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Úvodní slovo

Milí přátelé,
za námi je rok 2020, jehož ústředním tématem ve veřejném prostoru byla pandemie jako epidemie velkého
rozsahu. Ukázalo se, že lokální strategie se různí a mají
odlišnou účinnost, nicméně bez globální spolupráce,
předávání informací a edukace není boj s pandemií
možný. Společně žijeme v paralyzovaném světě, avšak
i v něm lze sdílet pozitivní zkušenosti a účinné léčebné
postupy. Pandemický otřes můžeme vnímat i jako
šanci ke spolupráci.
Covid-19 má totalitní charakter; každého může
zasáhnout a vše pohlcuje. Byla ovlivněna i partnerství
nadace a pandemie způsobila pozastavení a odklad
konání řady dohodnutých spoluprací – jak lokálních,
tak zahraničních. I přes velice nepříznivou situaci
a ochromení jak podnikatelské, tak charitativní sféry se
uskutečnila řada projektů úspěšně a byli jsme schopni
zachovat chod a podpořit zásadní a prioritní projekty.
Celý svět si musel zvyknout, že se všechny proběhlé
akce a konference konaly on-line. Byl jsem velice rád,
že nadace znovu podpořila Festival svobody, jehož
účelem je připomenout si události 17. listopadu 1989.

Letošní rok byl pro organizátory velkou výzvou.
Oceňuji jejich úsilí a snahu o zachování oslav a připomenutí si hodnot demokratické společnosti zvláště
v této nelehké době.
Další důležitou iniciativou zaměřenou na témata demokracie a svobody je diskusní konference Středoevropské
fórum pořádaná v Bratislavě. Také její organizátoři
v čele s Martou Šimečkovou se velmi flexibilně přizpůsobili době a konferenci uspořádali on-line.
Nadace je již několikátý rok generálním partnerem PEN
klubu. S tím souvisí i přímá podpora několika publikací, například knihy od bulharského politologa Ivana
Krasteva, který psal o koronavirové krizi, analyzoval
dopady opatření a polemizoval nad možnými důsledky
pro celý svět. Dále nadace podpořila Mariána Sekeráka,
jenž pracuje na knize o demokracii. Nadace také dále
pokračuje v dlouhodobé spolupráci s jedním z hlavních
strategických partnerů – Knihovnou Václava Havla.
Nadace ve spolupráci s New York Times napomohla
k českému vydání magazínu Turning Points 2021, jehož
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do Oxfordu vycestovat, a věřím, že nasbírají zkušenosti a znalosti, které budou moci úspěšně uplatnit
zpět v České republice a tím přispět k místnímu
rozvoji. Opakovaně podporujeme studentské výměny
v rámci projektu THE EUROPAEUM, což je sdružení
nejstarších evropských univerzit. Bohužel v letošním
roce k výměnným pobytům nedošlo, a tak věřím, že
vybraní studenti budou moci zahraničního pobytu
využít příští rok.

překlad vyšel jako speciální příloha v Hospodářských
novinách. Byl jsem rád, že jsme do tohoto speciálního
čísla mohli společně s Václavem Štětkou přispět našimi
esejemi. Mezi podpořené časopisy patří teologická
revue Salve, která přináší kritické zamyšlení nad
aktuálními tématy. Pro děti nadace podpořila vydání
biblických příběhů s ilustracemi. Dále nadace přispěla
k ročnímu chodu novinové revue Babylon, jež se věnuje
rozhovorům, recenzím a výtvarnému umění.
Nadace letos nově podpořila i inscenaci Kacířské eseje,
která odkazuje k jednomu z nejvýznamnějších děl filosofa Jana Patočky. Patočkův postoj k pravdě, svobodě
slova a jeho odmítání nevyžádané moci vedoucí ke
konfrontaci s mocí, jež tyto hodnoty potlačuje, je stále
aktuální a stává se ústředním tématem představení.
Měl jsem možnost se představení zúčastnit, zpracování
bylo velice působivé a režisér Miroslav Bambušek
a všichni herci předvedli skvělý výkon.
V rámci podpory vzdělanosti a kritického myšlení
jsme poskytli stipendia českým studentům na
Oxfordské univerzitě. Nadace sponzorovala Filipa
Jelínka a jeho studium na právnické fakultě a studenta veřejné politiky Matěje Chytila. Byl jsem rád,
že i přes pandemickou krizi byli oba studenti schopni

