
Výroční zpráva 2015



Tanec je uměním lidské energie a krásy, krásy těla, síly emocí, expresivity, tělesné 
inteligence. Říká se, že tanečník si svoji profesi nevybírá, profese si vybírá jeho. Je 
to bezpodmínečná volba talentu, která se v součinnosti s disciplínou stává osudo-
vou záležitostí. 

Rizika, která  profesionální tanečníci, umělci pohybového divadla a nového cirkusu 
podstupují jsou mnohačetná a mohou mít i fatální následky. Žádné jiné umění není 
tak svázáno s limity jako je věk a zdraví. 

Fakt, že se tanečníci na svoji kariéru připravují extrémně dlouho a extrémně krátce 
ji mohou aktivně vykonávat, je všeobecně znám. To, že změnou legislativy v roce 
1995 už dvacet let není nijak ošetřen jejich odchod ze scény, už tak známý není. 
Stejně jako jejich podprůměrné finanční ohodnocení. 

Od roku 1996 odcházejí tanečníci z divadel, ze scény, ze souborů, kde tvrdě praco-
vali s každodenní disciplínou, kterou toto povolání vyžaduje, bez jakékoli společen-
ské podpory.

Tuto nepříznivou situaci chce aktivně řešit Nadační fond pro taneční kariéru, který 
vznikl společným úsilím představitelů dvou profesních organizací – Vize tance z.s. a 
Tanečního sdružení ČR. 

Historicky se řešení pro taneční umělce na konci kariéry začalo hledat takřka oka-
mžitě po zániku tzv. důchodu za výsluhu let. Za dvě desítky let se však státním úřa-
dům nepodařilo dospět k ničemu konkrétnímu.

Aktivity se tedy ujali odborníci z oboru tance v rámci dvou navazujících evropských 
projektů, financovaných z Evropského sociální fondu. V prvním – Zvýšení adaptabi-
lity zaměstnanců organizací působících v sekci kultura   – pečlivě zmapovali profesní 
podmínky v oblasti českého tance, srovnali tanec s jinými fyzicky náročnými profe-
semi, a předložili věcnou argumentaci, založenou na tvrdých datech. Další projekt 
Tematická síť pro uplatnitelnost umělců v oblasti performing arts (2012-2015) po-
mohl zmapovat situaci tanečních umělců v Evropě a popsat modely řešení profes-
ních perspektiv tanečníků ve vyspělých evropských zemích. 

Rozhodnutí nečekat na kroky státu a ujmout se iniciativy založené na profesní so-
lidaritě a společenské zodpovědnosti vyústilo v založení Nadačního fondu pro 
taneční kariéru. 

Fond vznikl zapsáním do nadačního rejstříku dne 20. října 2015.

Fond vznikl zapsáním do nadačního 
rejstříku dne 20. října 2015 

Tato zpráva popisuje jeho činnost  
a hospodaření do 31. 12. 2015

Úvodem
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Poslání a cíle NFTK

Patronkou Nadačního fondu pro taneční kariéru je Prof. Dadja Altenburg-Kohl, 
která je významnou osobností světa filantropie, sběratelkou, kurátorkou a mecenáš-
kou umění, lékařkou a podnikatelkou. Její jméno je spojené s Museem Montanelli 
zaměřeným na současné výtvarné umění a Nadací DrAk, která se zabývá uměním 
a prevencí zdraví, založila také Mecenášský klub Národního divadla v Praze a pod-
poruje český film. Od roku 2015 je nositelkou Státní ceny Mecenáš české kultury. 
„Umění darovat je vnitřním rozpoložením. Filantropie je láska k člověku. Nenechám 
se zastavit,“ komentuje paní Dadja svoje mecenášství. 

Paní Dadja je obdivovatelkou tance a jeho znalkyní. Její pochopení složitosti situa- 
ce tanečníků na konci kariéry vyústilo v praktické gesto podpory činnosti NFTK 
a přijetí jeho patronace.

Nadační fond je jedinou organizací v České republice, která aktivně podporuje taneční-
ky, umělce z oblasti pohybového, fyzického divadla a cirkusu v procesu změny kariéry  
a přípravy na ni. Buduje systém, který tanečníkům zajistí adekvátní podmínky v období 
profesní změny. 

Činnost nadačního fondu je definována jeho statutem a zaměřuje se především na po-
skytování informací a zprostředkování služeb souvisejících s rozvojem a změnou kariéry 
tanečníků a dalších profesionálů z oblasti pohybových umění. 

