, William
Luers a další. Koncertem pro budoucnost provedli
moderátoři Jindřich Šídlo a Zuzana Tvarůžková. Koncert se konal na Václavském náměstí 17. 11. 2019.
Více o příjemci nadačního příspěvku:
https://www.nerudnyfest.cz/
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THE EUROPAEUM – stipendium pro studium
na Oxfordu a Univerzitě Karlově

Univerzita Karlova – Centrum pro studium
politické filosofie, etiky a náboženství
Součástí Univerzity Karlovy je Filozofická fakulta,
které je tradičním centrem české vzdělanosti. Součástí
Filozofické fakulty je Ústav filosofie a religionistiky,
k němuž je přidruženo Centrum pro studium politické filosofie, etiky a náboženství. Nadace podpořila
Centrum pro filozofii, etiku a náboženství, které je
platformou pro akademickou diskusi, a ve své akademické činnosti spojuje současný výzkum s naléhavými
společenskými otázkami, zabývá se výzkumem otázek
spojujících politickou filosofii, etiku a náboženství.
K těmto tématům organizuje mezinárodní konference
a semináře, výzkumné pobyty a akademické výměny,
nabízí stipendia akademikům a zejména začínajícím
badatelům, a spolupracuje s médii, aby pro svůj
výzkum dosáhlo potřebného společenského ohlasu.

Andrea Polívková – studium na The London
School of Economics and Political Science
The London School of Economics and Political Science
sídlí v Londýně, a je považována za jednu z nejprestižnějších univerzit ve Spojeném království a je
jedna z nejznámějších vysokých škol v oblasti práva,
ekonomie a společenských věd. Patří do skupiny G5
nejlepších britských univerzit, do Evropské asociace
univerzit a mnoha dalších. Nadace podpořila příjemce
nadačního příspěvku ve studiu studijního programu
oboru Masters of Public Administration (MPA) – interdisciplinární dvouletý titul pokrývající širokou oblast
veřejné politiky a správy v globálním kontextu.

Nadace znovu podpořila asociaci EUROPAEUM, která
sdružuje elitní evropské univerzity. Jejím hlavním
cílem je propojit talentované studenty a univerzity
především s humanitním zaměřením, aby se prohloubilo a posílilo povědomí o „smyslu Evropy“. Asociace
se zaměřuje na zahraniční spolupráci a akademickou
mobilitu. Nadační příspěvek byl poskytnut studentovi
z Univerzity Karlovy na měsíční pobyt na Oxfordu,
a naopak, studentovi z Oxfordu bylo poskytnuto stipendium na studium na Univerzitě Karlově, pro rok
2020 (čtvrtý rok pětiletého rámce).
Více o příjemci nadačního příspěvku:
https://europaeum.org/

The Queen’s College, University of Oxford
Nadace byla spoluorganizátorem konference „Culture
and Value after Wittgenstein“ na The Queens College
Oxfordské univerzity. Nadace uhradila náklady
na pronájem prostor pro konání konference, a část
ubytovacích, cestovních a stravovacích nákladů části
účastníků konference.
Účelem konference bylo spojit přední vědce a odborníky s různými perspektivami a názory k podnícení
diskuse a sdílet jejich nejnovější výzkum na toto téma.
Ludwig Wittgenstein je jeden z nejvlivnějších filosofů
20. století. Byl jedním ze zakladatelů analytické filosofie a filosofie jazyka. Ve své práci sledoval otázky
týkající se umění, morálky, náboženství a společnosti.
Konference proběhla na The Queen’s College od 29. 8.
do 1. 9. 2019.
Více o The Queen’s College:
https://www.queens.ox.ac.uk/
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Nadační příspěvky a dary

a. Nadační příspěvky

Přehled poskytnutých nadačních příspěvků v GBP

V roce 2019 rozdělila Nadace The SEKYRA FOUNDATION
nadační příspěvky v celkové výši 2 171 000 CZK,
49 500 EUR, 23 000 GBP, 50 000 USD. Všechny nadační
příspěvky byly poskytnuty v souladu se zákonem
a statutem.
Přehled poskytnutých nadačních příspěvků v CZK
Československé dokumentační
středisko, o.p.s.