Naším hlavním cílem je výrazné propojení české
a světové akademické diskuse. Toho se snažíme
docílit úzkou spoluprací s významnými světovými
univerzitami, například s Oxfordskou univerzitou,
Harvardovou univerzitou nebo Univerzitou Notre
Dame ve Spojených státech. V tomto roce byly bohužel
plánované přednášky přesunuty do dalších let. Na
nadaci se obrátila s žádostí o podporu Oxfordská univerzita, konkrétně Harris Manchester College, která
čelila problémům spojeným s pandemií. To jen dokazuje, že se pandemie dotkla i historicky zavedených
a uznávaných institucí.
Zvlášť v tomto roce jsme pocítili, že život nespočívá
jen v exaktně kalkulovatelných faktech, ale i v neměřitelných hodnotách jako sounáležitost, reciprocita,
spravedlnost, altruismus či planetární odpovědnost.
V tomto smyslu věřím, že rok 2021 bude rokem naděje,
pokud probíhající pandemie ukáže, že není vyloučený
soulad mezi úsilím o záchranu planetárního zdraví,
mravními ideály a politickou realitou.

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

Předseda:

Luděk Sekyra

Členové správní rady:

Tomáš Halík
Daniel Kroupa
Martin Palouš
Jiří Pehe
Jiřina Šiklová
Michael Žantovský

Členové dozorčí rady:

Jakub Jirsa
Václav Štětka
Jiří Přibáň
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Projekty nadace

Harris Manchester College,
University of Oxford
Uhrazení nákladů, které příjemci vznikly v souvislosti
s bezprostředními problémy vyplývajícími z bezprecedentní nouze způsobené onemocněním covid-19.
Více o univerzitě: http://www.hmc.ox.ac.uk/

Matěj Chytil – studium na Blavatnik School
of Government, University of Oxford
Úhrada školného studijního programu „Magisterský
kurz veřejné politiky (Master of Public Policy – MPP),
Blavatnik School of Government, University of Oxford“,
akademický rok 2020/2021, a úhrada souvisejících
studijních a životních nákladů na pobyt příjemce
v místě studia.

Filip Jelínek – studium na Právnické
fakultě Oxfordské univerzity
Úhrada školného studijního programu „Magister Juris
(MJur)“ na Právnické fakultě Oxfordské univerzity,
akademický rok 2020/2021, a úhrada souvisejících
studijních a životních nákladů na pobyt příjemce
v místě studia.

Prof. Arthur Gibson
Proplacení části cestovních a stravovacích nákladů
vynaložených při účasti na konferenci „Culture and
Value after Wittgenstein“ na The Queens College
Oxfordské univerzity, jejíž byla nadace hlavním
partnerem.
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 jedním 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 se konala na Queen’s College od 30. 8. do
1. 9. 2019.
Více o univerzitě: https://www.queens.ox.ac.uk/

Nerudný fest.cz – Koncert
pro budoucnost (ročník 2020)
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, jenž je pořádán neziskovou
organizací Nerudný fest.cz. Koncert pro budoucnost je
občanským setkáním a vyvrcholením akcí konaných
v rámci Festivalu svobody 2020. Hrálo se ve Smetanově
síni Obecního domu a řečníci symbolicky vystupovali na Václavském náměstí. Z Václavského náměstí
probíhal přenos jednotlivých vystoupení českých
i evropských osobností z různých oblastí veřejného
života. Mezi vystupujícími kapelami a zpěváky byli
např. Ewa Farna, Plastic People of the Universe, Tomáš
Klus či Michal Prokop.
Více o festivalu: https://www.nerudnyfest.cz/
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ArtLib.cz

Nadační fond Gaudeamus

ArtLib.cz (zkratka pro Art Library – Knihovna umění)
je nezisková organizace sdružující historiky umění,
kurátory, galeristy, fotografy a zkušené editory
Wikipedie. Spolek byl založen roku 2012, původně
se záměrem doplnit do Wikipedie chybějící hesla
výtvarníků ze slavné generace, která byla na vrcholu
v 60. letech 20. století. Po okupaci Československa
v srpnu 1968 byli někteří výtvarní umělci nuceni emigrovat nebo nemohli v dalších dvaceti letech vystavovat
a s jejich díly se mohla širší veřejnost seznámit teprve
po pádu komunistického režimu.

Dějepisnou soutěž studentů gymnázií pořádá pravidelně Nadační fond Gaudeamus při Gymnáziu Cheb.
Nadace opětovně darovala finance na organizační
zajištění finálové části soutěže a odměny pro vítěze
pro rok 2020. Z důvodu pandemie se soutěž v roce 2020
nekonala a finanční dar byl posunut na rok 2021.