Druhým hlavním úkolem NF je prosazení participativního spořícího programu pro uměl-
ce v oboru performing arts, který díky významné podpoře státu zajistí tanečníkům  
na konci kariéry důstojný přechod do nové profesní situace. 

Nadační fond sídlí v budově Institutu umění – Divadelního ústavu v Praze v Celetné ulici č. 17.

Patronka
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ZDENĚK PROKEŠ
člen správní rady, agenda 
advokacie a odborných 
konzultací

Sám bývalý tanečník, dnes 
choreograf a ředitel souboru 
Laterny magiky se dlouhodobě 
zabývá ochranou autorských 
práv choreografů a „druhou“ 
kariérou jevištních umělců.

Činnost fondu je zajišťována pětičlennou správní radou, složenou z odborníků, 
kteří se dlouhodobě tématem druhé kariéry zabývají.

Složení správní rady 

JANA NÁVRATOVÁ 
předsedkyně správní  
rady NFTK

Jana je publicistkou, kurátorkou 
a kulturní manažerkou, věnuje 
se výzkumným projektům  
a kulturní advokacii. 

JANA BOHUTÍNSKÁ
členka správní rady NFTK, 
agenda projektů a odbor-
ných konzultací

Jana je koučka a novinářka  
s bohatou osobní zkušeností 
s profesní změnou i taneční 
sférou. V praxi se pohybuje 
mezi podnikáním a neziskovým 
sektorem. 

PETRA KAŠPAROVÁ 
členka správní rady, agenda 
fundraisingu a managementu

Petra je kulturní manažerka  
specializující se na fundraising. 
Pohybuje se v širokém poli  
kulturních projektů, například 
jako produkční a fundraiser  
tanečního souboru 420PEOPLE 

ROMAN VAŠEK
člen správní rady, agenda 
výzkumu a advokacie 

Roman se věnuje výzkumným, 
dokumentačním a publikačním 
projektům, je rovněž publicis-
tou a tanečním kritikem. 

MARTA LAJNEROVÁ
revizorka fondu

Marta je kulturní manažerkou 
specializující se na zahraniční 
projekty v oblasti tance a hudby. 
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Vize tance z.s. je profesní organizací sdružující profesionály v oboru tance, pohy-
bového divadla, cirkusu a dalších příbuzných uměleckých forem, včetně manaže-
rů, teoretiků a kritiků. Zastupuje jejich zájmy vůči státu a samosprávě, podílí se na 
formulaci kulturních strategií, vyvíjí aktivní lobbing ve prospěch svých členů, usiluje 
o rozvoj oboru v ČR a koordinuje vnitřní oborovou diskusi. Cílem Vize tance je při-
spívat ke zlepšení pracovních podmínek nezávislých profesionálů, ke kvalitě vzdělá-
vání a k podpoře rozvoje infrastruktury oboru. Vize tance je koordinátorem celore-
publikových oslav Mezinárodního dne tance, čímž přispívá ke zviditelnění tance  
a podtržení jeho společenského významu.

www.vizetance.cz , www.danceday.cz

Taneční sdružení České republiky bylo založeno v roce 1990. Sdružuje taneční in-
terprety, choreografy, pedagogy, kritiky a další osobnosti zabývající se profesionál-
ním českým tancem, a především baletem. Sdružení pravidelně pořádá mezinárod-
ní a celostátní interpretační, choreografické a inscenační přehlídky, prostřednictvím 
organizování Burzy mladých tanečníků podporuje uplatnění absolventů tanečních 
škol v praxi, intenzivně se věnuje pracovně-právním vztahům v českém baletu. Zá-
stupci sdružení se účastní grantových či výběrových řízení, podílejí se na vytváření 
koncepčních materiálů aj. Dlouhodobě se sdružení věnuje problematice sociálního 
a ekonomického postavení tanečníků.

www.tanecnisdruzeni-cr.cz

Zakladatelské organizace 

Budování institucionální identity

Jedním z prvních úkolů nově založeného fondu (20.10. 2015) bylo postupné vytvá-
ření nástrojů institucionální identity – především vytvoření loga. 
Jeho autorkou se stala designérka Babeta Ondrová, která později vytvořila design 
dalších informačních a propagačních materiálů – webový stránek, informačního letá-
ku, vizitek i hlavičkového papíru.
 
