
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2018 

 



VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2018 

Správní rada 
Ing. Petr Šikoš – předseda správní rady
Ing. Alice Šikošová - místopředsedkyně správní rady
Ing. Petrana Slámová - místopředsedkyně správní rady
Mgr. Ctibor Pouba
Petra Řeháková
Ing. Jiří Němec
Josef Strejc

Revizor 
Bc. Ivana Lišková

Zřizovatelé nadace 
Casting Centrum s.r.o.
Taglia a.s.

Nadace české bijáky
Štětkova 1638/18,

Praha 4
14000

Česká republika
www.bijaky.cz

tel: +420 211 153 316
email: info@bijaky.cz 



VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2018 
 

Partneři a spolupracovníci 

 

 

 

a mnoho dalších 



Milí přátelé,

dovolte mi Vám jménem správní rady Nadace české bijáky poděkovat za Vaši 
spolupráci a pomoc, kterou jste nám poskytli v uplynulém roce.

Při pohledu zpět nelze nezmínit lednové ocenění našeho společného úsilí, kterého se  
nám dostalo od prestižního Britského filmového institutu (BFI). V rámci jeho ankety 
totiž označilo  osm filmových kritiků a kurátorů jako jednu z nejlepších loni vydaných 
novinek na Bluray “náš” digitálně zrestaurovaný film Baron Prášil režiséra Karla 
Zemana. Podle britského časopisu Home Cinema Choice je "vizuálně jedinečným 
dílem, které díky detailům odhaleným citlivým restaurováním vypadá lépe než kdy 
před tím.”

Toto ocenění nás utvrdilo, že cesta, kterou jsme při digitálním restaurování zvolili, je ta 
správná, i když zdaleka ne nejjednodušší a nejlevnější. To se především ukazuje na 
posledním z trojice digitálně restaurovaných filmů Karla Zemana, Cestě do pravěku. 

Zde čelíme mnoha úskalím. Práce započaly bez filmového negativu, který se bohužel 
nepodařilo v Národním filmovém archivu původně dohledat a teprve až po roce 
usilovné práce z jiných referenčních materiálů byl v archivu nalezen. Práce se tedy 
musely vrátit na začátek. Přesné osudy negativu se nepodařilo zmapovat, jeho stav 
navíc nebyl dobrý. Některé části byly zasaženy plísní a nemohly být proto pro účely 
digitálního restaurování vůbec použity. Restaurátoři musí v těchto případech použít 
jiné zdrojové materiály. Celý proces se tím prodlužuje a zdražuje. Filmová premiéra 
digitálně zrestaurované Cesty do pravěku se proto posune na rok 2019. Z již hotových 
částí ale víme, že divákům se čekání vyplatí a věříme, že ocení preciznost 
restaurátorských prací.

Na závěr mi jménem správní rady Nadace české bijáky dovolte poděkovat všem 
dárcům, kteří nám vyjádřili svoji podporu formou finančních darů jak přímo na 
transparentní účty, tak i přes portál Darujme.cz či prostřednictvím dárcovských sms. 
Vaše podpora je nám nenahraditelnou motivací.

Děkujeme,

Ing. Petr Šikoš
předseda správní rady Nadace české bijáky



Ukázka digitálního restaurování filmu Cesta do pravěku:

Přední strana obalu sběratelského bluray vydaného Nadací k příležitosti 
premiéry digitálně zrestaurovaného filmu:



Finanční zpráva 
 

Přehled majetku a závazků nadace 

Majetek nadace tvořil ke dni jeho vzniku majetkový vklad zřizovatelů společnosti Casting Centrum, s.r.o. ve výši 

250.000,- Kč a společnosti TAGLIA, a.s. ve výši 250.000, Kč.  

V průběhu roku 2018 byly nadaci poskytnuty finanční dary včetně veřejných sbírek v celkové výši 1.335.936 Kč.   

 

Struktura nabytého majetku v  roce  2018:  

Dárce Darovaná částka 

Peněžní dary 1.500 Kč 

Veřejné sbírky – na transparentní účty 392.503 Kč 

Veřejná sbírka – pokladnička 0 Kč 

Veřejná sbírka - DMS 34.990 Kč 

Celkem 428.993 Kč 

 

Přehled osob, které v roce 2018 poskytly nadaci dary v částce vyšší než 10.000 Kč: 

Dárce Darovaná částka 

Muzeum Karla Zemana 181.824 Kč 

Ing. Petr Šikoš 78.000 Kč 

Nestlé Česko s.r.o. 50.000 Kč 

Ing. Viktor Liška 23.000 Kč 

 

 

Majetek nadace ke dni 31. prosince 2018 tvořily peněžní prostředky na bankovních účtech ve výši 1.268.995,21 Kč a 

v pokladně ve výši 1.061 Kč. Nadace k tomuto datu neevidovala žádné závazky. Souhrnné informace o majetku a 

závazcích nadace jsou obsaženy také v účetní závěrce nadace, která tvoří přílohu této výroční zprávy. 

