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Úvodní slovo

Milí přátelé,
za námi je rok 2021, ve kterém nás opět provázela
pandemie, jež nám primárně odhalila provázanost
současného světa a zvýraznila rizika, která planetě
a jejím obyvatelům hrozí, a tím připomněla hodnotu
reciproční odpovědnosti jako stěžejního principu
soužití i přežití lidstva.
V roce 2021 zemřela Jiřina Šiklová, která byla velice
aktivní členkou správní rady nadace a spolupracovala
na řadě nadačních projektů, například na podpoře Československého dokumentačního střediska,
magazínu Babylon a na několika publikacích. Jiřina
Šiklová byla nejen jednou z nejaktivnějších osobností
tuzemského disentu, ale i iniciátorkou genderových
studií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Celý
život se politicky angažovala a prosazovala důležitost
ženských práv. K uctění památky této mimořádné
osobnosti nadace navrhne, aby se konala každoroční
výroční přednáška zaměřená na genderovou problematiku a ženská práva.

Podpora vzdělanosti a kritického myšlení s filosofickým přesahem je pro mě velmi osobní téma. Proto
nadace dlouhodobě spolupracuje s Oxfordskou univerzitou a mimo jiné poskytuje stipendia českým
studentům. Letos jsme podpořili Martinu Grochovou,
která se věnuje lidským právům, a studenta práv
Marka Pivodu. Tento rok také spolupráce s Oxfordskou
univerzitou vyvrcholila oceněním nadace s nabídkou
podpory nejstarší statutární profesury filosofie na
Oxfordu, White’s Professorship of Moral Philosophy, jež
je zároveň světově nejvýznamnějším stolcem morální
filosofie. Profesura byla ustavena v roce 1621 Thomasem Whitem a po 400 letech bude její nový název znít
Sekyra and White’s Professorship of Moral Philosophy.
Jsem velmi poctěn, že díky podpoře nadace je zajištěno
trvání profesury do budoucna.
Akademická diskuse probíhá nejen na Oxfordské univerzitě, nadace podpořila konferenci věnovanou Johnu
Rawlsovi, která se konala na The University of Notre
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Dame du Lac, a konferenci věnovanou Ludwigu
Wittgensteinovi, konanou ve Vídni ve spolupráci
s Wiener Kreis Gesellschaft. Společně s Centrem
architektury a městského plánování (CAMP) nadace
podpořila on-line přednášku s jedním z nejvýznamnějších ekonomů Edwardem Glaeserem.
Mám pocit, že epidemie uzavřela reálný svět do karantény a podnítila převahu digitálního prostoru nad tím
reálným. Potřebujeme veřejný prostor, který stmeluje
a vytváří sociální kapitál, díky němuž se lidé cítí jako
příslušníci širšího společenství. Cíl je zřejmý, vzbudit
zájem o komunitní život, obzvláště u mladé generace.
Proto jsem velice rád, že nadace již tradičně podpořila
Festival svobody, který se koná k oslavám 17. listopadu
1989. Připomenutím této významné události podporujeme komunitní život, aby mladá generace opustila
pohodlí domova, anonymitu internetového prostředí
a vstoupila do reálného veřejného života, začala ho
ovlivňovat a nebála se odpovědnosti. Pouze tak lze
bránit polarizaci a tím přispět k rozvoji společenské
soudržnosti.

NADACE THE SEKYRA FOUNDATION

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021

Nadace opětovně spolupracovala s New York Times
a napomohla k vydání české verze magazínu Turning
Points 2022. Jsem velmi rád, že jsme mohli do tohoto
speciálního čísla společně s Jiřím Přibáněm a Jakubem
Jirsou přispět i našimi esejemi.
Následkem epidemie je stále zřetelnější provázanost
s kvalitou životního prostředí. Epidemický otřes je
možná potřebným procitnutím, které je impulsem
k hledání nové rovnováhy. Pandemie je hrozivá, neboť
je bezprostřední a osobní, ovlivňuje nás, naše rodiny
a blízké. Naproti tomu změna klimatu je pomalá
a neosobní. Důležité je naše vnitřní přesvědčení, že je
nezbytné obětovat krátkodobé zájmy dlouhodobým, jen
to může vést k překonání snah převládajícího instrumentálního rozumu zaměřeného na bezprostřední
výhodu či individuální prospěch na úkor planetárního
zdraví. Máme právo volby a je na nás, jaké poselství
nabídneme příštím generacím.

