VÝROČNÍ ZPRÁVA
NADAČNÍHO FONDU MÁ VLAST
ZA ROK 2018

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY

Píše se rok 1918. Český národ se plně osvobozuje z přímé závislosti na cizí moci, aby navázal na
předchozí tradice své státnosti. Píše se rok 2018 a novodobému českému státu reálně hrozí, že o
svou suverenitu opět přijde. Sto let. Éra dvou zničujících válek a zotročujících ideologií, jež se do
naší přítomnosti promítá více, než je zdrávo. Ještě že je odkud čerpat, hledáme-li lék na neduhy
naší doby. Ptáte se kde? V podstatně dávnější minulosti, než je ta aktuálně staletá. Česká státnost
je ve skutečnosti tisíciletá, a tak to bylo mnohem dříve, než v roce 2018, kdy se formovala
specifická česká kultura – duchovní i materiální – včetně našeho mateřského jazyka, tradic a
institucí.
Vážíme si však dostatečně onoho přebohatého dědictví našich otců? Většina „starších ročníků“
snad ještě ano, ale co jejich děti? A vnoučata? Budou si také dostatečně vážit a navazovat na dílo
svých předků, jsou-li dnes zavaleni haraburdím globalizovaného světa? Nevíme. Zároveň však
nechceme nečinně přihlížet tomu, jak se nejmladší generace z rodu praotce Čecha postupně
odnárodňuje, jak ztrácí povědomí o kulturní identitě společenství, do nějž osudově patří. Ba co
víc – jak je nucena čelit útokům na samotné základy lidské přirozenosti zpochybňováním hodnoty
manželství muže a ženy, otevřenému předávání nového života. Společnost bez dětí, bez pevných
vazeb k národním tradicím, je odsouzena k zániku. A tomu je třeba čelit.
Třeba i tím, že se mezi námi najdou lidé, ochotni přispět – v tomto případě finančně – na projekty,
jež naši národní kulturu oživují. Za jeden z nejcennějších příspěvků k tomuto „druhému
národnímu obrození“ považuji ryze nový společenský časopis, nazvaný MY z Čech, Moravy,
Slezska a Slovenska…Momentálně zcela odpovídá představám naší správní rady o tom, jaká
témata otevírat a jak o nich pojednávat. Nekonfrontačně, s nadhledem, přitom nekonformně. I
proto jsme většinu získaných finančních prostředků použili na pomoc měsíčníku MY k jeho
rozjezdu a propagaci mezi potenciálními čtenáři. Ale protože se nechceme vázat na jediný projekt,
podpořili jsme – jakkoli symbolicky – také zhotovení busty bývalého šéfdirigenta České
filharmonie Karla Ančerla v jeho rodných Tučapech a propagaci cimbálu Matějem Čípem během
jeho univerzitních studií v americké Dakotě.
Náš nadační fond je natolik mladý, že nemohl toho rozdat tolik, kolik bychom si sami přáli.
Budeme však doufat v jeho růst a až plně dospěje, rád by se stal jedním z opěrných bodů již výše
zmíněného „druhého národního obrození“. Ale konec slov a hurá do práce!

Michal Semín
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Nadační fond MÁ VLAST je zapsán v nadačním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze v
oddílu N, vložce číslo 1481.
Sídlo: Nad Vinným potokem 1148/4, Vršovice, 101 00 Praha 10
IČO: 05992371
Bankovní spojení: 115-4281470217/0100
Vznik fondu: 26. dubna 2017

Zakladatelé nadačního fondu:
Mgr. Michal Semín
Mgr. Stanislav Novotný
Ing. Josef Krejčí

Správní rada je tříčlenná, v roce 2018 pracovala v následujícím složení:
Mgr. Michal Semín, předseda
Mgr. Stanislav Novotný/Mgr. Ing. Lukáš Fiedler
Ing. Josef Krejčí
Revizor: Mgr. Lenka Vágnerová