100 000 CZK
50 000 CZK

„Asociace evropských
novinářů – české sekce“

125 000 CZK

Martin Madej

100 000 CZK

KlasikaPlus.cz, z.s.

100 000 CZK

2 500 GBP

Andrea Polívková

10 500 GBP

Přehled poskytnutých nadačních příspěvků v USD
50 000 USD

Nadace neposkytla nadační příspěvek zakladateli
nebo osobě, která je členem jejího orgánu nebo která
je zaměstnancem nadace, ani osobám jim blízkým.
Náklad vynaložený nadací na realizaci
vlastních projektů
21 991,79 GBP

500 000 CZK
20 000 CZK

Junior Achievement, o.p.s.

30 000 CZK

V roce 2019 nadace vynaložila náklad na realizaci
vlastního projektu ve výši 21 991,79 GBP.

500 000 CZK

b. Nadační dary přijaté

Vzdělávací a kulturní centrum
Broumov, o.p.s

20 000 CZK

Knihovna Václava Havla, o.p.s.

50 000 CZK

Echo Media, a.s.

25 000 CZK

Nerudný fest.cz

500 000 CZK

Univerzita Karlova

The Rimbaud and Verlaine Foundation

The Queen’s College, Oxford

Nadační fond GAUDEAMUS
Knihovna Václava Havla, o.p.s.

10 000 GBP

International Crisis Group

PhDr. Alena Miltová

Mezinárodní PEN-Klub – České
centrum Mezinárodního
PEN-KLUBU

The Rimbaud and Verlaine Foundation

51 000 CZK

V roce 2019 přijala nadace dary v celkové výši
2 820 000 CZK, 33 000 EUR, 37 250 GBP, 50 000 USD.
Přehled přijatých nadačních darů v CZK
JUDr. Luděk Sekyra

50 000 CZK

JUDr. Luděk Sekyra

55 000 CZK

Přehled poskytnutých nadačních příspěvků v EUR

JUDr. Luděk Sekyra

70 000 CZK

Foyer vzw

12 500 EUR

JUDr. Luděk Sekyra

70 000 CZK

2 500 EUR

JUDr. Luděk Sekyra

100 000 CZK

JUDr. Luděk Sekyra

400 000 CZK

THE EUROPAEUM
Institut für die Wissenschaften
vom Menschen

12 500 EUR

JUDr. Luděk Sekyra

525 000 CZK

Fundacja Kultura Liberalna

10 000 EUR

JUDr. Luděk Sekyra

600 000 CZK

„Projekt Fórum“ – občianske
združenie

JUDr. Luděk Sekyra

650 000 CZK

10 000 EUR

THE EUROPAEUM

2 000 EUR

Sekyra Group, a.s.

100 000 CZK

Petr Kocián

200 000 CZK
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d) Provozní náklady

Přehled přijatých nadačních darů v EUR
JUDr. Luděk Sekyra

2 000 EUR

JUDr. Luděk Sekyra

10 000 EUR

JUDr. Luděk Sekyra

21 000 EUR

Provozní náklady jsou v účetnictví vedeny odděleně
a za sledované období činily 147 tis. Kč.
Jedná se o běžné administrativní náklady a bankovní
poplatky.
2019

2018

46

46

Jiné ověřovací služby

–

–

Daňové poradenství

–

–

Jiné neauditorské služby

–

–

46

46

Přehled přijatých nadačních darů v GBP
JUDr. Luděk Sekyra

1 750 GBP

JUDr. Luděk Sekyra

2 000 GBP

JUDr. Luděk Sekyra

8 000 GBP

JUDr. Luděk Sekyra

500 GBP

JUDr. Luděk Sekyra

1 100 GBP

Conteg spol. s.r.o.
DARAMIS MANAGEMENT s.r.o.

Celkem

4 000 GBP
10 000 GBP

e) Zůstatek finanční hotovosti
k 31. 12. 2019 činil 636 tis. Kč.

Přehled přijatých nadačních darů v USD
JUDr. Luděk Sekyra

Povinný audit

50 000 USD

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

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

Nadace při svém hospodaření dodržela pravidla pro
poskytování nadačních příspěvků podle § 353 až 356
občanského zákoníku.