S tím je také spjata další iniciativa ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla, kde nadace podpořila Cenu
Václava Havla pro lidská práva, laureátkou Ceny roku
2021 je Maryja Kalesnikavová, jedna z vůdčích osobností opozice v Bělorusku, která je symbolem boje
běloruského národa za občanské a politické svobody
a základní práva.
Nadace kontinuálně podporuje vydávání knižních
publikací a činnost s tím spojených institucí, jako je
PEN-Klub a Pražský literární dům autorů německého
jazyka. Dále se zaměřujeme na podporu vydávání konkrétních knižních publikací. Mezi publikace, jejichž
vydání letos nadace podpořila, patří kniha Pražské
jaro 1968 od Miroslava Nováka, vzájemná korespondence mezi prof. Erazimem Kohákem a teologem
prof. K arlem Skalickým z let 1978–2011 s názvem Tvůj
in Xto, kniha Poslední ghetto od Anny Hájkové a překlad
knihy s názvem „Recalling Masaryk’s ‘The Czech Question’ on the Threshold of the 21st Century“.

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 správní rady:

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

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, jenž zveřejňuje případy
těchto spisovatelů. Centrum uděluje dvě ceny, Cenu
Karla Čapka a Cenu PEN klubu za celoživotní dílo.
V roce 2021 uplynulo 100 let od premiéry dramatu
Karla Čapka R.U.R. v Národním divadle. Nadace podpořila třídenní festival pořádaný při této příležitosti
Českým centrem Mezinárodního PEN-KLUBU ve
spolupráci s Divadlem Archa, během kterého byla
uvedena aktuální inscenace R.U.R. nastudovaná
pro festival divadelním souborem Buchty a loutky.
Součástí festivalu byla konference se třemi sekcemi: literárně–bohemistická/čapkologická s účastí
bohemistů a Čapkových překladatelů z celého světa,
technologicko-vědecká s tématy robotizace a umělé
inteligence, třetí sekce byla právní a etická zaměřená
na problémy nastupující s robotizací a využitím umělé
inteligence.
Více zde: https://www.penklub.net/home

Středisko společných činností AV ČR, v.v.i.
– vydání knihy Pražské jaro 1968,
Miroslav Novák
Nadace podpořila vydání knihy s názvem Pražské jaro
1968. Kniha přibližuje atmosféru doby pražského jara
a zasazuje aktéry a události do místního a dobového
kontextu. Autor nechává jednotlivé osobnosti promlouvat v četných citacích, aby čtenáři mohli nahlédnout
do jejich myšlení. Soustředí se na kritickou analýzu
dobových iluzí reformních komunistů a revizionistických marxistů. Uvádí v pochybnost silně zakořeněné
mýty a klade nové relevantní otázky týkající se normalizačního období v Československu.
Autor knihy, prof. PhDr. Miroslav Novák (1953), působil na Fakultě sociálních věd UK, v letech 2006–2009
byl rektorem CEVRO Institutu v Praze. Specializuje se
na komparativní politologii, zejména na stranické systémy, empirické teorie demokracie, pojem totalitarismu,
opozice v komunistických systémech a populismus.

Mgr. Lucie Eiermann, Ph.D. – vydání
sborníku František Černý
Nadace podpořila vydání sborníku u příležitosti
90. narozenin Františka Černého. Jedná se o příspěvky
jeho přátel, spolupracovníků a osob, s nimiž byl František Černý v kontaktu především v posledních dvaceti
letech. František Černý je germanista, někdejší český
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velvyslanec v Německu a redaktor zahraničního vysílání ČRo. Spolu s Lenkou Reinerovou založil Pražský
literární dům autorů německého jazyka (Prager Literaturhaus deutschsprachiger Autoren), který se zabývá
propagací autorů jako Franz Kafka, Lenka Reinerová,
R. M. Rilke, Franz Werfel nebo Max Brod, ale také současných tvůrců, jako jsou Libuše Moníková, Jiří Gruša,
a nejmladších německy píšících autorů se vztahem
k Česku.