Byla zaregistrována doména tanecnikariera.cz a vytvořeny e-mailové schránky tak, 
aby členové fondu mohli komunikovat z jednotné institucionální adresy.

 
Personální obsazení 

Výkonný tým NFTK tvořili členové správní rady. V listopadu 2015 vypsal fond výbě-
rové řízení na post účetní a z několika kandidátek zvolil paní Bohdanu Prokešovou, 
která osvědčila znalosti a zkušenosti jak z neziskového sektoru a nadační problema-
tiky, tak znalost z firemního podnikatelského prostředí.

Zahájení informační kampaně

Informace o činnosti fondu do spuštění webu (února 2016) distribuoval fond pomo-
cí facebookového profilu Druhá kariéra umělců a newsletterem. 

Zpráva revizora nadačního fondu 

Revizor jako kontrolní orgán nadačního fondu přezkoumal roční účetní závěrku ve 
smyslu ustanovení čl. XVI Statutu nadačního fondu ve sledovaném období. 
 

Zhodnocení základních údajů účetní závěrky

Roční účetní závěrku za rok 2015 zpracovala  Bohdana Prokešová, OSVČ.
Ta zhodnotila, že hospodaření nadačního fondu proběhlo ve sledovaném období 
zcela v souladu s příslušnými právními předpisy a na základě předložených údajů a 
podkladů nebyly zjištěny žádné významné nedostatky.

Náklady související se správou nadačního fondu

Činnost nadačního fondu byla v účetním období 2015 v souladu s jeho statusem.

Provoz byl zajištěn přijatým darem určeným na správu nadačního fondu, který byl 
částečně spotřebován, a to ve výši 80.157 Kč. Vzhledem k zapsání nadačního fondu 
do rejstříku nadací a nadačních fondů dne 20. října 2015 nebyla zahájena vlastní 
činnost uvedená v čl. III Statutu nadačního fondu.

Činnost fondu v roce 2015 
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Prvních několik měsíců činnosti NFTK znamenalo především institucionální zakotve-
ní a postupný rozjezd činnosti. To by nebylo možné především bez podpory pat-
ronky fondu Prof. Dadji Altenburg-Kohl,  která projevila velké pochopení pro situaci 
českých tanečních umělců a rozhodla se činnost fondu finančně podpořit. 

Dále bychom rádi poděkovali všem, kteří přispěli k založení fondu – vedení zakla-
datelských organizací, Mgr. Haně Felklové, která pomohla s právní agendou založe-
ní fondu, dále paní Babetě Ondrové za vytvoření vizuální identity Nadačního fondu 
pro taneční kariéru.

V neposlední řadě patří dík Ing. Pavle Petrové, ředitelce Institutu umění – Divadelní-
ho ústavu za spolupráci a ochotu s jakou poskytla NFTK sídlo a zázemí.  

Poděkování
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Příloha - státní výkazy a příloha  
k účetní závěrce za rok 2015
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Rozvaha v plném rozsahu
k 31.12.2015

(v celých tisících Kč)

Nadační fond pro taneční kariéru

Celetná  595/17, Praha 1

Staré Město, 110 00

Označení Aktiva Číslo
řádku

Stav k prvnímu 
dni úč. období

Stav k posled.
dni úč. období

a b c 1 2

A. Dlouhodobý majetek celkem Součet I.až IV. 1

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem Součet I.1. až I.7. 9

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 2

2. Software (013) 3

3. Ocenitelná práva (014) 4

4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 5

5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 6

6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 7

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 8

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem Součet II.1. až II.10. 20

1. Pozemky (031) 10

2. Umělecká díla, předměty a sbírky (032) 11

3. Stavby (021) 12

4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí (022) 13

5. Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 14

6. Základní stádo a tažná zvířata (026) 15

7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 16

8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 17

9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 18

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 19

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem Součet III.1. až III.7. 28

1. Podíly v ovládaných a řízených osobách (061) 21

2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem (062) 22

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) 23

4. Zápůjčky organizačním složkám (066) 24

5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky (067) 25

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) 26

7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043) 27

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem Součet IV.1. až IV.11. 40

1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) 29

2. Oprávky k softwaru (073) 30

3. Oprávky k ocenitelným právům (074) 31

4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) 32

5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) 33

6. Oprávky ke stavbám (081) 34

7.
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem 
a souborům hmotných movitých věcí