NADACE THE SEKYRA FOUNDATION

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019

17

Informace o vlastním majetku,
závazcích a provozních nákladech
Přehled o vlastním majetku, závazcích a provozních
nákladech je uveden v přiložené účetní závěrce sesta-

vené k 31. 12. 2019, která je nedílnou součástí výroční
zprávy.

Předpokládaný vývoj činnosti
Urgentnost záchrany planety zosobňovaná varovnou
změnou klimatu je zřejmě jedním z největších úkolů
současnosti a jádrem mezigeneračního dialogu. Jako
nezbytné se jeví nové formy odpovědnosti vůči budoucím generacím, neboť zvýšená intenzita civilizačních
vlivů včetně biotechnologií a umělé inteligence může
nebývalou silou ovlivnit jejich život. Je naší povinností
nejen zabránit nevratným zásahům do biosféry, ale
i předat příštím pokolením spravedlivé instituce
a respekt k autonomii jedince v digitálním věku.
Péče o mnohovrstevný mezigenerační dialog je vyjádřena v podpoře občanských a ekologických iniciativ,
stejně jako vzdělávacích institucí. Posláním nadace je
tudíž přispět k pojetí vzdělání jako celostního formování charakteru. V popředí je idea univerzity a její
nezastupitelná role jako vrcholné vzdělávací instituce,
která nejen vychovává odborníky, ale zároveň je
místem objevných diskusí, sokratovského dialogu
a hledání hodnotové orientace. K tomu směřuje podpora Oxfordské univerzity, Edmond J. Safra Center for
Ethics na Harvardově univerzitě, Centra pro filozofii,
etiku a náboženství na Filozofické fakultě Karlovy
univerzity, stejně jako poskytování stipendií vybraným studentům humanitních oborů.
Ve spolupráci s předními světovými univerzitami
nadace rozvíjí odkaz klíčových filosofů 20. století jako
Johna Rawlse nebo Ludwiga Wittgensteina. Na příští
rok jsou plánovány zahraniční konference zaměřené
na odkaz těchto myslitelů. Konference věnovaná Johnu
Rawlsovi se uskuteční ve spolupráci s Univerzitou Notre
Dame du Lac a konference připomínající Ludwiga
Wittgensteina bude uspořádána ve spolupráci s Wiener Kreis Gesellschaft. Na rok 2022 se plánuje další

konference zaměřená na tohoto filosofa, a to v Praze ve
spolupráci s Karlovou univerzitou. Nadace podporuje
i odkaz intelektuálů spjatých s naší částí Evropy, které
představují Isaiah Berlin, Leszek Kołakowski, Jan
Patočka nebo Karl Popper. Ke konci příštího roku by
měl být vydán překlad základních textů Jana Patočky
do angličtiny, který vede nadace Rimbaud and Verlaine
Foundation.
Další oblastí zájmu je emancipovaná občanská společnost, která je jak předpokladem tolik potřebného
lidskoprávního diskursu, tak zárukou vitality liberálního veřejného prostoru. Její kultivace je prioritou
nadačního snažení tak, aby občanská společnost byla
sférou autonomie a univerzálních hodnot v kontextu
mnohavrstevných tradic. Ideálem je reciproční
autonomie zahrnující úctu k názoru druhého,
k jeho sekulárním postojům i k jeho náboženskému
přesvědčení. Úsilí o takovou společnost, vyrůstající
z morálního svědomí odvážných jednotlivců, sehrálo
v pohnuté středoevropské historii 20. století mimořádnou roli. Nadace se proto rozhodla zahájit dlouhodobou
zahraniční spolupráci s Britskou akademií, se kterou
bude spoluorganizovat program „The Cohesive Societies
Programme“, zaměřený na sociální soudržnost. Další
připravovaný projekt s Harvardovou univerzitou
nazvaný „Václav Havel Lectures“ bude rozvíjet odkaz
Václava Havla ve formě série přednášek.
Nadále budou pokračovat dlouhodobé spolupráce
například s Knihovnou Václava Havla, Festivalem svobody nebo Středoevropským fórem. Důležité je rovněž
strategické partnerství s Českým centrem Mezinárodního PEN klubu, který nejednou významně ovlivnil
kulturní dějiny naší země.
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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 2019
• účetní uzávěrka za rok 2019

NADACE THE SEKYRA FOUNDATION

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019

Přílohy výroční zprávy
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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 31.12.2019, výkazu zisku a ztráty za
období od 1.1.2019 do 31.12.2019, 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 31.12.2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za období od 1.1.2019
do 31.12.2019 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.