Nadační fond AutTalk Kateřiny Sokolové
Nadační fond AutTalk založili Kateřina a Jan Sokolovi
nejen proto, aby se o autismu více mluvilo, ale také
proto, aby pomohli rodičům zvládat péči o děti s autismem. Nadační fond nabízí finanční pomoc konkrétním
rodinám a organizacím, pro pečující rodiny pořádá
pravidelné setkání podpůrné rodičovské skupiny
a nejméně dvakrát ročně pro ně organizuje společensko-vzdělávací setkání. Dále se zaměřuje na osvětu
a zlepšení obecného povědomí o autismu v České
republice (např. sdílení příběhů skutečných rodin na
webových stránkách, kampaně o autismu pro veřejnost).
Více o organizaci: https://auttalk.cz/

Vzdělávací a kulturní centrum
Broumov, o.p.s. – Broumovské diskuse
Nadace každoročně podporuje konání Broumovských
diskusí. Jedná se o konferenci, jež se koná každý rok
v prostorách benediktinského kláštera v Broumově.
Akce si klade za cíl inspirovat k přemýšlení o významných otázkách současnosti a tím vytváří prostor
k setkání lidi, kteří cítí spoluzodpovědnost za svět. Podstatnou 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. Z důvodu pandemie
covidu-19 se akce v roce 2020 nekonala a finanční dar
byl posunut na rok 2021.
Více o organizaci: https://www.broumovskediskuse.cz/
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Mezinárodní PEN klub – České centrum
Mezinárodního PEN klubu
Nadace je 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 těchto spisovatelů. Centrum uděluje dvě ceny,
Cenu Karla Čapka a Cenu PEN klubu za celoživotní
dílo.
Více o klubu: https://www.penklub.net/home

Univerzita Karlova – vydání knihy
Už je zítra?, Ivan Krastev
Nadace podpořila vydání knihy od Ivana Krasteva
s názvem Už je zítra? aneb Jak pandemie mění Evropu,
kterou vydalo nakladatelství Karolinum. V knize se
autor zaobírá například tématy: Jak bude vypadat
svět po koronavirové pandemii? A nežijeme v něm již
nějakou dobu? Neučinila pandemie jen zřejmějšími
dlouhodobé trendy? Jak by se měly na ekonomickou
krizi v době deglobalizace připravit národní státy a jak
Evropská unie? Analyzuje zde sociální dopady karanténní dystopie, návrat vládních intervencí, uzavírání
hranic národních států, roli odborníků a krizového
řízení v demokratických a autoritářských státech (big
data government), etické otázky zdravotnických a ekonomických opatření, mezigenerační a mezinárodní
solidaritu. Politologické analýzy a data z výzkumů
historických pandemií kombinuje s příklady literárních zpracování či filosofických pojednání a ukazuje
paradoxy proměněného světa, pro jehož obyvatele je
pandemie základní společnou zkušeností.
Ivan Krastev (*1965) je bulharský politolog a publicista,
předseda Centra liberálních strategií v Sofii a stálý člen
Institutu humanitních věd ve Vídni. Je zakládajícím
členem předsednictva Evropské rady mezinárodních
vztahů, členem rady Mezinárodní krizové skupiny
a aktivním přispěvatelem do New York Times. Jeho
poslední kniha o rozpadu liberálnědemoratického

řádu Světlo, které pohaslo (česky 2020, společně s S. Holmesem) vyhrála cenu Lionela Gelbera v roce 2019
a byla přeložena do 18 jazyků, v roce 2020 za ni získal
cenu Jeana Améryho za evropskou esej.

PhDr. Marián Sekerák, Ph.D.
Nadace podpořila vydání knižní publikace od Mariána
Sekeráka s názvem Modely a teorie demokracie. V knize
se bude zabývat fenoménem demokracie, včetně stručného vhledu do dějin politického myšlení. V úvodní
části je rozebírán také problém společenské nerovnosti, který bývá hodnocen jako jedna z nezbytných
podmínek, ale často i překážek rozvoje demokracie.
Publikace knihy je plánována na rok 2021.