Viktor Stoilov, nakladatelství TORST
– vydání vzájemné korespondence
mezi filosofem Erazimem Kohákem
a teologem Karlem Skalickým
Nadace podpořila vydání knihy vzájemné korespondence mezi filosofem Erazimem Kohákem a teologem
Karlem Skalickým, pokrývající období let 1978–2011.
Editorem publikace je Zdeněk A. Eminger.
Kniha přináší jedinečné svědectví o životě dvou
významných osobností v exilu a po jejich návratu
do vlasti. Sto šestnáct dopisů vypráví příběh mužů,
kteří utekli z komunistického Československa za
svobodou do Spojených států amerických a do Itálie.
Dopisy dokumentují jejich každodenní osobní i profesní život a přibližují rovněž, někdy velmi detailně,
osudy českého exilu v Americe a Evropě, včetně řady
významných exilových společenství.
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KALICH, nakladatelství a knihkupectví, s.r.o.
– vydání knihy Poslední ghetto, Anna Hájková
Nadace podpořila české vydání titulu Poslední ghetto
od historičky Anny Hájkové v nakladatelství Kalich
vydanou v roce 2020 ve velké Británii pod názvem
The Last Ghetto / An Everyday History of Theresienstadt (Oxford University Press, 2020). Jedná se o zatím
nejhlubší analýzu vězeňské společnosti ghetta, které
v kontextu evropského holokaustu bylo zcela jedinečné. Kniha připomíná důvody, které k založení
ghetta vedly, jeho integrální význam v rámci celého
holokaustu a stručné dějiny.
Práce Anny Hájkové je v současné době i v celosvětovém měřítku historiky považována za milník
v porozumění tomuto truchlivému místu a k jeho hodnocení. Doktorka Hájková prošla 99 archivů v deseti
zemích na třech kontinentech – studovala prameny
v devíti jazycích a opírá se i o svědectví obětí, těch,
které přežily, i těch, jež přežily jejich deníky.

ArtLib.cz
Nadace podpořila Spolek ArtLib.cz (zkratka pro Art
Library – Knihovna umění), neziskovou organizaci
sdružující historiky umění, kurátory, galeristy, fotografy a zkušené editory Wikipedie. Spolek byl založen
roku 2012, původně se záměrem doplnit do Wikipedie
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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.

Pražský literární dům autorů
německého jazyka (nadační fond)
Nadace podpořila Pražský literární dům autorů německého jazyka, který shromažďuje a rozšiřuje poznatky
o životě a díle německy píšících autorů na našem
území. Zároveň organizuje výstavy, besedy, autorská
čtení, přednášky a konference s mezinárodní účastí
i ve spolupráci s univerzitami, provozuje knihovnu,
vydává publikace a udílí stipendia českým i zahraničním autorům.
Více zde: www.literarnidum.cz

Profesor Edward Glaeser – přednáška
Cities after the pandemic
Nadace podpořila online přednášku Prof. Edwarda
Glaesera nazvanou Cities after the pandemic. Profesor Edward Glaeser je uznávaným ekonomem
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zabývajícím se problematikou města, strávil několik
dekád definováním role města v lidských životech.
Poznatky shrnuje ve své přelomové knize Triumph of
the City: How Our Greatest Invention Makes Us Richer,
Smarter, Greener, Healthier, and Happier, která zcela
mění pohled na města a prosazuje myšlenku, že
města podporují silné stránky lidí. Ve své knize Vás
Glaeser vezme na světovou tour po městských ekonomikách. Na podzim se autor chystá vydat novou knihu
s názvem Survival of the City: Living and Thriving in
an Age of Isolation. Ta mapuje, jak se města proměnila
a dále promění ve vztahu k současné pandemii. Každá
krize vždy přinesla posun v kvalitě života. Města nyní
stojí na rozcestí, mohou se vrátit tam, kde byla před
rokem 2020, nebo udělat krok vpřed. Jak se ale mají
změnit a kde se máme poučit? On-line rozhovor, který
se konal 21. dubna 2021, byl vedený novinářem a šéf
redaktorem deníku E15 Nikitou Poljakovem.
Více zde: www.campuj.online/zaznamy/urbantalks