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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•
•

•

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 28.6.2020
EDM Utilitas Audit, s.r.o.
číslo oprávnění 533

Ing. Daniela Fojtíková
auditor, č. oprávnění 1920

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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VNITROPODNIKOVÁ ROZVAHA (BILANCE)
1. 1. 2019 – 31. 12. 2019

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

AKTIVA		
			

A.			 Dlouhodobý majetek celkem
I.		 Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
		
5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
B.			
III.		
		
3.
		
7.
IV.		
1.
2.

Krátkodobý majetek celkem
Krátkodobý finanční majetek celkem
Peněžní prostředky na účtech
Peníze na cestě
Jiná aktiva celkem
Náklady příštích období
Příjmy příštích období

			 AKTIVA CELKEM

PASIVA		
			

Číslo
řádku

1
2
7

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu
dni účetního období

0
0
0

214
214
214

40
71
74
78
79
80
81

1 383
1 383
1 383
0
0
0
0

1 636
636
636
0
1 000
1 000
0

82

1 383

1 849

Číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu
dni účetního období

A.			
I.		
1.
2.

Vlastní zdroje celkem
Jmění celkem
Vlastní jmění
Fondy

83
84
85
86

1 088
1 088
500
588

657
657
500
157

B.			
II.		
7.
III.		
1.
4.
17.
22.

Cizí zdroje celkem
Dlouhodobé závazky celkem
Ostatní dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky celkem
Dodavatelé
Ostatní závazky
Jiné závazky
Dohadné účty pasivní

92
95
102
103
104
107
120
125

294
0
0
294
10
239
0
46

1 192
500
500
692
51
90
500
51

130

1 383

1 849

			 PASIVA CELKEM
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VNITROPODNIKOVÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
1. 1. 2019 – 31. 12. 2019

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

					 Skutečnost k rozvahovému dni
			
			

I.		
1.
4.
6.
III.		
		
10.
		
11.
V.		
19.
20.
22.
			

Číslo
řádku

Hlavní
činnost

Hospodářská
činnost

Celkem

Spotřebované nákupy a nakupované služby
Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskl dodávek
Náklady na cestovné
Ostatní služby
Osobní náklady
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Ostatní náklady
Kursové ztráty
Dary
Jiné ostatní náklady
Náklady celkem

2
3
6
8
13
14
15
21
25
26
28
39

958
0
12		
26		
920		
80
0
60		
20		
5 303
0
14		
5 267		
22		
6 342
0

958
12
26
920
80
60
20
5 303
14
5 267
22
6 342

Přijaté příspěvky
Přijaté příspěvky (dary)
Ostatní výnosy
Výnosové úroky
Kurzové zisky
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
Tržby z prodeje materiálu
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

43
45
48
51
52
57
58
59
60

6 290
0
6 290		
52
0
1		
51		
0		
0		
0		
0		

6 290
6 290
52
1
51
0
0
0
0

61

6 342

0

6 342

C.			 Výsledek hospodaření před zdaněním

62

0

0

0

D.			 Výsledek hospodaření po zdanění

63

0

0

0

II.		
3.
IV.		
7.
8.
12.
13.
14.
15.

			 Výnosy celkem

Sestaveno dne: 28. 6. 2020
Podpis odpovědné osoby (statutární orgán):

Podpis osoby odpovědné za sestavení (sestavil):
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Nadace The SEKYRA FOUNDATION
Příloha v řádné účetní závěrce
Za účetní období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
(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 2019.
Účetní závěrka byla sestavena za účetní období od
1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.
Účetní závěrka byla sestavena na základě předpokladu
nepřetržitého trvání účetní jednotky.

26

NADACE THE SEKYRA FOUNDATION VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019

Nadace The SEKYRA FOUNDATION
Příloha v řádné účetní závěrce
Za účetní období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
(v tisících Kč)

Nadace je klasifikována jako mikro účetní jednotka.
(a) Dlouhodobý nehmotný majetek
	Dlouhodobý nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně. Dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně do 60 tis. Kč není vykazován v rozvaze
a je účtován do nákladů v roce jeho pořízení.