(082) 35

8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) 36

9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) 37

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) 38

11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 39

IČO 04380282

Označení Aktiva Číslo
řádku

Stav k prvnímu 
dni úč. období

Stav k posled.
dni úč. období

a b c 1 2

B. Krátkodobý majetek celkem Součet B.I. až B.IV. 41 10 464

I. Zásoby celkem Součet I.1. až I.9. 51

1. Materiál na skladě (112) 42

2. Materiál na cestě (119) 43

3. Nedokončená výroba (121) 44

4. Polotovary vlastní výroby (122) 45

5. Výrobky (123) 46

6. Zvířata (124) 47

7. Zboží na skladě a v prodejnách (132) 48

8. Zboží na cestě (139) 49

9. Poskytnuté zálohy na zásoby (314) 50

II. Pohledávky celkem Součet II.1. až II.19. 71

1. Odběratelé (311) 52

2. Směnky k inkasu (312) 53

3. Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54

4. Poskytnuté provozní zálohy (314) 55

5. Ostatní pohledávky (315) 56

6. Pohledávky za zaměstnanci (335) 57

7. Pohl. za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění (336) 58

8. Daň z příjmů (341) 59

9. Ostatní přímé daně (342) 60

10. Daň z přidané hodnoty (343) 61

11. Ostatní daně a poplatky (345) 62

12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346) 63

13. Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. samospr. celků (348) 64

14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti (358) 65

15. Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373) 66

16. Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) 67

17. Jiné pohledávky (378) 68

18. Dohadné účty aktivní (388) 69

19. Opravná položka k pohledávkám (391) 70

III. Krátkodobý finanční majetek celkem Součet III.1. až III.8. 80 10 464

1. Pokladna (211) 72 2

2. Ceniny (213) 73

3. Účty v bankách (221) 74 10 462

4. Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 75

5. Dluhové cenné papíry k obchodování (253) 76

6. Ostatní cenné papíry (256) 77

7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek (259) 78

8. Peníze na cestě (261) 79

IV. Jiná aktiva celkem Součet IV.1. až IV.3. 84

1. Náklady příštích období (381) 81

2. Příjmy příštích období (385) 82

3. Kurzové rozdíly aktivní (386) 83

Aktiva celkem Součet A. až B. 85 10 464

Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2015
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Označení Pasiva Číslo
řádku

Stav k prvnímu 
dni úč. období

Stav k posled.
dni úč. období

a b c 3 4

A. Vlastní zdroje celkem Součet A.I. až A.II. 86 10 421

I. Jmění celkem Součet I.1. až I.3. 90 10 421

1. Vlastní jmění (901) 87 10 10

2. Fondy (911) 88 411

3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků (921) 89

II. Výsledek hospodaření celkem Součet II.1 až II.3. 94

1. Účet výsledku hospodaření (963) 91 x

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (931) 92 x

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932) 93

B. Cizí zdroje celkem Součet B.I. až B.IV. 95 43

I. Rezervy celkem Hodnota I.1. 97

1. Rezervy (941) 96

II. Dlouhodobé závazky celkem Součet II.1. až II.7. 105 4

1. Dlouhodobé bankovní úvěry (951) 98

2. Vydané dluhopisy (953) 99

3. Závazky z pronájmu (954) 100

4. Přijaté dlouhodobé zálohy (955) 101

5. Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 102

6. Dohadné účty pasivní (389) 103 4

7. Ostatní dlouhodobé závazky (959) 104

III. Krátkodobé závazky celkem Součet III.1. až. III.23. 129 3

1. Dodavatelé (321) 106

2. Směnky k úhradě (322) 107

3. Přijaté zálohy (324) 108

4. Ostatní závazky (325) 109

5. Zaměstnanci (331) 110

6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 111

7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění (336) 112

8. Daň z příjmů (341) 113

9. Ostatní přímé daně (342) 114

10. Daň z přidané hodnoty (343) 115

11. Ostatní daně a poplatky (345) 116

12. Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu (346) 117

13. Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků (348) 118

14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů (367) 119

15. Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti (368) 120 3

16. Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) 121

17. Jiné závazky (379) 122

18. Krátkodobé bankovní úvěry (231) 123

19. Eskontní úvěry (232) 124

20. Vydané krátkodobé dluhopisy (241) 125

21. Vlastní dluhopisy (255) 126

22. Dohadné účty pasivní (389) 127

23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (249) 128

Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2015

Označení Pasiva Číslo
řádku

Stav k prvnímu 
dni úč. období

Stav k posled.
dni úč. období

a b c 3 4

IV. Jiná pasiva celkem Součet IV. až IV.3. 133 36

1. Výdaje příštích období (383) 130 36

2. Výnosy příštích období (384) 131

3. Kurzové rozdíly pasivní (387) 132

Pasiva celkem Součet A. až B. 134 10 464

Sestaveno dne: 29.03.2016 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání Pozn.:

Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2015
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Výkaz zisku a ztráty
k 31.12.2015

(v celých tisících Kč)

IČO 04380282

Nadační fond pro taneční kariéru

Celetná  595/17, Praha 1

Staré Město, 110 00

Označení Název ukazatele Číslo
řádku

Činnosti

Hlavní Hospodářská     Celkem
5 6 7

A. Náklady 1

I. Spotřebované nákupy celkem Součet I.1. až I.4. 2

1. Spotřeba materiálu (501) 3

2. Spotřeba energie (502) 4

3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek (503) 5

4. Prodané zboží (504) 6

II. Služby celkem Součet II.5. až II.8. 7 79 79

5. Opravy a udržování (511) 8

6. Cestovné (512) 9

7. Náklady na reprezentaci (513) 10 1 1

8. Ostatní služby (518) 11 78 78

III. Osobní náklady celkem Součet III.9. až III.13. 12

9. Mzdové náklady (521) 13

10. Zákonné sociální pojištění (524) 14

11. Ostatní sociální pojištění (525) 15

12. Zákonné sociální náklady (527) 16

13. Ostatní sociální náklady (528) 17

IV. Daně a poplatky celkem Součet IV.14. až IV.16. 18

14. Daň silniční (531) 19

15. Daň z nemovitostí (532) 20

16. Ostatní daně a poplatky (538) 21

V. Ostatní náklady celkem Součet V.17. až V.24. 22 1 1

17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení (541) 23

18. Ostatní pokuty a penále (542) 24

19. Odpis nedobytné pohledávky (543) 25

20. Úroky (544) 26

21. Kurzové ztráty (545) 27

22. Dary (546) 28

23. Manka a škody (548) 29

24. Jiné ostatní náklady (549) 30 1 1

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem Součet VI.25. až VI.30. 31

25. Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (551) 32

26. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku (552) 33

27. Prodané cenné papíry a podíly (553) 34

28. Prodaný materiál (554) 35

29. Tvorba rezerv (556) 36

30. Tvorba opravných položek (559) 37

VII. Poskytnuté příspěvky celkem Součet VII.31. až VII.32. 38

31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organ. složkami (581) 39

32. Poskytnuté členské příspěvky (582) 40

VIII. Daň z příjmů celkem Hodnota VIII.33. 41

33. Dodatečné odvody daně z příjmů (595) 42

Náklady celkem Součet I. až VIII. 43 80 80

B. Výnosy 44

I. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem Součet I.1. až I.3. 45

1. Tržby za vlastní výrobky (601) 46

2. Tržby z prodeje služeb (602) 47

3. Tržby za prodané zboží (604) 48

II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem Součet II.4. až II.7. 49

4. Změna stavu zásob nedokončené výroby (611) 50

5. Změna stavu zásob polotovarů (612) 51

6. Změna stavu zásob výrobků (613) 52

7. Změna stavu zvířat (614) 53

III. Aktivace celkem Součet III.8. až III.11. 54

8. Aktivace materiálu a zboží (621) 55

9. Aktivace vnitroorganizačních služeb (622) 56

10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku (623) 57

11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku (624) 58

IV. Ostatní výnosy celkem Součet IV.12. až IV.18. 59

12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení (641) 60

13. Ostatní pokuty a penále (642) 61

14. Platby za odepsané pohledávky (643) 62

15. Úroky (644) 63

16. Kurzové zisky (645) 64

17. Zúčtování fondů (648) 65

18. Jiné ostatní výnosy (649) 66

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem Součet V.19. až V.25. 67

19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku (652) 68

20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (653) 69

21. Tržby z prodeje materiálu (654) 70

22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku (655) 71

23. Zúčtování rezerv (656) 72

24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (657) 73

25. Zúčtování opravných položek (659) 74

VI. Přijaté příspěvky celkem Součet VI.26. až VI.28. 75 80 80

26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami (681) 76

27. Přijaté příspěvky (dary) (682) 77 80 80

28. Přijaté členské příspěvky (684) 78

VII. Provozní dotace celkem Hodnota VII.29. 79

29. Provozní dotace (691) 80

Výnosy celkem Součet I. až VII. 81 80 80

C. Výsledek hospodaření před zdaněním Výnosy - Náklady 82

34. Daň z příjmů (591) 83

D. Výsledek hospodaření po zdanění C. - 34. 84

Sestaveno dne: 29.03.2016 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání Pozn.:

