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VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016
Partneři a spolupracovníci

a mnoho dalších

především bych Vám chtěla jménem správní rady Nadace české bijáky poděkovat za
Vaši spolupráci a podporu, kterou jste nám poskytli v uplynulém roce.
Rok 2016 byl pro Nadaci české bijáky rokem nabytým událostmi a je za námi
obrovský kus společné práce na poli digitálního restaurovaní lmů ze Zlatého fondu
české kinematogra e.
Při pohledu zpět je bohužel třeba zmínit i méně příjemné okamžiky. V březnu zamítl
Městský soud žalobu Národního lmového archívu o neopr vn ném z sahu do
pov sti pr vnick osoby a ochraně p ed nekalou sout i. Zároveň byl zamítnut i
vzájemný návrh Nadace české bijáky. Etapa spolupráce Nadace s Archívem tak byla
de nitivně ukončena.
V květnu se vrátil na plátna kin jedinečný lm Karla Zemana Baron Prášil, jehož
digitálně zrestaurovaná premiéra zahájila lmový festival pro děti a mládež ve Zlíně.
Již předtím ho v pražské Lucerně měli možnost zhlédnout ti, kteří přispěli a stále
přispívají na projekt Čistíme svět fantazie, v jehož rámci se obnova uskutečnila.
V červenci pak měl premiéru za osobní účasti režiséra Ivana Passera digitálně
restaurovaný lm z poloviny 60. let Intimní osvětlení. Navázali jsme tak na tradici
lmových premiér digitálně zrestaurovaných lmů z minulých let. A stejně jako na
předešlých ročnících se lm probojoval mezi divácky nejoblíbenější snímky.
Věříme, že podobný ohlas bude mít i Oscarem oceněný lm z roku 1965 režisérského
tandemu Ján Kadár a Elmar Klos Obchod na korze, na jehož digitálním restaurování
nyní společně s našimi partnery pracujeme.
Na závěr mi dovolte poděkovat všem dárcům, kteří v průběhu loňského roku přispěli
na zachování našeho společného lmového dědictví. Dary jste nám posílali jak přímo
na transparentní účty, tak i přes portál Darujme.cz či prostřednictvím dárcovských
sms. Vaše podpora je nám nesmírnou motivací, bez níž bychom naše poslání nebyli
schopni naplňovat.
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Ing. Alice Šikošová
místopředsedkyně správní rady Nadace české bijáky
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Milí přátelé, spolupracovníci a podporovatelé,

Ukázka digitálního restaurování lmu Baron Prášil:
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Ukázka digitálního restaurování lmu Intimní osvětlení:

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 2016 byly nadaci poskytnuty finanční dary včetně veřejných sbírek v celkové výši 1.788.181,98 Kč.

Struktura nabytého majetku v roce 2015:
Dárce
Peněžní dary
Veřejné sbírky – na transparentní účty
Veřejná sbírka – pokladnička
Veřejná sbírka - DMS
Celkem

Darovaná částka
447.683,00 Kč
1.175.455,00 Kč
0,00 Kč
49.561,50 Kč
1.672.699,50 Kč

Přehled osob, které v roce 2016 poskytly nadaci dary v částce vyšší než 10.000 Kč:
Dárce
Ing. Petr Šikoš
Ing. Petrana Slámová
AP TRUST a.s.
TeeTime Store s.r.o.
ZV – Nástroje s.r.o.
Muzeum Karla Zemana
Ing, Michal Korecký, PhD.
Plzeňský golfpark
Ing. Viktor Liška
ED Group s.r.o.
Casting Centrum s.r.o.
Biora s.r.o.

Darovaná částka
488.000 Kč
401.483 Kč
100.000 Kč
100.000 Kč
100.000 Kč
68.625 Kč
50.000 Kč
50.000 Kč
44.600 Kč
30.000 Kč
27.500 Kč
20.000 Kč

Majetek nadace ke dni 31. prosince 2016 tvořily peněžní prostředky na bankovních účtech ve výši 589.986,28 Kč a
v pokladně ve výši 253 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 2016 použit na dosahování obecně prospěšných cílů nadace.
Majetek nadace byl konkrétně použit na poskytnutí nadačního příspěvku ve formě úhrady ve výši 1.210.000 Kč
digitálního restaurování filmu Baron Prášil, pro Muzeum Karla Zemana, IČ 03440524.

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 2016 činily režijní náklady 44.954,60 Kč, což činí 3,72 % 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 2016 tvoří nedílnou součást této výroční zprávy.
Základní údaje obsažené v účetní závěrce nadace věrně reflektují dary poskytnuté nadaci v průběhu roku 2016,
nadační příspěvky poskytnuté v roce 2016 nadací a náklady související se správou nadace v roce 2016.

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 2016 nadace
auditu nepodléhá.