 

Přehled o použití majetku nadace 

V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění, nadační listinou, statutem nadace a účelem 

nadace byl majetek nadace v roce 2017 použit na dosahování obecně prospěšných cílů nadace. 

Majetek nadace byl konkrétně použit na podporu projektu NaFilm ve formě nadačního příspěvku ve výši 30.000 Kč.  

 

Náklady související se správou nadace 

Dle čl. XIII statutu nadace by roční náklady související se správou nadace neměly převýšit 20 % hodnoty ročně 

poskytnutých nadačních příspěvků. 



V roce 2018 činily režijní náklady částku 2.081 Kč, což činí 6,93 % poskytnutých nadačních příspěvků. Pravidlo 

stanovené v čl. XIII statutu nadace bylo tedy dodrženo. 

 

Zhodnocení základních údajů obsažených v účetní uzávěrce 

Účetní závěrka nadace za rok 2018 tvoří nedílnou součást této výroční zprávy. 

Základní údaje obsažené v účetní závěrce nadace věrně reflektují dary poskytnuté nadaci v průběhu roku 2018, 

nadační příspěvky poskytnuté v roce 2018 nadací a náklady související se správou nadace v roce 2018. 

 

Audit účetní závěrky 

Dosahuje-li nadační kapitál nebo obrat nadace v uplynulém účetním období výše alespoň 5 mil. Kč, podléhá podle 
§ 341 odst. 1), zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  řádná účetní závěrka ověření auditorem. V roce 2018 nadace 
auditu nepodléhá.  
 
 

Příloha: Účetní závěrka nadace za účetní období 2018 
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PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE NADACE ČESKÉ BIJÁKY  

K  31.12.2018 

 

1. OBECNÉ INFORMACE: 

Název a sídlo účetní jednotky: 

Název: Nadace české bijáky 

Sídlo:  Praha 4 - Nusle, Štětkova 1638/18, 140 00 

IČ: 242 44 341 

Právní forma: nadace 

Registrace: Městský soud v Praze, oddíl N, vložka 927 

Datum vzniku: 29.6.2012 

 

 

Účel nadace: 

Účelem, pro který byla nadace zřízena, je podpora české kinematografie a podpora 

kulturních aktivit a činností. 

 

Rozvahový den: 31.12.2018 

 

Nadační jmění: 500.000 Kč 

 

Zřizovatelé: Casting Centrum s.r.o., IČ 26728281 

 Praha 4 – Nusle, Štětkova 1638/18, PSČ 140 00  

• výše majetkového vkladu – 250.000 Kč 

 

 TAGLIA  a.s., IČ 28392647 

 Praha 8 – Karlín, Pernerova 149/35, PSČ 186 00  

• výše majetkového vkladu – 250.000 Kč 

 

 

Změny a dodatky provedené v účetních období v nadačním rejstříku: 

V nadačním rejstříku nebyly v účetním období roku 2018 provedeny žádné změny. 
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ORGÁNY NADACE 

 

Orgány nadace jsou správní rada, revizor, příp. dozorčí rada. Správní rada volí ze svého středu 

předsedu a místopředsedu správní rady.  
 

Jméno člena orgánu nadace Funkce 

Ing. Petr Šikoš předseda správní rady 

Ing. Alice Šikošová místopředseda správní rady 

Ing. Petrana Slámová místopředseda správní rady 

Petra Řeháková člen správní rady 

Ing. Jiří Němec člen správní rady 

Josef Strejc člen správní rady 

Mgr. Ctibor Pouba člen správní rady 

Bc. Ivana Lišková revizor 

 

 

Jménem nadace jedná navenek samostatně předseda správní rady nebo místopředseda 

správní rady. 

 

Údaje o osobních nákladech a odměnách: 

 Nadace v roce 2018 nezaměstnávala žádné zaměstnance, osobní náklady činily 0 Kč. 

 

2. OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY 

O provedení účetní závěrky účetní jednotka konstatuje, že účetnictví je vedeno, uzávěrka 

provedena a příloha zpracována v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví a 

s vyhláškou č. 504/2002 Sb. Všechny vykazované údaje vycházejí z účetních písemností účetní 

jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které 

má účetní jednotka k dispozici. 

 

2.1 Zásoby 

Zásoby jsou oceňovány v pořizovacích cenách. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení, 

celní poplatky a dopravu. Zásoby získané bezplatně se oceňují reprodukční cenou. 