Nerudný fest.cz – Koncert
pro budoucnost (ročník 2021)
Nadace dlouhodobě podporuje Festival 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
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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. Návštěvníky čeká nabitý
program plný koncertů a projevů nejznámějších osobností kulturního a veřejného života.
Více zde: www.festivalsvobody.cz

Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická
– vydání překladu knihy Recalling Masaryk’s
‘The Czech Question’ on the Threshold
of the 21st Century
Nadace podpořila vydání anglického překladu
s pracovním názvem „Recalling Masaryk’s ‘The Czech
Question’ on the Threshold of the 21st Century“ v nakla
datelství Brill-Rodopi. Kniha reflektuje Marykovu
filosofii humanity s ohledem na formování demokratického společenství ve střední Evropě. Sestává
z příspěvků předních českých myslitelů, kteří se
celoživotně věnují Masarykovu myšlení. Představuje
jednu z nejvýznamnějších Masarykových myšlenkových etap, která v mnohém předznamenala jeho roli
prezidenta nového státu. Skutečnost, že Československo
bylo založeno na filosofické ideji demokracie a humanity, je nadčasově lákavým rysem této publikace.
Kniha interdisciplinárně promýšlí odkaz Masarykovy
České otázky s ohledem na současnou dobu.

JUDr. Marek Pivoda – studium na Právnické
fakultě Oxfordské univerzity
Úhrada školného studijního programu MPhil in Law
(Master of Philosophy in Law) na University of Oxford,
akademický rok 2021/2022, a úhrada souvisejících
studijních a životních nákladů na pobyt v místě studia.

The Europaeum
Nadace již třetím rokem podpořila asociaci Europaeum,
která sdružuje elitní evropské univerzity. Jejím hlavním cílem je propojit talentované studenty a univerzity
především s humanitním zaměřením, aby se prohlou-

bilo a posílilo povědomí o „smyslu Evropy“. Asociace
se zaměřuje na zahraniční spolupráci a akademickou
mobilitu. Nadační příspěvek bude poskytnut studentovi z Univerzity Karlovy na měsíční pobyt na Oxfordu,
a naopak, studentovi z Oxfordu bude poskytnuto stipendium na studium na Univerzitě Karlově.
The Chancellor Master and Scholars of the University
of Oxford, Oxfordská univerzita – podpora profesury
morální filozofie
University of Oxford je nejstarší univerzita v anglicky
mluvící části světa a jedna z nejstarších na světě. Sídlí
v anglickém městě Oxford, je považována za jednu
z nejprestižnějších univerzit ve Spojeném království
a v žebříčcích nejlepších vysokých škol na světě pravidelně zaujímá místa v první desítce.
Nadace podpořila nejstarší statutární profesuru filosofie Oxfordské univerzity, White’s Professorship of
Moral Philosophy, jež je zároveň světově nejvýznamnějším stolcem morální filosofie. Profesura byla ustavena
v roce 1621 Thomasem Whitem a po 400 letech bude
její nový název znít Sekyra and White’s Professorship
of Moral Philosophy.
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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.
Více informací zde: https://www.vaclavhavel.cz/

Martina Grochová – studium
na Oxfordské univerzitě
Úhrada školného studijního programu MSt in International Human Rights Law na University of Oxford,
akademický rok 2021/2022, a úhrada souvisejících
studijních a životních nákladů na pobyt v místě studia.

The University of Notre Dame du Lac

Vzdělávací a kulturní centrum
Broumov o. p. s. – Broumovské diskuse

Nadace podpořila univerzitu Notre Dame du Lac ve
Spojených státech amerických při konání konference
věnované Johnu Rawlsovi. Konference se konala u příležitosti 100. výročí narození Johna Rawlse, jednoho
z nejvlivnějších politických filosofů 20. století. Zároveň
jeho nejvýznamnější publikace Teorie spravedlnosti
v roce 2021 slavila 50. výročí svého prvního vydání.
Jedná se o jednu z klíčových prací politické filosofie,
která zůstává ústředním dílem do současnosti.