4. Nehmotný majetek
		
		
		

Ostatní
dlouhodobý
majetek

Celkem

Pořizovací cena		
Zůstatek k 1. 1. 2019

–

–

214

214

(b) Finanční majetek

Přírůstky

	Krátkodobý finanční majetek tvoří peníze na
bankovních účtech.

Úbytky

–

–

Přeúčtování

–

–

214

214

(c) 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.
(d) Cizí zdroje
	Krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých
hodnotách.
(e) 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.
(f) Náklady související se správou nadace
	Náklady související se správou nadace jsou vedeny
odděleně od nadačních příspěvků.
(g) 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.

Zůstatek k 31. 12. 2019

Oprávky		
Zůstatek k 1. 1. 2019

–

–

Odpisy

–

–

Oprávky k úbytkům

–

–

Přeúčtování

–

–

Zůstatek k 31. 12. 2019

–

–

Zůstatková hodnota 1. 1. 2019

–

–

214

214

Zůstatková hodnota 31. 12. 2019

Ostatní dlouhodobý majetek činí 214 tis. Kč, jedná se
o webové stránky společnosti.

5. Náklady příštích období
Náklady příštích období v hodnotě 1 000 tis. Kč představují časové rozlišení smluv o poskytnutí příspěvku
se splatností v roce 2020 a 2021.

NADACE THE SEKYRA FOUNDATION

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019

27

Nadace The SEKYRA FOUNDATION
Příloha v řádné účetní závěrce
Za účetní období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
(v tisících Kč)

6. Vlastní jmění

Přehled poskytnutých nadačních příspěvků (CZK)

Ke dni 31. 12. 2019 činí vlastní jmění účetní jednotky
657 tis. Kč.

Československé dokumentační
středisko, o.p.s. 
PhDr. Alena Miltová

V roce 2019 byly evidovány tyto Fondy:
Vlastní
jmění
Počáteční stav k 1. 1. 2019

Fondy Celkem
(dary)

500

588

1 088

Tvorba

–

5 859

5 859

Užití

–

-6 290

-6 290

500

157

657

Zůstatek 31. 12. 2019

7. Závazky
Účetní jednotka eviduje k rozvahovému dni závazky
v celkové výši 1 141 tis. Kč, z toho obchodní závazky
ve splatnosti ve výši 51 tis. Kč, ostatní závazky ve výši
90 tis. Kč a závazky ze smluv o poskytnutí příspěvku
ve výši 1 000 tis. Kč se splatností v roce 2020 a 2021,
které jsou vykázány jako ostatní dlouhodobé závazky
v hodnotě 500 tis. Kč a krátkodobé jiné závazky v hodnotě 500 tis. Kč.

8. Dohadné účty pasivní
Dohadné účty pasivní ve výši 51 tis. Kč představují
dohad na služby auditu a serverhosting.

9. Poskytnuté dary

„Asociace evropských
novinářů – české sekce“

100 000 CZK
50 000 CZK
12 000 CZK

Martin Madej

100 000 CZK

KlasikaPlus.cz, z.s.

100 000 CZK

Mezinárodní PEN-Klub - České
centrum Mezinárodního PEN-KLUBU

500 000 CZK

Nadační fond GAUDEAMUS 
Junior Achievement, o.p.s.
Knihovna Václava Havla, o.p.s.

20 000 CZK
30 000 CZK
500 000 CZK

Vzdělávací a kulturní centrum
Broumov, o.p.s

20 000 CZK

Knihovna Václava Havla, o.p.s.

50 000 CZK

Echo Media, a.s.

25 000 CZK

Nerudný fest.cz

500 000 CZK

Univerzita Karlova
CELKEM

51 000 CZK
2 171 000 CZK

Přehled poskytnutých nadačních příspěvků (EUR)
Foyer vzw
THE EUROPAEUM

12 500 EUR
2 500 EUR

Institut für die Wissenschaften
vom Menschen

12 500 EUR

Fundacja Kultura Liberalna

10 000 EUR

„Projekt Fórum“ – občianske združenie

10 000 EUR

THE EUROPAEUM

2 000 EUR

V roce 2019 poskytla Nadace The Sekyra Foundation
nadační příspěvky v různých měnách v celkové výši
2 171 tis. Kč, 49,5 tis. EUR, 48 tis. GBP a 50 tis. USD –
detail v přehledu poskytnutých příspěvků podle
jednotlivých měn níže.

