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1.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU

Název:

Skils – nadační fond (do 21.12.2018 WEIL, GOTSHAL – nadační fond)

Sídlo:

Praha 1, Křižovnické nám. 193/2, PSČ 110 00

IČ:

288 66 193

Údaj o zápisu:

nadační fond je zapsán v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl N, vložka 733

Bankovní účet:

2052330107/2600 vedený u Citibank Europe plc, organizační složka

2.

ORGÁNY NADAČNÍHO FONDU

Orgány nadačního fondu jsou správní rada a revizor. Správní rada volí ze svého středu předsedu.

3.

Jméno člena orgánu nadačního fondu

Funkce

JUDr. Karel Muzikář, LL.M. (C.J.)

předseda správní rady

Mgr. Ing. Petr Severa, LL.M.

člen správní rady

JUDr. Ing. Karel Dřevínek, LL.M., Ph.D.

člen správní rady

Mgr. Martin Kramář, LL.M.

revizor

ÚČEL NADAČNÍHO FONDU

Ve shodě s obecně prospěšnými cíli ve smyslu § 1 odst. 1 zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích
a nadačních fondech, v platném znění, je účelem nadačního fondu všestranně přispívat k zlepšování
a rozvoji kvality života a působit k rozvoji duchovních a materiálních hodnot, rozvoji a uplatňování
základních lidských práv a humanitárních zásad a přispívat k lepšímu životu jednotlivce i společnosti
jako takové. V této souvislosti nadační fond uskutečňuje zejména činnost směřující k (i) podpoře
lidí, kteří jsou ve společnosti znevýhodněni pro svůj zdravotní a/nebo sociální stav a/nebo etnický
původ, (ii) k rozvoji vzdělanosti a podpoře talentovaných mladých lidí, (iii) podpoře tělesného
rozvoje a sportovního vyžití, (iv) podpoře rozvoje zdravotnických zařízení, zejména jejich materiální
vybavenosti, (v) podpoře umění a (vi) ke zlepšování kvality životního prostředí a podpoře
ekologických projektů a (vii) podpoře obecně prospěšných a potřebných aktivit.
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4.

PŘEHLED MAJETKU A ZÁVAZKŮ NADAČNÍHO FONDU

Majetek nadačního fondu tvořil ke dni vzniku nadačního fondu majetkový vklad zřizovatele
(zakladatele) ve výši 50.000,- Kč. Další majetek nadačního fondu je tvořen nadačními dary určenými
k dosahování obecně prospěšných cílů, resp. dary poskytnutými nadačnímu fondu k dosahování
jeho účelu.
V průběhu roku 2018 byly nadačnímu fondu poskytnuty nadační dary v celkové výši
780.000,- Kč.
Přehled osob, které v roce 2018 poskytly nadačnímu fondu dary:
Dárce
WEIL, GOTSHAL & MANGES s.r.o. advokátní kancelář
Roman Janeček
Karel Muzikář
Karel Dřevínek
Petr Severa
Karolína Horáková
Martin Kramář
Roman Vojta
Vladimír Kykal
Jiří Kindl
Libor Morávek
Viktor Kuča
Klára Koppová
Stanislav Mikeš
Pavel Kinnert
Ondřej Najman
Martin Koudelka
Petra Bavšenkovová
Ivan Houfek
Celkem

Darovaná částka Kč

320 000
60 000
50 000
50 000
50 000
50 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
10 000
10 000
8 000
8 000
5 000
5 000
3 000
1 000
780 000

Majetek nadačního fondu ke dni 31. prosince 2018 tvořily peněžní prostředky na bankovním účtu
ve výši 245.940,- Kč a nadační fond k tomuto datu neevidoval žádné závazky. Souhrnné informace
o majetku a závazcích nadačního fondu jsou obsaženy také v účetní závěrce nadačního fondu, která
tvoří přílohu této výroční zprávy.

5.

PŘEHLED O POUŽITÍ MAJETKU NADAČNÍHO FONDU

V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, nadační listinou,
statutem nadačního fondu a účelem nadačního fondu byl majetek nadačního fondu v roce 2018
použit na dosahování obecně prospěšných cílů nadačního fondu.
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Majetek nadačního fondu byl konkrétně použit na poskytnutí nadačních příspěvků (tj. darů)
fyzickým a právnickým osobám k účelu, pro který byl nadační fond zřízen. Nadační fond takto
poskytl v roce 2018 nadační příspěvky ve formě peněžitých darů v celkové výši
866.498,- Kč.
Nadační příspěvky byly v roce 2018 poskytnuty těmto osobám:
Příjemce nadačního příspěvku

Účel

Centrum hiporehabilitace Mirákl, o.
p. s

mzdové náklady

50 000 Kč

Dívka trpící autismem, mentální
retardací, fetálním alkoholovým
syndromem, sebepoškozováním,
postižením sluchu atd.