Nadace každoročně podporuje konání Broumovských
diskusí. Jedná se o konferenci, jež se každoročně koná
v prostorách benediktinského kláštera v Broumově.
Akce si klade za cíl inspirovat k přemýšlení o významných otázkách současnosti a tím vytváří prostor
k setkání lidí, 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.

Více o univerzitě: https://www.nd.edu/

Více zde: https://www.broumovskediskuse.cz/

Knihovna Václava Havla, o.p.s. – Cena
Václava Havla za lidská práva

Bohemian Heritage Fund, nadační fond

Nadace 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 čtení, debat, koncertů a divadelních představení. Kromě toho Knihovna pořádá
konferenci na počest laureáta Ceny Václava za lidská
práva, na které se nadace podlí. Cílem je vyzdvihnout
a odměnit mimořádný počin v oblasti lidských práv

Nadace podpořila výrobu a vztyčení sochy Krištofa
Kintery s názvem Praying Wood. Jedná se o sedmi
metrovou humanoidní postavu z hliníku odlitou podle
dřevěné předlohy a pokrytou plátkovým stříbrem, jež
klečí a ruce spíná k nebesům. Tím má socha vyjadřovat
varování před budoucností a současně hledání naděje
pro dobu příští. V současném světě, který si s sebou
nese zkušenost pandemie, je význam sochy ještě naléhavější a rozšířený o téma naděje, prosby a víry v lepší
zítřky.
Více zde: https://bohemianheritage.cz/

NADACE THE SEKYRA FOUNDATION

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021

13

Ing. Ivana Pecháčková – nakladatelství Meander

Economia, a.s.

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.

Nadace ve spolupráci s mediálním domem Economia podpořila české vydání magazínu Turning Points,
Global Agenda 2022, vytvořenou mediálním domem
The New York Times. Magazín Turning Points vyšel
v českém překladu jako speciální příloha v Hospodářských novinách.

Více zde: https://www.meander.cz/

Magazín Turning Points vychází jednou ročně a jeho
autory 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 tři dodatečné eseje zaměřené
na současné dění a střední Evropu od Luďka Sekyry,
Jiřího Přibáně a Jakuba Jirsy.
Více zde: https://www.economia.cz/
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Nadační příspěvky a dary

a. Nadační příspěvky

Přehled poskytnutých nadačních příspěvků v USD

V roce 2021 věnovala Nadace The SEKYRA FOUNDATION nadační příspěvky v celkové výši 2 316 000 CZK,
2 000 EUR, 20 500 USD a 560 000 GBP. Všechny tyto
příspěvky byly poskytnuty v souladu se zákonem, zakládací listinou a statutem.

Profesor Edward Glaeser

Přehled poskytnutých nadačních příspěvků v CZK

The Chancellor Masters and Scholars
of the University of Oxford

Mezinárodní PEN-Klub – České
centrum Mezinárodního PEN-KLUBU

200 000 CZK

Mezinárodní PEN-Klub – České
centrum Mezinárodního PEN-KLUBU

200 000 CZK

Středisko společných činností
AV ČR, v.v.i. 

30 000 CZK

Mgr. Lucie Eiermann, Ph.D

30 000 CZK

Spolek ArtLib.cz

10 000 CZK

Vzdělávací a kulturní centrum
Broumov o. p. s.

10 000 CZK

Viktor Stoilov

30 000 CZK

KALICH, nakladatelství
a knihkupectví, s.r.o.

30 000 CZK

500 USD

The University of Notre Dame du Lac

20 000 USD

Přehled poskytnutých nadačních příspěvků v GBP

560 000 GBP

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 2021 přijala nadace dary v celkové výši
2 220 000 CZK, 20 000 USD a 560 000 GBP.
Přehled přijatých nadačních darů v CZK
Sekyra Group, a.s.

200 000 CZK

Sekyra Group, a.s.

60 000 CZK

80 000 CZK

Sekyra Group, a.s.

30 000 CZK

250 000 CZK

Sekyra Group, a.s.

100 000 CZK

50 000 CZK

Sekyra Group, a.s.

70 000 CZK

Marek Pivoda

298 000 CZK

Sekyra Group, a.s.

560 000 CZK

Knihovna Václava Havla, o.p.s.

500 000 CZK

Sekyra Group, a.s.

350 000 CZK

Martina Grochová

298 000 CZK

Sekyra Group, a.s.