Studio Hrdinů z.s.
Nadace sponzorovala provozovatele Studia Hrdinů,
otevřené divadelní scény s jasným dramaturgickým
záměrem a výrazným okruhem divadelních spolupracovníků, jehož hlavní produkce se od podzimu
2012 odehrávají ve Veletržním paláci Národní
galerie v Praze. Ve své hlavní dramaturgické linii se
zaměřuje převážně na autorské, režisérské projekty
s důrazem na spolupráci zahraničních a domácích
divadelních tvůrců a na žánrové a oborové přesahy.
Cílem je náročná, ale vstřícná umělecká dramaturgie.
Formálně jsou inscenace Studia Hrdinů činohrou
s akcentem na experiment a výtvarnou stránku.
Nadace konkrétně podpořila inscenaci Kacířské eseje,
která svým názvem odkazuje k jednomu z nejvýznamnějších děl filosofa Jana Patočky. Jan Patočka je
také ústřední postavou této hry režiséra Miroslava
Bambuška, jenž se s uměleckou licencí soustředí na
poslední etapu života tohoto filosofa, tedy na období po
sepsání Charty 77. Patočkův postoj k pravdě, svobodě
slova a jeho odmítání nevyžádané moci vedoucí ke
konfrontaci s mocí, která tyto hodnoty potlačuje, je
stále aktuální a stává se ústředním tématem představení. Inscenaci Kacířské eseje nejde o to, aby budovala
hrdinský kult Jana Patočky, ale snaží se nalézt v jeho
díle a životě sílu k tomu, postavit se jakémukoli projevu
nesvobody i v současnosti.
Více o divadelní scéně: www.studiohrdinu.cz
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Studentský spolek Babylon
Nadace poskytla finanční prostředky vydavateli
společensko-literární revue Babylon a provozovateli
webového portálu www.babylonrevue.cz. Časopis
Babylon tvoří 16 stránek novinového formátu a vychází
čtvrtletně v nákladu 6 000 výtisků. Revue se skládá ze
dvou sešitů – první část je určena rozhovorům, publicistice, literárním, výtvarným a divadelním recenzím,
druhá část je věnována literatuře a výtvarnému
umění. Vedle podpory domácích dosud málo známých
autorů Babylon dlouhodobě mapuje kulturní dění především v zemích střední Evropy a nabízí překlady ze
světové literatury, zejména z francouzské a španělské
jazykové oblasti, včetně kubánských autorů, kteří jsou
ve své zemi pronásledováni.
Více o revue: https://babylonrevue.cz/

Ondřej Černý
Proplacení části cestovních a stravovacích nákladů
vynaložených aktivními účastníky na konferenci
„Culture and Value after Wittgenstein“ na the Queens
College Oxfordské univerzity, jejíž byla nadace hlavním partnerem.
Účelem konference bylo spojit přední vědce a odborníky s různými perspektivami a názory k podnícení
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diskuse a sdílet jejich nejnovější výzkum na toto téma.
Ludwig Wittgenstein je vlivný filosof 20. století. Byl
jedním ze zakladatelů analytické filosofie a filosofie
jazyka. Ve své práci sledoval otázky týkající se umění,
morálky, náboženství a společnosti. Konference se
konala na Queen’s College od 29. 30. 8. do 1. 9. 2019.

Česká dominikánská provincie
Nadace podpořila roční vydání časopisu Salve – Revue
pro teologii a duchovní život. Časopis vydává nakladatelství Krystal OP a vychází nepřetržitě od roku 1990,
čtyřikrát ročně a každé číslo je monotematické. Široké
rozpětí zahrnuje témata z oblasti teologie, liturgie,
spirituality, filosofie, dějin, umění, architektury apod.
Každé číslo je koncipováno tak, aby zvolené téma prezentovalo z různých úhlů pohledu a zároveň vytvářelo
organický celek. Jednotlivé příspěvky jsou buď autorské texty domácích či zahraničních autorů, anebo
vhodně zvolené překlady ze zahraničních zdrojů.
Samostatným prvkem každého čísla je obrazový
doprovod vysoké estetické kvality. Redakční radu tvoří
dvě desítky odborníků z různých oborů humanitního
zaměření.
Více o revue: https://salve.op.cz/
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The University of Notre Dame du Lac
Nadace uzavřela smlouvu s univerzitou Notre Dame
ve Spojených státech amerických ohledně podpory
konání konference věnované Johnu Rawlsovi.
Konference se pořádá ke 100. výročí narození Johna
Rawlse, jednoho z nejvlivnějších politických filosofů
20. století. Zároveň jeho nejvýznamnější publikace
Teorie spravedlnosti slaví v tomto roce 50. výročí. Jedná
se o jednu z klíčových prací politické filosofie, která
zůstává ústředním dílem do současnosti. Konference
se uskuteční v roce 2021 na univerzitě Notre Dame
ve Spojených státech amerických.
Více o univerzitě: https://www.nd.edu/