osobní automobil

40 000 Kč

Chlapec s kombinovaným postižením

osobní automobil

40 000 Kč

Neslyšící a nemluvící dívka s poruchou
osobní automobil
mozku

40 000 Kč

Chlapec s atypickým autismem a
ADHD

osobní automobil, náklady na bydlení

40 000 Kč

Dívka trpící vacter syndromem,
tuberózní sklerózou

osobní automobil

40 000 Kč

Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s

mzdy zdravotních sester

40 000 Kč

TŘI, o.p.s.

polohovací lehátko, nastavitelná stolička,
taburet, podkládací půlválce

40 000 Kč

Hospic sv. Štěpána, z.s.

mzda psychologa

40 000 Kč

Borůvka Borovany

mzda terénní pečovatelky

35 000 Kč

Mladý muž trpící těžkou mentální
retardací a autismem

denní stacionář

32 000 Kč

Sdílení o.p.s.

lineární dávkovač

31 508 Kč

asistenční a odlehčovací služby, denní
stacionář

30 000 Kč

zdravotnické a hygienické pomůcky, pohonné
hmoty

30 000 Kč

pohonné hmoty, speciální výživa, nutriční
drinky

30 000 Kč

Mladý muž trpící kombinovaným
postižením a těžkou
psychomotorickou retardací
Žena, která po autonehodě zůstala na
vozíčku
Dívka trpící chromozomální
poruchou, těžkou mentální retardací
atd.

Darovaná částka
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Slečna trpící DMO

speciální cévní podložka, pohonné hmoty

30 000 Kč

Dvojčata, která trpí trpí
degenerativním onemocněním
nervové soustavy

osobní asistence

30 000 Kč

Mladý muž trpící kombinovaným
postižením, těžkou psychomotorickou osobní automobil
retardací

30 000 Kč

Dívka trpící spinální muskulární atrofií zdravotnické a hygienické potřeby

30 000 Kč

Dívka s kombinovaným postižením

bezlepkové a nemléčné potraviny, pohonné
hmoty

30 000 Kč

Hospic sv. Jiří, o.p.s

mzda lékařky

30 000 Kč

Kolpingova rodina Praha 8

mzda lektorky praktických činností

30 000 Kč

Domácí hospic Athelas – středisko
Husitské diakonie

kyslíkový koncentrátor

27 000 Kč

Chlapec trpící DMO

odlehčovací a rehabilitační služby

16 390 Kč

Mladá žena s DMO

odlehčovací služby

15 000 Kč

Slečna trpící DMO

čtyřbodové bezpečnostní pásy do auta;
zdravotnické a hygienické potřeby

13 000 Kč

Mladá žena, která po autonehodě trpí
notebook
těžkým postižením mozku
Chlapec, která má vrozenou
vývojovou vadu mozku, trpí
léky, autosedačka
makrocefalií, autismem atd.
Žena trpící Bechtěrevovou chorobou

tísňová péče Anděl Strážný

Celkem

10 000 Kč
10 000 Kč
6 600 Kč
866 498 Kč

Nadační příspěvky byly použity k účelu, pro který byl nadační fond zřízen.

6.

NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ SE SPRÁVOU NADAČNÍHO FONDU

Dle čl. 6.1 statutu nadačního fondu by roční náklady související se správou nadačního fondu neměly
převýšit 20% hodnoty poskytnutých nadačních příspěvků v daném roce.
V roce 2018 vznikly v souvislosti se správou nadačního fondu celkové náklady ve výši
150,- Kč,
což tvoří cca 0,01% hodnoty poskytnutých nadačních příspěvků v roce 2018. Pravidlo stanovené
v čl. 6.1 statutu nadačního fondu bylo tedy dodrženo.
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7.

ZHODNOCENÍ ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ OBSAŽENÝCH V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

Účetní závěrka nadačního fondu za rok 2018 tvoří přílohu a nedílnou součást této výroční zprávy.
Základní údaje obsažené v účetní závěrce nadačního fondu věrně reflektují dary poskytnuté
nadačnímu fondu v průběhu roku 2018, nadační příspěvky poskytnuté v roce 2018 nadačním
fondem a náklady související se správou nadačního fondu v roce 2018.
Nadační fond nesplňuje požadavky zejm. § 20 zákona č.563/1992 Sb., o účetnictví, v platném znění,
pro to, aby jeho účetní závěrka musela být povinně ověřena auditorem (a to s ohledem na své
příslušné finanční ukazatele, zejména tedy rozsah svých aktiv, když nadační fond současně nemá
žádné výnosy ani zaměstnance). Z toho důvodu není účetní závěrka nadačního fondu ověřena
auditorem.
V Praze dne 20. června 2019

Za Skils – nadační fond

JUDr. Karel Muzikář, LL.M. (C.J.)
předseda správní rady

JUDr. Karel Dřevínek. LL.M., Ph.D.
člen správní rady

Příloha: Účetní závěrka nadačního fondu za účetní rok končící 31. 12. 2018
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