120 000 CZK

30 000 CZK

Sekyra Group, a.s.

220 000 CZK

Sekyra Group, a.s.

210 000 CZK

Sekyra Group, a.s.

300 000 CZK

Pražský literární dům autorů
německého jazyka (nadační fond)
Nerudný fest.cz
Univerzita Pardubice

Ing. Ivana Pecháčková
Bohemian Heritage Fund,
nadační fond

100 000 CZK

Economia, a.s.

170 000 CZK
Přehled přijatých nadačních darů v USD

Přehled poskytnutých nadačních příspěvků v EUR
The Europaeum

2 000 EUR

Sekyra Group, a.s.

20 000 USD
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Přehled přijatých nadačních darů v GBP
JUDr. Luděk Sekyra

560 000 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
činnost neuskutečnila.

d) Provozní náklady
Provozní náklady jsou v účetnictví vedeny odděleně
a za sledované období činily 618 tisíc Kč.
Jedná se o běžné administrativní náklady, mzdové
náklady a bankovní poplatky.
2021

2020

46

46

Jiné ověřovací služby

–

–

Daňové poradenství

–

–

Jiné neauditorské služby

–

–

46

46

Povinný audit

Celkem

e) Zůstatek finanční hotovosti
k 31. 12. 2021 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. 2021, která je nedílnou součástí
výroční zprávy.

Předpokládaný vývoj činnosti
V roce 2022 plánujeme pokračovat v podpoře dlouhodobě navázaných spoluprací. Jedná se zejména
o podporu Oxfordské univerzity a poskytování stipendií českým studentům.

Jedním z hlavních poslání nadace je planetární
ochrana a rozvoj budoucí generace, tomuto tématu
bychom se v příštím roce velmi rádi intenzivněji
věnovali.

Dále se budeme věnovat realizaci konferencí jak u nás,
tak v zahraničí. Nadace bude nadále pokračovat v podpoře publikací knih a časopisů. Již byla dohodnuta
podpora řady titulů a překladů na další rok.

Nadace zareagovala na vypuknutí válečného konfliktu
mezi Ukrajinou a Ruskem, a to podporou Ukrajiny
a otevřeným dopisem s nominací ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na Nobelovu cenu za mír.
Nadace také plánuje spolupráci s Filozofickou fakultou
Univerzity Karlovy ohledně podpory a poskytnutí
stipendií ukrajinským studentům a akademikům.

Zároveň jsme zahájili spolupráci s Athens Democracy
Forum ohledně vytvoření platformy na podporu ženských práv.

Ostatní informace

Následné události

Ve sledovaném období nadace neměla organizační
složku v zahraničí.

Ve čtvrtek 24. února byla Ukrajina vojensky napadena
Ruskem. Situace ve světe neměla dopad na finanční
situaci ani na going concern nadace.

Ve sledovaném období nadace neprovozovala žádné
aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, ochrany životního prostředí nebo pracovněprávních vztahů.
Dne 22. května 2021 zemřela členka správní rady
nadace paní Jiřina Šiklová.

Přílohy výroční zprávy
• zpráva nezávislého auditora za rok 2021
• účetní uzávěrka za rok 2021

Přílohy výroční zprávy
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ROZVAHA (BILANCE)
1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

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.		
		
2.

Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
Oprávky k softwaru

1
2
7
28
30

143
214
214
-71
-71

72
214
214
-142
-142

B.			
II.		
		
17.
III.		
		
3.
		
7.
IV.		
1.
2.

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

40
51
68
71
74
78
79
80
81

1 084
0
0
584
584
0
500
500
0

133 373
66 570
66 570
533
533
0
66 270
66 270
0

82

1 227

133 445

Číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu
dni účetního období

83
84
85
88
89

500
500
500
0
0

234
500
500
-266
-266

B.			 Cizí zdroje celkem
III.		 Krátkodobé závazky celkem
1. Dodavatelé
4. Ostatní závazky
5. Zaměstnanci
6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům
7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení
a veřejného zdravotního pojištění
9. Ostatní přímé daně
17. Jiné závazky
22. Dohadné účty pasivní
IV.		 Jiná pasiva celkem
2. Výnosy příštích období

92
103
104
107
108
109

727
727
0
668
0
0

133 211
66 941
327
66 512
4
3

110
112
120
125
127
129

0
0
0
59
0
0

2
1
3
89
66 270
66 270

			 PASIVA CELKEM

130

1 227

133 445

			 AKTIVA CELKEM

PASIVA		
			

A.			
I.		
1.
II.		
1.

Vlastní zdroje celkem
Jmění celkem
Vlastní jmění
Výsledek hospodaření celkem
Účet výsledku hospodaření
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

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.		
4.
6.
III.		
		