Knihovna Václava Havla, o.p.s.
Nadace Sekyra Foundation dlouhodobě spolupracuje
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
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čtení, debat, koncertů a divadelních představení.
Vzhledem k situaci byly finanční prostředky využity
na jiné projekty: Hovory Václava Havla o lidských právech, klubová činnost a projekt Knihovničky Václava
Havla, jehož smyslem je vytvoření sítě škol, které šíří
myšlenkový odkaz bývalého prezidenta.
Více o knihovně: https://www.vaclavhavel.cz/

„Projekt Fórum“ – občianske združenie,
Středoevropské fórum ročník 2020
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
12. ročník a pozváni byli velice zajímaví hosté, například Radka Denemarková, Francis Fukuyama, Michael
Ignatieff, Sławomir Sierakowski a Zuzana Kepplová.
Fórum se konalo on-line 17. listopadu 2020.
Více o fóru: https://www.ceeforum.eu/

Zdroj: © Knihovna Václava Havla
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Ing. Ivana Pecháčková –
nakladatelství Meander
Nadace přispěla k vydání biblických příběhů pro děti
převyprávěných Ivanou Pecháčkovou z nakladatelství
Meander. Příběhy jsou doprovázeny ilustracemi od
talentovaných českých výtvarníků nejmladší generace a tím vytvářejí z každého biblického příběhu
originální umělecké dílo. Snahou bylo nepředkládat
biblické texty dětskému čtenáři za každou cenu, tedy
ani za cenu nepřiměřeně velkého zjednodušení
nebo zastření původního smyslu textu, naopak se
nakladatelství snažilo o co nejmenší úpravy – citlivé
a k dětskému čtenáři empatické. Součástí každé knížky
jsou tvořivé otázky a úkoly pro děti.
Více o nakladatelství: https://www.meander.cz/
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Economia, a.s.
Nadace ve spolupráci s New York Times podpořila české
vydání magazínu Turning Points 2021. Nadace zajistila
licenci časopisu, jehož překlad vyšel jako speciální
příloha v Hospodářských novinách.
Magazín Turning Points vychází jednou ročně a jeho
autoři jsou intelektuálové a přední experti v různých
oborech. Sledují hlavní trendy a upozorňují na klíčové
okamžiky, které mohou ovlivnit budoucnost. Speciální
příloha byla doplněna o čtyři dodatečné eseje zaměřené
na současné dění a střední Evropu od Luďka Sekyry,
Václava Štětky, Ivana Krasteva a Karoliny Wigury.
Více o mediálním domu: https://www.economia.cz/
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Nadační příspěvky a dary

a. Nadační příspěvky
V roce 2020 poskytla Nadace The SEKYRA FOUNDATION nadační příspěvky v celkové výši 2 202 000 CZK,
5 000 EUR, 6 639,95 GBP. Všechny nadační příspěvky byly
poskytnuty v souladu se zákonem, zakládací listinou
a statutem.
Přehled poskytnutých nadačních příspěvků v CZK
Filip Jelínek

298 000 CZK

Matěj Chytil

298 000 CZK

Nerudný fest.cz

250 000 CZK

ArtLib.cz

20 000 CZK

Nadační fond AutTalk
Kateřiny Sokolové

50 000 CZK

Nadační fond Gaudeamus

20 000 CZK

Vzdělávací a kulturní centrum
Broumov o.p.s.

10 000 CZK

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

b. Nadační dary přijaté
V roce 2020 přijala nadace dary v celkové výši
2 716 000 CZK.
Přehled přijatých nadačních darů v CZK
JUDr. Luděk Sekyra

50 000 CZK

JUDr. Luděk Sekyra

100 000 CZK

JUDr. Luděk Sekyra

150 000 CZK

JUDr. Luděk Sekyra

20 000 CZK

JUDr. Luděk Sekyra

70 000 CZK

Sekyra Group, a.s.

50 000 CZK

Sekyra Group, a.s.

500 000 CZK

Sekyra Group, a.s.

410 000 CZK

200 000 CZK

Sekyra Group, a.s.

100 000 CZK

Univerzita Karlova

50 000 CZK

Sekyra Group, a.s.

120 000 CZK

PhDr. Marián Sekerák, Ph.D.

20 000 CZK

Sekyra Group, a.s.