Účel fondu: Nadační fond se zakládá za účelem podpory právnických a fyzických osob, které se
zaměřují zejména na:
-

Šíření obecného povědomí o národních tradicích: kulturních, duchovních, politických,
hospodářských, vědeckých, sportovních a dalších

-

Upevňování lásky vlasti a národní identity

-

Vzdělávání současných generací v národních dějinách

-

Udržování a upevňování folkloru

-

Uchovávání pokladu mateřského jazyka

-

Vzájemné poznávání a spolupráce s krajany v zahraničí

-

Pokojné soužití mezi národy
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Podrobnější údaje týkající se orgánů nadačního fondu, jeho majetku, podmínek a způsobu
poskytování nadačních příspěvků upravuje statut nadačního fondu.
Statut nadačního fondu je k nahlédnutí v sídle fondu.
Správní rada spravovala majetek nadačního fondu a rozhodovala o udělení nadačních darů.
Všichni členové správní rady pracovali dobrovolně a bez nároku na odměnu.
Jménem fondu jednal a smlouvy podepisoval předseda.
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POSLÁNÍ NADAČNÍHO FONDU MÁ VLAST
Nadační fond Má vlast vznikl proto, aby podpořil civilizační, kulturní a duchovní kořeny naší
národní identity. Aby pomáhal vytvářet cesty, kterými se o nich ostatní dozvědí. Aby inspiroval
mnohé další. Ty, pro které není prázdným pojmem starost o současnost a budoucnost naší země
hluboce ukotvené ve svých dějinách.
Vyhledáváme a podporujeme všechny aktivity, jež svým zaměřením posilují a prohlubují
přirozený zájem o naši vlast, její jedinečné tradice a hodnoty.
Pomáháme těm, kteří pečují o „tvrz“ mateřského jazyka a jeho poklady, věnují se folklóru,
navazují na tradice tělovýchovné či sportovní činnosti, rozvíjejí hodnoty kulturního a duchovního
života a věnují se jejich osvětě.
Spolupracujeme s těmi, kteří svojí podnikatelskou činností navazují na naše svébytné tradice
řemesel, zemědělství a průmyslu.
Pečujeme o živé kontakty se skupinami našich krajanů po celém světě, kteří jsou výrazem naší
sounáležitosti s ostatními národy. Podporujeme aktivity, které přispívají k rozvoji našeho
vzájemného poznávání.
Finanční podpora Nadačního fondu Má vlast je jednou z cest, jak tyto záměry pomáháte
uskutečňovat. Jsme posádkou na jedné lodi a naše vzájemnost ji činí pevnější, stabilnější a
odolnější.

5

PODPOŘILI JSME
Česká citadela

150 000,- Kč

zhotovení busty Karla Ančerla v Tučapech

5 000,- Kč

Matěj Číp – propagace hry na cimbál v USA

5 000,- Kč

DAROVALI NÁM (uvedeni dárci, kteří přispěli ve výši minimálně 5 000,- Kč):
-

Golden Gate

-

ing. Emil Kesselgruber

-

Správa budov s.r.o.

-

Omnipol

-

Vršanská uhelná

-

JUDr. Jakub Lichnovský

-

MUDr. Eugen Hinterbuchner

-

Pavel Fátor

-

Michal Bednář

-

Jiří Hurych

-

Petr Onuca
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SOUPIS NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ POSKYTNUTÝCH V ROCE 2018
Celková výše poskytnutých příspěvku v roce 2018……………………160 000 Kč

Matěj Čip…………………………………………………………………….…......5 000 Kč
Obec Tučapy…………………………………………………………….………....5 000 Kč
Česká citadela s.r.o………………………………….……….…………………..150 000 Kč
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Vyjádření revizora k výroční zprávě dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2019 Sb., občanský zákoník,
v platném znění, a stanov nadačního fondu
Nadační fond Má vlast
Se sídlem Nad Vinným potokem 1148/4, Vršovice, 101 00 Praha 10
IČ: 05992371
Zapsaný u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 1481
(dále jen „Nadační fond“)

Jako revizor Nadačního fondu prohlašuji, že:

Údaje obsažené ve výroční zprávě Nadačního fondu za rok 2018 jsou pravdivé a úplné a odpovídají
skutečným podkladům uloženým v sídle Nadačního fondu.