10.
		
11.
V.		
19.
20.
22.
VI.		
23.
			
II.		
3.
IV.		
8.
12.
13.
14.
15.

Číslo
řádku

Hlavní
činnost

Hospodářská
činnost

Celkem

Spotřebované nákupy a nakupované služby
Náklady na cestovné
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
6
8
13
14
15
21
25
26
28
29
30
39

442
0
2		
440		
80
0
60		
20		
21 872
0
1 985		
19 863		
24		
71
0
71		
22 465
0

442
2
440
80
60
20
21 872
1 985
19 863
24
71
71
22 465

Přijaté příspěvky
Přijaté příspěvky (dary)
Ostatní výnosy
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
52
57
58
59
60

21 085
0
21 085		
1 114
0
1 114		
0		
0		
0		
0		

21 085
21 085
1 114
1 114
0
0
0
0

61

22 199

22 199

			 Výnosy celkem

0

C.			 Výsledek hospodaření před zdaněním

62

-266

0

-266

D.			 Výsledek hospodaření po zdanění

63

-266

0

-266

Sestaveno dne: 7. 6. 2022
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. 2021 do 31. 12. 2021
(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

Účel:
• podpora rozvoje občanské společnosti
• 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

předseda správní rady

Luděk Sekyra

člen správní rady

Jiří Pehe

člen správní rady

Michael Žantovský

člen správní rady

Tomáš Halík

člen správní rady

Daniel Kroupa

člen správní rady

Martin Palouš

Dozorčí rada:
předseda dozorčí rady

Václav Štětka

člen dozorčí rady

Jakub Jirsa

člen dozorčí rady

Jiří Přibáň

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 záko
nem 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 2021.
Účetní závěrka byla sestavena za účetní období od
1. 1. 2021 do 31. 12. 2021. Účetní období účetní závěrky
jsou srovnatelná.
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. 2021 do 31. 12. 2021
(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. 2021

–

–

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. 2021

Oprávky		
Zůstatek k 1. 1. 2021

–

–

142

142

Oprávky k úbytkům

–

–

Přeúčtování

–

–

142

142

–

–

72

72

Odpisy

Zůstatek k 31. 12. 2021
Zůstatková hodnota 1. 1. 2021
Zůstatková hodnota 31. 12. 2021

Ostatní dlouhodobý majetek činí 72 tis. Kč, jedná se
o webové stránky společnosti.

5. Náklady příštích období
Náklady příštích období v hodnotě 66 270 tis. Kč
představují časové rozlišení smluv o poskytnutí
příspěvku se splatností v roce a 2022 a 2023.
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6. Vlastní jmění

10. Poskytnuté dary

Ke dni 31. 12. 2021 činí vlastní jmění účetní jednotky
500 tis. Kč.

V roce 2021 věnovala Nadace The SEKYRA FOUNDA
TION nadační příspěvky v celkové výši 2 316 000 CZK,
2 000 EUR, 20 500 USD a 560 000 GBP. Všechny tyto
příspěvky byly poskytnuty v souladu se zákonem,
zakládací listinou a statutem.

V roce 2021 byly evidovány tyto Fondy:
Vlastní
jmění
Počáteční stav k 1. 1. 2021

Fondy Celkem
(dary)

500

10

510

Tvorba

–

87 345

87 345

Užití

–

-87 621

-87 621

500

-266

-234

Zůstatek 31. 12. 2021

7. Závazky
Účetní jednotka eviduje k rozvahovému dni závazky
v celkové výši 66 941 tis. Kč, z toho obchodní závazky
ve splatnosti ve výši 327 tis. Kč a ostatní závazky ve
výši 66 512 tis. Kč z titulu závazku z darovací smlouvy.