300 000 CZK

Studio Hrdinů z.s.

20 000 CZK

Sekyra Group, a.s.

300 000 CZK

150 000 CZK

Sekyra Group, a.s.

180 000 CZK

Česká dominikánská provincie

100 000 CZK

Sekyra Group, a.s.

150 000 CZK

Knihovna Václava Havla, o.p.s.

500 000 CZK

Sekyra Group, a.s.

50 000 CZK

50 000 CZK

Sekyra Group, a.s.

166 000 CZK

Mezinárodní PEN-Klub - České
centrum Mezinárodního PEN-KLUBU

Studentský spolek Babylon

Ing. Ivana Pecháčková
Economia, a.s.

166 000 CZK

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

5 000 EUR

Přehled poskytnutých nadačních příspěvků v GBP
Prof. Arthur Gibson

414,57 GBP

Harris Manchester College,
Oxfordská univerzita

5 000 GBP

Ondřej Černý

1 225,38 GBP

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 se žádná vedlejší
č innost neuskutečnila.
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d) Provozní náklady
Provozní náklady jsou v účetnictví vedeny odděleně
a za sledované období činily 321 tisíc CZK.
Jedná se o běžné administrativní náklady a bankovní
poplatky.
2020

2019

46

46

Jiné ověřovací služby

–

–

Daňové poradenství

–

–

Jiné neauditorské služby

–

–

46

46

Povinný audit

Celkem

e) Zůstatek finanční hotovosti
k 31. 12. 2020 činil 584 tisíc CZK.
Nadace při svém hospodaření dodržela pravidla pro
poskytování nadačních příspěvků podle § 353 až 356
občanského zákoníku.
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Informace o vlastním majetku,
závazcích a provozních nákladech
Přehled o vlastním majetku, závazcích a provozních
nákladech je uveden v přiložené účetní závěrce

sestavené k 31. 12. 2020, která je nedílnou součástí
výroční zprávy.

Předpokládaný vývoj činnosti
V roce 2021 plánujeme uskutečnit všechny projekty,
které byly z důvodu pandemie odloženy. Jedná se
především o výměnné pobyty v rámci projektu THE
EUROPAEUM, Broumovské diskuse a dějepisnou
soutěž pořádanou nadačním fondem Gaudeamus. Je
domluveno několik velice podnětných a dlouhodobých aktivit, jedna z nich přesahuje svým rozměrem
všechny dosavadní projekty nadace.
Mezi hlavní novinky týkající se chodu nadace patří
založení poradního a konzultačního orgánu International Advisory Board, jehož členy budou respektované
zahraniční osobnosti ve svém oboru.
Pro příští rok jsou naplánovány velice inspirativní
konference a věříme, že bude možné se některých
zúčastnit i osobně. Ve spolupráci s univerzitou Notre
Dame ve Spojených státech amerických uspořádáme
konferenci věnovanou Johnu Rawlsovi. Konference
se bude konat ke 100. výročí narození Johna Rawlse,

jednoho z nejvlivnějších politických filosofů 20. století. Zároveň jeho nejvýznamnější publikace Teorie
spravedlnosti oslaví v tomto roce 50. výročí a zůstává
ústředním dílem politické filosofie do současnosti.
Nadace také podpořila konání mezinárodního sympozia věnovaného Ludwigu Wittgensteinovi. Sympozium
je pořádáno ve spolupráci s Vienna Circle Society
a Institute Vienna Circle na Vídeňské univerzitě. V roce
2021 bude 100. výročí první publikace Wittgensteinovy
Logisch-philosophische Abhandlung, která byla v roce
1922 vydána rovněž v německo-anglickém vydání
jako Tractatus logico-philosophicus. Jedná se o zásadní
dílo s globálním vlivem na intelektuální historii a filosofii 20. století až po současnost. V roce 2021 si rovněž
připomínáme 70. výročí Wittgensteinovy smrti.
Nadace bude nadále pokračovat v podpoře publikací
knih a časopisů. Již byla dohodnuta podpora řady
titulů a překladů na další rok.

Ostatní informace

Následné události

Ve sledovaném období nadace neměla organizační
složku v zahraničí.

Dne 22. 5. 2021 zemřela členka správní rady naší
nadace paní Jiřina Šiklová.

Ve sledovaném období nadace neprovozovala žádné
aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, ochrany životního prostředí nebo pracovněprávních vztahů.