    

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2015



Příloha k účetní závěrce

Nadační fond pro taneční kariéru

k datu 31. 12. 2015

1. Obecné informace

1.1. Popis účetní jednotky

Název: Nadační fond pro taneční kariéru

Sídlo: Celetná 595/17, Staré Město, 110 00 Praha 1

IČ: 043 80 282

Právní forma: nadační fond

Registrace: Městský fond v Praze oddíl N, vložka 1272

Datum vzniku: 20. října 2015

Účel nadačního fondu:
• Poskytování informací a zprostředkování služeb souvisejících s rozvojem a změnou  
kariéry tanečníků a dalších profesionálů z oblasti pohybových umění a výzkum a
• Prosazování zájmu tanečních profesionálů a
• Výzkum, uchovávání a účelné šíření informací související s problematikou  
profesionální taneční kariéry

Rozvahový den: 31.12.2015

Nadační jmění: 10 000.- Kč

Zakladatelé: 

Vize tance o.s. 
IČ: 226 93 821
Celetná 595/17, Staré Město,  
110 00 Praha 1
Vklad: 5 000,00 Kč
Splaceni: 100%

Taneční sdružení ČR
IČ: 005 06 001
Celetná 595/17, Staré Město, 110 00 Praha 1
Vklad: 5 000,00 Kč
Splaceni: 100%

Způsob uchovávání účetních záznamů: elektronicky i písemně ve svém sídle

Účetnictví bylo vedeno podle následujících legislativních opatření, stanovených 
pro veřejně prospěšného poplatníka:

• zákon č. 563/1991 Sb., v platném znění
• vyhláška č. 504/2002 Sb., v platném znění
• zákon č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech
• české účetní standardy č. 401 až 403
• Nový občanský zákoník

Přílohu sestavil: Bohdana Prokešová za statutární orgán: Mgr. Jana Návratová

Příloha k účetní závěrce NFTK k 31.12.2015
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1.2 Změny a dodatky provedené v uplynulém účetním období  
v nadačním rejstříku

V účetním období roku 2015 dne 20.10.2015 byl nadační fond zapsán  
do Nadačního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze.

1.3 Správní rada a revizor k datu 31.12.2015

Počet členů: 5 (zapsáno 20. října 2015)

Předsedkyně správní rady 
Jana Návratová (den vzniku funkce a členství: 20.10. 2015, zapsáno 20.10. 2015)

Členové správní rady
Jana Bohutínská (den vzniku funkce a členství: 20.10. 2015, zapsáno 20.10. 2015)
Petra Kašparová (den vzniku funkce a členství: 20.10. 2015, zapsáno 20.10. 2015)
Zdeněk Prokeš (den vzniku funkce a členství: 20.10. 2015, zapsáno 20.10. 2015)
Roman Vašek (den vzniku funkce a členství: 20.10. 2015, zapsáno 20.10. 2015)

Revizor
Marta Lajnerová (den vzniku funkce a členství: 20.10. 2015, zapsáno 20.10. 2015)

Způsob jednání:
Jménem nadačního fondu jedná předseda správní rady. Podepisování jménem 
nadačního fondu probíhá tak, že  k názvu nadačního fondu připojí předseda správní 
rady svůj podpis. Nadační fond je oprávněn zmocnit k zastupování fondu pro jed-
notlivé úkony nebo obecně v určité věci třetí osobu. (zapsáno 20. Října 2015)

1.4. Údaje o osobních nákladech a odměnách

Příloha k účetní závěrce NFTK k 31.12.2015 Příloha k účetní závěrce NFTK k 31.12.2015

2. Obecné účetní zásady

Přiložená účetní závěrka byla sestavena ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb.,  
o účetnictví, v platném znění a navazujících předpisů pro účetnictví účetních jedno-
tek, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, především vyhlášky č. 
504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,  
o účetnictví a Českými účetnímu standardy č. 401 – 404.