 

2.2 Pohledávky 

Pohledávky se účtují v nominální hodnotě. 

 

2.3 Devizové operace 
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Pro přepočet majetku, závazků a pohledávek v cizí měně používá účetní jednotka denní 

kursy ČNB v okamžiku pořízení majetku nebo vzniku závazků a pohledávek. Kurzové 

zisky a ztráty se účtují do výnosů či nákladů běžného roku. K rozvahovému dni jsou 

aktiva a pasiva přepočítávána dle aktuálního kurzu vyhlášeného ČNB. 

 

2.4 Účtování nákladů a výnosů 

Náklady a výnosy se účtují do období, s nímž časově a věcně souvisejí. Nadace má 

výnosy pouze z hlavní činnosti, neprovozuje žádnou hospodářskou činnost. 

 

2.5 Daň z příjmů 

Daň z příjmů nadace se počítá dle platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného 

nebo sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované 

výnosy. Nadace není povinna podat za rok 2017 daňové přiznání a nevyužila položku 

snižující základ daně dle § 20 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 

 

2.6 Postupy účtování o darech 

Přijaté peněžní dary, které jsou účelově vymezeny, a příspěvky do veřejných sbírek jsou 

účtovány na účet 911 – Fondy. Dary, které jsou určeny na správu a činnost nadace, jsou 

účtovány do výnosů. 

 

2.7 Náklady související se správou nadace 

Náklady související se správou nadace zahrnují náklady na provoz nadace – osobní 

náklady, právní služby, náklady související s provozem a propagací nadace. 

 

 

 

3.  DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY 

 

3.1  Krátkodobý finanční majetek 

 

 Stav k 31.12.2017 
v tis. Kč 

Stav k 31.12.2018 
v tis. Kč 

Peníze 0 1 

Účty v bankách 916 1.269 

Celkem 916 1.270 
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3.2 Vlastní zdroje 

 

V tis. Kč Vlastní 
jmění 

Fondy Neuhrazená 
ztráta/zisk 
min. let 

Zisk/ztráta 
běžného úč. 
období 

Celkem 

Zůstatek k 31.12.2017 500 746 -284 0 962 

Změna stavů fondů 0 358 0 0 358 
Převod zisku min. období 0 0 0 0   0 

Zisk/ztráta r. 2017 0 0 0 0 0 

Zůstatek k 31.12.2017 500 1.104 -284 0 1.320 

 

 

3.3 Přehled přijatých darů 

Přehled osob, které v roce 2018 poskytly nadaci dary v částce vyšší než 10.000 Kč: 

Dárce Darovaná částka 

Muzeum Karla Zemana 181.824 Kč 

Ing. Petr Šikoš 78.000 Kč 

Nestlé Česko s.r.o. 50.000 Kč 

Ing. Viktor Liška 23.000 Kč 

 

 

3.4 Přehled poskytnutých nadačních příspěvků: 

Příjemce nadačního příspěvku Částka 

Projekt NaFilm 30.000 Kč 

 

      3.5 Přehled přijatých dotací 

Poskytovatel dotace Částka 

 0 Kč 

 

 

 

3.6 Přehled veřejných sbírek: 

Veřejná sbírka na digitalizaci filmů Stav k 31.12.2017 

Limonádový Joe 21.464 Kč 

Čistíme svět fantazie 399.784 Kč 

Kristián 2.785 Kč 

Spalovač mrtvol 27.632 Kč 

Daleká cesta 3.435 Kč 

Intimní osvětlení 26.413 Kč 

Sedmikrásky 985 Kč 

Démanty noci 486 Kč 
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Kočár do Vídně 1.761 Kč 

Obchod na korze 187.905 Kč 

Ucho 2.186 Kč 

Postřižiny 180.152 Kč 

Dárcovské DMS 34.990 Kč 

Celkem 889.978 Kč 

 

V roce 2018 probíhalo digitální restaurování filmu Cesta do pravěku, jehož dokončení je plánováno 

na rok 2019. Nadace české bijáky věnovala nadační příspěvek ve výši 30.000 Kč na Projekt NaFilm. 

Celková suma zůstatků všech veřejných sbírek založených Nadací je k 31.12.2018 ve výši 

889.978 Kč.   

 

3.7 Události po datu sestavení účetní závěrky 

K datu podpisu účetní závěrky nejsou správní radě nadace známy žádné významné 

události, které by ovlivnily účetní závěrku k 31.12.2018. 

 

V Praze dne  31.3.2019 

 

Za Nadaci české bijáky 

         

           Ing. Petr Šikoš 
 předseda správní rady  
 