Nadace uzavřela smlouvu v září 2021 s THE CHANCEL
LOR MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY
OF OXFORD na příspěvek v letech 2021–2025 v celkovém objemu 2 800 000 GBP; na uvedený příspěvek
má Nadace zajištěny i potřebné zdroje.

Přílohy výroční zprávy
• zpráva nezávislého auditora za rok 2020
• účetní uzávěrka za rok 2020

Přílohy výroční zprávy
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ROZVAHA (BILANCE)
1. 1. 2020 – 31. 12. 2020

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		
			

Číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu
dni účetního období

A.			
I.		
		
5.
IV.		
		
5.

Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

1
2
7
28
33

214
214
214
0
0

143
214
214
-71
-71

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

40
71
74
78
79
80
81

1 636
636
636
0
1 000
1 000
0

1 084
584
584
0
500
500
0

82

1 850

1 227

Číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu
dni účetního období

			 AKTIVA CELKEM

PASIVA		
			

A.			
I.		
1.
2.

Vlastní zdroje celkem
Jmění celkem
Vlastní jmění
Fondy

83
84
85
86

657
657
500
157

510
510
500
10

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

1 193
500
500
693
51
90
500
52

717
0
0
717
0
668
0
49

130

1 850

1 227

			 PASIVA CELKEM
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
1. 1. 2020 – 31. 12. 2020

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.		
6.
III.		
		
10.
		
11.
V.		
19.
20.
22.
VI.		
23.
			

Číslo
řádku

Hlavní
činnost

Hospodářská
činnost

Celkem

Spotřebované nákupy a nakupované služby
Ostatní služby
Osobní náklady
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Ostatní náklady
Kursové ztráty
Dary
Jiné ostatní náklady
Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opr. pol.
Odpisy dlouhodobého majetku
Náklady celkem

2
8
13
14
15
21
25
26
28
29
30
39

151
0
151		
80
0
60		
20		
2 564
0
5		
2 541		
18		
71
0
71		
2 866
0

151
151
80
60
20
2 564
5
2 541
18
71
71
2 866

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

2 863
0
2 863		
3
0
1		
2		
0		
0		
0		
0		

2 863
2 863
3
1
2
0
0
0
0

61

2 866

0

2 866

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. 2021
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. 2020 do 31. 12. 2020
(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 2020.
Účetní závěrka byla sestavena za účetní období od
1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.
Účetní závěrka byla sestavena na základě předpokladu
nepřetržitého trvání účetní jednotky.
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Nadace The SEKYRA FOUNDATION
Příloha v řádné účetní závěrce
Za účetní období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020
(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		
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 1. 1. 2020

Zůstatek k 31. 12. 2020

Oprávky		
Zůstatek k 1. 1. 2020

–

–

71

71

Oprávky k úbytkům

–

–

Přeúčtování

–

–

71

71

Zůstatková hodnota 1. 1. 2020

214

214

Zůstatková hodnota 31. 12. 2020

143

143

Odpisy

Zůstatek k 31. 12. 2020

Ostatní dlouhodobý majetek činí 143 tis. Kč, jedná se
o webové stránky nadace.

5. Náklady příštích období
Náklady příštích období v hodnotě 500 tis. Kč představují časové rozlišení smluv o poskytnutí příspěvku
se splatností v roce 2021 a 2022.
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6. Vlastní jmění

Přehled poskytnutých nadačních příspěvků (CZK)

Ke dni 31. 12. 2020 činí vlastní jmění účetní jednotky
510 tis. Kč.

Filip Jelínek
Matěj Chytil

298 000 CZK

V roce 2020 byly evidovány tyto Fondy:

Nerudný fest.cz

250 000 CZK

Vlastní
jmění
Počáteční stav k 1. 1. 2020

Fondy Celkem
(dary)

500

157

657

Tvorba

–

2 716

2 716

Užití

–

-2 863

-2 863

500

10

510

Zůstatek 31. 12. 2020

7. Závazky
Účetní jednotka eviduje k rozvahovému dni závazky
v celkové výši 668 tis. Kč, z toho obchodní závazky
ve výši 168 tis. Kč a závazky ze smluv o poskytnutí
příspěvku ve výši 500 tis. Kč se splatností v roce 2021,
které jsou vykázány jako krátkodobé jiné závazky
v hodnotě 500 tis. Kč.