8. Dohadné účty pasivní
Dohadné účty pasivní ve výši 89 tis. Kč představují
dohad na služby auditu a serverhosting.

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 (CZK)
Mezinárodní PEN-Klub – České
centrum Mezinárodního PEN-KLUBU

200 000 CZK

Mezinárodní PEN-Klub – České
centrum Mezinárodního PEN-KLUBU

200 000 CZK

Středisko společných činností
AV ČR, v.v.i.

30 000 CZK

Mgr. Lucie Eiermann, Ph.D

30 000 CZK

Spolek ArtLib.cz	

10 000 CZK

Vzdělávací a kulturní centrum
Broumov o. p. s.

10 000 CZK

Viktor Stoilov

30 000 CZK

KALICH, nakladatelství
a knihkupectví, s.r.o.

30 000 CZK

Pražský literární dům autorů
německého jazyka (nadační fond)

80 000 CZK

9. Výnosy příštích období

Nerudný fest.cz

Výnosy příštích období jsou v hodnotě 66 270 tis. Kč.
Jedná se o výnosy z titulu příslibu dotace od zřizovatele.

Marek Pivoda

298 000 CZK

Knihovna Václava Havla, o.p.s.

500 000 CZK

Martina Grochová

298 000 CZK

Univerzita Pardubice

Ing. Ivana Pecháčková

250 000 CZK
50 000 CZK

30 000 CZK

Bohemian Heritage Fund,
nadační fond

100 000 CZK

Economia, a.s.

170 000 CZK

CELKEM

2 316 000 CZK
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Přehled poskytnutých nadačních příspěvků (USD)
Profesor Edward Glaeser

500 USD

The University of Notre Dame du Lac

20 000 USD

CELKEM

20 500 USD

Přehled poskytnutých nadačních příspěvků (EUR)
The Europaeum

2 000 EUR

CELKEM

2 000 EUR

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

13. Provozní náklady
Provozní náklady jsou v účetnictví vedeny odděleně
a za sledované období činily 618 tis. Kč.
Jedná se o běžné administrativní náklady a bankovní
poplatky.

Přehled poskytnutých nadačních příspěvků (GBP)

		

2021

2020

The Chancellor Masters and Scholars
of the University of Oxford

Povinný audit
560 000 GBP

46

46

Jiné ověřovací služby

–

–

CELKEM

560 000 GBP

Daňové poradenství

–

–

Jiné neauditorské služby

–

–

46

46

Celkem

11. Přehled přijatých darů
V roce 2021 přijala nadace dary v celkové výši
2 220 000 CZK, 20 000 USD a 560 000 GBP.
Detail v přehledu poskytnutých příspěvků podle jednotlivých měn níže.
Přehled přijatých nadačních darů (CZK)
Sekyra Group, a.s.

2 220 000 CZK

CELKEM

2 220 000 CZK

14. Ostatní informace
Nadace v prosinci 2021 uzavřela Darovací smlouvy
o poskytnutí nadačního daru se společností Sekyra
Group a.s. v celkové výši 300 tis. Kč se splatností v roce
2022 a Darovací smlouvu s Luďkem Sekyrou o příslibu
poskytnutí daru v hodnotě 66 tis. Kč (původně smlouva
sjednaná v GBP) se splatností dle splátkového kalendáře do roku 2023.
Nadace nemá sjednány dluhy s dobou splatnosti delší
než 5 let.

Přehled přijatých nadačních darů (USD)

Nadace nemá sjednány dluhy neuvedené v rozvaze.

Sekyra Group, a.s.

20 000 USD

CELKEM

20 000 USD

Přehled přijatých nadačních darů (GBP)
JUDr. Luděk Sekyra

560 000 GBP

CELKEM

560 000 GBP

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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15. 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 2022.
Po dni sestavení konečné účetní závěrky nenastaly
žádné další významné následné události.

16. O
 kamžik sestavení
účetní závěrky
Účetní závěrka byla sestavena dne 7. 6. 2022
Datum:

Podpis statutárního orgánu nebo
fyzické osoby, která je účetní jednotkou

7. 6. 2022

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:

Podpis JUDr. Luděk Sekyra
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