Příloha se v jednotlivých bodech zaměřuje na významné částky. Tam, kde je to účelné, 
uvádí se (srovnatelné) údaje za minulé účetní období. Pokud jsou údaje v účetní 
uzávěrce z důvodů změny metodiky nebo organizačních změn nesrovnatelné, je  
v jednotlivých oddílech Přílohy uveden komentář k těmto změnám.

Účetní závěrka byla vypracována na principu historických cen.

2.1. Zásoby

Materiál a zboží je oceňováno v pořizovacích cenách. Pořizovací cena zahrnuje 
cenu pořízení, celní poplatky, skladovací poplatky a dopravné za dodání.  
Materiál a zboží získané bezplatně se oceňuje reprodukční cenou.

2.2. Dlouhodobý hmotný majetek

Majetek pořízený nákupem je oceňován v cenách podle §47 vyhl. 500/2002 Sb.
Odpisování – Dlouhodobý hmotný majetek se odpisuje na základě pořizovací ceny 
a předpokládané životnosti (viz. Tabulka). Odpisy jsou rovnoměrně měsíční, první 
odpis se uplatňuje v měsíci následujícím po datu zařazení do používání.

Celkem Z toho členové řídících orgánů Správní a dozorčí rada

2015 2015 2015

Průměrný přepočtený počet zaměstananců - - - - - -

Osobní náklady: mzdy, sociální a zdravotní pojištění - - - - - -

Odměny správní a dozorčí - - - - - -

Předpokládaná životnost  

Druh majetku Účetmí odpisy / životnost

Dopravní prostředky 5 let
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Příloha k účetní závěrce NFTK k 31.12.2015 Příloha k účetní závěrce NFTK k 31.12.2015

2.3. Pohledávky

Pohledávky se účtují ve své nominální hodnotě.

2.4. Devizové operace

Nadační fond používá pro přepočet majetku, závazků a pohledávek v cizí měně 
na Kč aktuální denní kursy ČNB – v okamžiku pořízení majetku či vzniku závazků a 
pohledávek. Realizované kurzové zisky a ztráty se účtují do výnosů nebo nákladů 
běžného roku. Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočí-
távána podle devizového kursu vyhlášeného  ČNB. 

2.5. Účtování nákladů a výnosů

Náklady a výnosy se účtují časově rozlišené, tj.  do období, s nímž časově i věcně 
souvisejí.

2.6. Daň z příjmů

Splatná daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku 
zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a 
nezdaňované výnosy.

Tvorba rezervy na daň z příjmů bude poslední účetní operací před uzavřením účet-
ních knih v případě, že okamžik sestavení účetní závěrky nastane dříve než okamžik 
stanovení výše daňové povinnosti: výše rezervy byla stanovena na základě výpočtu 
přibližné daňové povinnosti z dostupných údajů.

2.7. Postupy účtování o darech

Přijaté peněžní a nepeněžní dary, jejichž účel není specificky  určen, jsou účtovány 
do výnosů. Dary, které jsou účelově vymezeny, jsou účtovány na účet 911 – Fondy, 
které tvoří součást vlastních zdrojů v rozvaze. 

2.8 Náklady související se správou nadačního fondu

Náklady související se správou nadačního fondu zahrnují náklady související s pro-
vozem nadačního fondu.

3. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát

3.1 Pohledávky

Nadační fond pro taneční kariéru neměl k 31.12. 2015 pohledávky po lhůtě splat-
nosti, pohledávky kryté podle zástavního práva nebo jištěné jiným způsobem.

3.2 Krátkodobý finanční majetek

Finanční prostředky jsou vedeny na běžných účtech v CZK měně.

3.3. Dlouhodobý hmotný majetek

Stav k 31. 12. 2015 v tis. Kč

Odběratelé -

Poskytnuté zálohy -

Jiné pohledávky -

Nárok na dotaci -

Celkem -

Stav k 31. 12. 2015 v tis. Kč

Peníze 2

Účty v bankách 462

Krátkodobý finanční majetek -

Celkem 464

Dopravní produkty Celkem DHM

Pořizovací cena: 0 0

Stav k 1. 1. 2014

Přírůstky

Převody

Úbytky

Stav k 31. 12. 2014

Oprávky: 0 0

Stav k 1. 1. 2014

Roční odpis

Stav k 31. 12. 2014

Účetní zůstatkové hodnoty: 0 0

Stav k 1. 1. 2014

Stav k 31. 12. 2014 0 0
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Příloha k účetní závěrce NFTK k 31.12.2015 Příloha k účetní závěrce NFTK k 31.12.2015