CELKEM

The Rimbaud and Verlaine Foundation

10 000 GBP

Všechny nadační příspěvky byly poskytnuty v souladu
se zákonem a statutem.

The Rimbaud and Verlaine Foundation

2 500 GBP

Nadace neposkytla nadační příspěvek zakladateli
nebo osobě, která je členem jejího orgánu nebo která je
zaměstnancem nadace, ani osobám jim blízkým.

49 500 EUR

Přehled poskytnutých nadačních příspěvků (GBP)

Andrea Polívková

10 500 GBP

The Queen’s College, Oxford

25 000 GBP

CELKEM

48 000 GBP
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Přehled poskytnutých nadačních příspěvků (USD)
International Crisis Group

50 000 USD

CELKEM

50 000 USD

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

10. Přehled přijatých darů

12. Provozní náklady

V roce 2019 přijala Nadace The Sekyra Foundation
nadační dary v různých měnách v celkové výši
2 820 tis. Kč, 33 tis. EUR, 37 tis. GBP a 50 tis. USD – detail
v přehledu poskytnutých příspěvků podle jednotlivých měn níže.

Provozní náklady jsou v účetnictví vedeny odděleně
a za sledované období činily 147 tis. Kč.

Přehled přijatých nadačních darů v CZK

		

Jedná se o běžné administrativní náklady a bankovní
poplatky.
2019

2018

46

46

Sekyra Group, a.s.

100 000 CZK

Povinný audit

Petr Kocián

200 000 CZK

Jiné ověřovací služby

–

–

JUDr. Luděk Sekyra

2 520 000 CZK

Daňové poradenství

–

–

CELKEM

2 820 000 CZK

Jiné neauditorské služby

–

–

46

46

Celkem
Přehled přijatých nadačních darů (EUR)
JUDr. Luděk Sekyra

33 000 EUR

CELKEM

33 000 EUR

Přehled přijatých nadačních darů (GBP)
JUDr. Luděk Sekyra
Conteg spol. s r.o.

23 250 GBP
4 000 GBP

DARAMIS MANAGEMENT s.r.o.

10 000 GBP

CELKEM

37 250 GBP

13. Ostatní informace
Nadace v prosinci 2019 uzavřela Darovací smlouvy
o poskytnutí nadačního daru se společností Sekyra
Group a.s. v celkové výši 1 000 tis. Kč a 10 tis. EUR se
splatností v roce 2020 a 2021.
Nadace v září 2019 uzavřela Smlouvu o poskytnutí
nadačního příspěvku ve výši 10 tis. EUR ve prospěch
Wiener Kreis Gesellschaft – Universitätcampus se
splatností v roce 2021.
Nadace nemá sjednány dluhy s dobou splatnosti delší
než 5 let.
Nadace nemá sjednány dluhy neuvedené v rozvaze.

Přehled přijatých nadačních darů (USD)
JUDr. Luděk Sekyra

50 000 USD

CELKEM

50 000 USD

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

Kontrolní a dozorčí orgány ve sledovaném období
neobdržely odměny z titulu funkce.
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14. Významná následná událost
Na počátku roku 2020 byla potvrzena existence
nového koronaviru způsobující nemoc COVID-19, která
se rozšířila v Čině i mimo ni, včetně Česka, a způsobila
narušení mnoha podnikatelských a hospodářských
aktivit. Společnost považuje vypuknutí této epidemie
za následnou událost, která nevede k úpravě výkazů.
Protože je situace nestabilní a rychle se vyvíjí, není
možné učinit odhad potenciálního dopadu na Společnost. Případný dopad epidemie na makroekonomické
prognózy, naší pozici a výsledky zahrneme do odhadů
opravných položek a rezerv v roce 2020.
Po dni sestavení konečné účetní závěrky nenastaly
žádné další významné následné události.

15. O
 kamžik sestavení
účetní závěrky
Účetní závěrka byla sestavena dne 28. 6. 2020
Datum:

Podpis statutárního orgánu nebo fyzické
osoby, která je účetní jednotkou

28. června 2020

Luděk Sekyra

29

30

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. 2020

Podpis JUDr. Luděk Sekyra
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