Datum: 11. 11. 2019
Místo: V Praze

___________________________
Mgr. Lenka Vágnerová
revizor Nadačního fondu
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Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

ROZVAHA
ve zkráceném rozsahu

Nadační fond Má vlast
Nad Vinným potokem 1148/4
Praha 101
101 00

ke dni 31.12.2018
( v celých tisících Kč )
IČO

Účetní jednotka doručí:

1 x příslušnému fin. orgánu

Označení

05992371

číslo Stav k prvnímu dni
řádku účetního období

AKTIVA

a

b

c

A.

Dlouhodobý majetek celkem

Součet A.I. až A.IV.

A. I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

2

A. II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

3

A. III.

Dlouhodobý finanční majetek celkem

4

A. IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

5

B.

Krátkodobý majetek celkem

B. I.

Zásoby celkem

7

B. II.

Pohledávky celkem

8

B. III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

9

B. IV.

Jiná aktiva celkem

10

Součet B.I. až B.IV.

Aktiva celkem

Součet A. až B.

Označení

PASIVA

a

b

6

11

Vlastní zdroje celkem

A. I.

Jmění celkem

A. II.

Výsledek hospodaření celkem

B.

Cizí zdroje celkem

B. I.

Rezervy celkem

16

B. II.

Dlouhodobé závazky celkem

17

B. III.

Krátkodobé závazky celkem

18

B. IV.

Jiná pasiva celkem

-----

85

204

85

204
204
Stav k posled. dni
účetního období
4

3

12

70

189

14

70

189

15

15

15

15

15

85

204

13
Součet B.I. až B.IV.

19

Pasiva celkem

Součet A. až B.

20

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

29.03.2019

Právní forma účetní jednotky

2

85

c

A.

Sestaveno dne:

1

1

číslo Stav k prvnímu dni
řádku účetního období
Součet A.I. až A.II.

Stav k posled. dni
účetního období

Předmět podnikání

Pozn.:

činnosti ostatních organizací sdružujících
osoby za účelem prosazování společných
zájmů j. n.
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Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
ve zkráceném rozsahu
Název a sídlo účetní jednotky

ke dni 31.12.2018
( v celých tisících Kč )

Nadační fond Má vlast
Nad Vinným potokem 1148/4
Praha 101
101 00

IČO

Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému finančnímu
orgánu

05992371

Činnosti
Označení

Číslo
řádku

TEXT

A.

Náklady

1

A. I.

Spotřebované nákupy a nakupované služby

2

A. II.

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

3

A. III.

Osobní náklady

4

A. IV.

Daně a poplatky

5

A. V.

Ostatní náklady

6

A. VI.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek

7

A. VII.

Poskytnuté příspěvky

8

A. VIII.

Daň z příjmů
Součet A.I. až A.VIII.

Výnosy

11

B. I.

Provozní dotace

12

B. II.

Přijaté příspěvky

13

B. III.

Tržby za vlastní výkony a za zboží

14

B. IV.

Ostatní výnosy

15

B. V.

Tržby z prodeje majetku

16

Výnosy celkem
C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

-----

Celkem

5

6

7

10

B.

1

1

2

2

160

160

163

163

281

281

1

1

Součet B.I. až B.V.

17

282

282

ř. 17 - (ř. 10 - ř. 9)

18

119

119

ř. 18 - ř. 9

19

119

119

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

29.03.2019

Právní forma účetní jednotky

Hospodářská

9

Náklady celkem

Sestaveno dne:

Hlavní

Předmět podnikání

Pozn.:

činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem
prosazování společných zájmů j. n.
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