3.4. Vlastní zdroje

3.5. Závazky

3.6. Ostatní pasiva

K 31.12. 2015 vykazuje Nadační fond pro taneční kariéru tyto částky na ostatních 
pasivních účtech:

• Částku 3 500.- Kč na dohadném účtu pasivním; jedná se o účetním služby spoje-
né s účetní závěrkou, výkazy, daňovým přiznáním a přípravou finanční části výroční 
zprávy za rok 2015.
• Částku 36 300.- Kč na výdajích příštích období – jedná se o služby spojené s 
realizací projektu a počátečními náklady na založení a rozvoj Nadačního fondu pro 
taneční kariéru – na základě expertních smluv nebo fakturace.

Nadační fond pro taneční kariéru neměl k 31.12. 2015 závazky kryté zástavním právem.

3.7 Daň z příjmů

Nadační fond pro taneční kariéru netvořil k 31. 12. 2015 rezervu na daň z příjmů 
právnických osob; nedošlo k tvorbě ani odložení daní (daň z příjmu, opravné 
položky, majetek).
Provoz nadačního fondu byl zajištěn v roce 2015 darem viz. sekce 3.9; tím byl 
zajištěni základ daně z příjmů na pokrytí správy nadačního fondu.

3.8  Informace o činnosti nadačního fondu

Činnost nadačního fondu byla v běžném účetním období v souladu s jeho statu-
sem.
V roce 2015 nebyly poskytnuty žádné příspěvky
V roce 2015 byl přijat dar v celkové částce 491.131,88 Kč (18 520.- EUR) na ban-
kovní účet dne 30.10.2015 od p. Dr. Dadja Altenburg-Kohl na správu nadačního 
fondu.

3.9. Náklady běžného roku

Náklady v roce 2015 byly pouze na vlastní správu (s ohledem na vznik Nadačního 
fondu pro taneční kariéru dne 20.10.2015). Náklady na vlastní správu se účtují na 
samostatném středisku č. 100 a samostatné zakázce č. 100.

Vlastní jmění Fondy Neuhrazená  
ztráta min. let

Zirk / ztráta  
běžného období Celkem

Zůstatek k 1. 1. 2015

Zmena stavu fondů 10 491 501

Převod ztráty minulého období

Ztráta / čerpání za rok 2015 -80 -80

Zůstatek k 31. 12. 2015 10 411 421

Stav k 31. 12. 2015 v tis. Kč

Dodavatelé 0

Zaměstnanci 0

Závazky k institucím SZ a ZP 0

Daň z příjmů 0

Ostatní přímé daně 0

Jiné závazky -ke společníkům 3

Celkem 3

K 31. 12. 2015 v tis. Kč

Náklady na reprezentaci 1

Služby - náklady na správu nadačního fondu 55

Ostatní služby 7

Účetní služby, poradenské služby právního charakteru 16

Jiné ost. náklady - bank. poplatky 1

Celkem 80
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Příloha k účetní závěrce NFTK k 31.12.2015

3.10 Výnosy běžného roku

3.11 Způsob vypořádání výsledků hospodaření

Výsledky hospodaření v hlavní činnosti skončil účetní ztrátou ve výši 0.- Kč. V hos-
podářské činnosti 0.- Kč a pro účely DzP je stanoven základ daně 0.- Kč pro výpočet 
daně z příjmu 0.- Kč.

V roce 2015 byly náklady hrazeny z přijatého daru na vlastní správu nadačního fon-
du pro taneční kariéru viz. sekce 3.8.

3.12 Události po datu účetní uzávěrky 

K datu sestavení účetní uzávěrky nejsou správní radě NFTK známy žádné významné 
následné události, které by ovlivnily účetní závěrku k 31. prosinci 2015.

Předsedkyně správní rady:
   
Mgr. Jana Návratová   

Přílohu sestavila:

Bohdana Prokešová

K 31. 12. 2015 v tis. Kč

Úroky z běžného bank. účtu 0

Kursové zisky 0

Ostatní výnosy 0

Přijaté příspěvky (dary) - na správu nadačního fondu 80

Přijaté provozní dotace 0

Celkem 80
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