298 000 CZK

ArtLib.cz

20 000 CZK

Nadační fond AutTalk
Kateřiny Sokolové

50 000 CZK

Nadační fond Gaudeamus

20 000 CZK

Vzdělávací a kulturní centrum
Broumov o.p.s

10 000 CZK

Mezinárodní PEN-Klub – České
centrum Mezinárodního PEN-KLUBU

200 000 CZK

Univerzita Karlova

50 000 CZK

PhDr. Marián Sekerák, Ph.D

20 000 CZK

Studio Hrdinů z.s.

20 000 CZK

Studentský spolek Babylon

150 000 CZK

Česká dominikánská provincie

100 000 CZK

Knihovna Václava Havla, o.p.s.

500 000 CZK

Ing. Ivana Pecháčková

50 000 CZK

Economia, a.s.
CELKEM

166 000 CZK
2 202 000 CZK

8. Dohadné účty pasivní
Dohadné účty pasivní ve výši 49 tis. Kč představují
dohad na služby auditu a jiné služby.

9. Poskytnuté nadační příspěvky
V roce 2020 poskytla Nadace The Sekyra Foundation
nadační příspěvky v různých měnách v celkové výši
2 202 tis. Kč, 5 tis. EUR, 6,6 tis. GBP – detail v přehledu
poskytnutých příspěvků podle jednotlivých měn níže.
Všechny nadační příspěvky byly poskytnuty v souladu
se zákonem a statutem.
Nadace neposkytla nadační příspěvek zakladateli
nebo osobě, která je členem jejího orgánu nebo která je
zaměstnancem nadace, ani osobám jim blízkým.

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

5 000 EUR

CELKEM

5 000 EUR

Přehled poskytnutých nadačních příspěvků (GBP)
Prof. Arthur Gibson
Harris Manchester College,
Oxfordská univerzita
Ondřej Černý
CELKEM

414,57 GBP
5 000 GBP
1 225,38 GBP
6 639,95 GBP
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10. Přehled přijatých darů

13. Provozní náklady

V roce 2020 přijala Nadace The Sekyra Foundation
nadační dary v celkové výši 2 716 tis. Kč – detail
v přehledu poskytnutých příspěvků níže.

Provozní náklady jsou v účetnictví vedeny odděleně
a za sledované období činily 321 tis. Kč.
Jedná se o běžné administrativní náklady a bankovní
poplatky.

Přehled přijatých nadačních darů v CZK
Sekyra Group, a.s.
JUDr. Luděk Sekyra
CELKEM

2 326 000 CZK
390 000 CZK
2 716 000 CZK

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

11. P
 ohledávky a závazky, které
nejsou obsaženy v rozvaze
Nadace má uzavřeny darovací smlouvy na přijetí
nadačních darů od pana JUDr. Luďka Sekyry ve výši
570 tis. Kč, úhrada těchto nadačních darů se předpokládá v roce 2021. Zároveň má nadace uzavřenu
smlouvu s Knihovnou Václava Havla pro nadační
příspěvek ve výši 500 tis. Kč, jehož poskytnutí se
předpokládá v roce 2021.

		

2020

2019

46

46

Jiné ověřovací služby

–

–

Daňové poradenství

–

–

Jiné neauditorské služby

–

–

46

46

Povinný audit

Celkem

14. Ostatní informace
Nadace nemá sjednány dluhy s dobou splatnosti delší
než 5 let.
Nadace nemá sjednány dluhy neuvedené v rozvaze.
Kontrolní a dozorčí orgány ve sledovaném období
neobdržely odměny z titulu funkce.

15. Významná následná událost
12. Vedlejší činnost
Nadace smí podle svého statutu provozovat vedlejší
činnost. Ve sledovaném období žádná vedlejší činnost
neproběhla.

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. Nadace 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 nadaci.
Případný dopad epidemie na makroekonomické prognózy, naší pozici a výsledky zahrneme do odhadů
opravných položek a rezerv v roce 2020.
V roce 2021 Nadace plánuje uzavřít s THE CHANCEL
LOR MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY
OF OXFORD smlouvu na příspěvek v letech 2021–2025
v celkovém objemu 2 800 000 GBP; na uvedený příspěvek bude mít Nadace zajištěny i potřebné zdroje.
Po dni sestavení konečné účetní závěrky nenastaly
žádné další významné následné události.
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16. O
 kamžik sestavení
účetní závěrky
Účetní závěrka byla sestavena dne 28. 6. 2021
Datum:

Podpis statutárního orgánu nebo
fyzické osoby, která je účetní jednotkou

28. 6. 2021

Luděk Sekyra
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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: 30. listopadu 2021

Podpis JUDr. Luděk Sekyra
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