Příloha: Účetní závěrka nadace za účetní období 2016
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Poznamka:

Sestaveno dne:

31.05.2017

Podpisovy zaznam statutarnfho organu ucetnf jednotky nebo
podpisovy zaznam fyzicke osoby, ktera je ucetni jednotkou:
Ing. Petr Sikos

nadace

Osoba odpovedna za uc
' Q1; 'no a podpis):
f1J
7
Be. Ivana Liskova
�

podpora ceske kinematografie

Ing. Petr Sikos

Pravni forma ucetni jednotky:

Predmet podnikani:

Osoba odpovedna za ucetni zaverku Qmeno a podpis):

tel.:

linka:

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE NADACE ČESKÉ BIJÁKY
K 31.12.2016

1. OBECNÉ INFORMACE:
Název a sídlo účetní jednotky:
Název:
Sídlo:
IČ:
Právní forma:
Registrace:
Datum vzniku:

Nadace české bijáky
Praha 4 - Nusle, Štětkova 1638/18
242 44 341
nadace
Městský soud v Praze, oddíl N, vložka 927
29.6.2012

Účel nadace:
Účelem, pro který byla nadace zřízena, je podpora české kinematografie a podpora
kulturních aktivit a činností.
Rozvahový den:

31.12.2016

Nadační jmění:

500.000 Kč

Zřizovatelé:

Casting Centrum s.r.o., IČ 26728281
Praha 4 – Braník, Pod Křížkem 1776/2b, PSČ 147 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 2016 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
Ing. Petr Šikoš
Ing. Alice Šikošová
Ing. Petrana Slámová

Funkce
předseda správní rady
místopředseda správní rady
místopředseda správní rady

Petra Řeháková

člen správní rady

Ing. Jiří Němec
Josef Strejc

člen správní rady
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 2016 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.
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2.3 Devizové operace
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 2015 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 31.12.2015
v tis. Kč
Peníze
Účty v bankách
Celkem

Stav k 31.12.2016
v tis. Kč
10
387
387
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0
590
590

3.2 Vlastní zdroje
V tis. Kč

Vlastní
jmění

Zůstatek k 31.12.2015
Změna stavů fondů
Převod zisku min.obd.
Zisk/ztráta r. 2016
Zůstatek k 31.12.2016

Fondy

500
0
0
0
500

168
212
0
0
380

Neuhrazená
Zisk/ztráta
Celkem
ztráta/zisk
běžného úč.
min. let
období
-125
0
543
0
0
212
-159
0
-159
0
0
0
-284
0
596

3.3 Přehled přijatých darů
Přehled osob, které v roce 2016 poskytly nadaci dary v částce vyšší než 10.000 Kč:
Dárce
Darovaná částka
Ing. Petr Šikoš
Ing. Petrana Slámová
AP TRUST a.s.
TeeTime Store s.r.o.
ZV – Nástroje s.r.o.
Muzeum Karla Zemana
Ing, Michal Korecký, PhD.
Plzeňský golfpark
Ing. Viktor Liška
ED Group s.r.o.
Casting Centrum s.r.o.
Biora s.r.o.

488.000 Kč
401.483 Kč
100.000 Kč
100.000 Kč
100.000 Kč
68.625 Kč
50.000 Kč
50.000 Kč
44.600 Kč
30.000 Kč
27.500 Kč
20.000 Kč

3.4 Přehled poskytnutých nadačních příspěvků:
Příjemce nadačního příspěvku
Muzeum Karla Zemana z.ú.

Částka
1.210.000 Kč

3.5. Přehled veřejných sbírek:
Veřejná sbírka na digitalizaci filmů
Limonádový Joe
Čistíme svět fantazie
Kristián
Spalovač mrtvol
Daleká cesta
Intimní osvětlení
Sedmikrásky
Démanty noci
Kočár do Vídně
Obchod na korze

Stav k 31.12.2016
21.971 Kč
0 Kč
3.292 Kč
28.139 Kč
3.942 Kč
26.920 Kč
1.492 Kč
993 Kč
2.493 Kč
7.048 Kč
4

Ucho
Postřižiny
Dárcovské DMS
Celkem

1.893 Kč
72.426 Kč
49.561 Kč
220.170 Kč

Z veřejné sbírky Čistíme svět fantazie, při které bylo vybráno od dárců v roce 2016 celkem
1.100.555,00 Kč, byla uhrazena digitalizace filmu Baron Prášil ve výši 1.210.000 Kč ve
prospěch Muzea Karla Zemana.
Celková suma zůstatků všech veřejných sbírek založených Nadací je k 31.12.2016 ve výši
220.170,50 Kč.

3.5 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 31.12.2016.

V Praze dne 31. 5. 2017

Za Nadaci české bijáky

Ing. Petr Šikoš
předseda správní rady
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