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ÚVODNÍ SLOVO 

Milí přátelé, 

děkuji všem, kteří nám pomáhají s prací v Nadačním fondu Nové Česko, a také vám 

všem, kteří jste se rozhodli, že se o naší práci chcete dozvědět vice. 

Uplynulých 12 měsíců bylo pro Nové Česko bezesporu zlomových. Zatímco v lednu nás 

ještě poháněla především víra v budoucí úspěšnost našich inovativních vzdělávacích 

projektů, v prosinci jsme už nabití energií hleděli na tisíce ručně psaných potvrzení 

o správnosti našeho směřování. Mládež, pedagogové i mnozí odborníci se předbíhali 

v komplimentech pro náš protidrogový vlak Revolution Train, který od 16. března 

v obnoveném pilotním provozu pravidelně vítal návštěvníky. 

Rok 2015 byl tedy především ve znamení absolutního soustředění na úspěch našeho 

prvního projektu. Také samotný tým nadačního fondu teprve nyní naplno pochopil, jak 

silná je stěžejní metoda 5D, na jejímž využívání jsou projekty i koncepty Nového Česko 

postaveny. U prvních šesti tisícovek návštěvníků se až překvapivě dokonale ukázalo, že 

drtivá většina nejen dětí, ale i dospělých, kteří vlakem projdou, je po skončení prohlídky 

fascinována příběhem i vlastními emocemi. Pro všechny, kdo se podíleli na náročném 

a deset let dlouhém vývoji projektu Revolution Train, je to velké zadostiučinění. 

Vlak i Nové Česko však stojí na prahu dalšího roku před dalšími a opět ambiciózními 

výzvami. Během podzimu 2015 naplánoval tým jarní tour po českých městech se 

zastávkami v českoněmeckém pohraničí. O tom, jak projekt zaujme v zahraničí, stejně 

jako o dalších novinkách, se chystáme podrobně informovat na našem webu i na 

sociálních sítích. 

Vedle Revolution Train v uplynulém roce probíhala a nadále pokračují také jednání 

o realizaci dalších nápadů Nového Česka. Zájem je především o počítačové hřiště 

(Interactive Playground), v kurzu jsou také další projekty, jako například Crystal Palace,  
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ÚVODNÍ SLOVO, PODĚKOVÁNÍ 

dětská Science centra, Městská muzea atd. Na odborné studie a pilotní verze 

jednotlivých projektů nadační fond shání prostředky a je připraven u nich zastat roli 

provozovatele i supervizora v případě  

zájmu o spolupráci ze strany jiného komerčního či neziskového subjektu. Navíc jsme 

i nadále schopni vymyslet a připravit pro Vás jiný projekt, který bude přínosný pro Váš 

region i pro celou zemi. K dosažení našich cílů disponujeme vysoce kompetentním 

týmem, širokým aparátem inovativních nápadů podpořených několika patenty, čím dál 

širší sítí kontaktů a podporovatelů, a především entuziasmem, který nás posouvá 

neustále kupředu.  

Vyrazte s námi tímto směrem také Vy, už v roce 2016. 

Pavel Tuma, člen správní rady a zřizovatel Nadačního fondu Nové Česko 

Poděkování 

Nadační fond Nové Česko byl založen před pěti lety s malými možnostmi, ale velkými 

vizemi a nápady na řadu společensky prospěšných projektů. Teď, když je první z projektů 

v plném provozu a má před sebou mj. i cestování do zahraničí, se vize Nového Česka 

stávají skutečností. 

K tomu by nikdy nemohlo dojít a patří za to obrovský dík celé řadě dobrých lidí 

a společností. Nechceme na nikoho zapomenout a napsat kompletní seznam by zabralo 

hned několik stránek textu. Jsou to přátelé, dobrovolníci, firmy i nadšení účastníci 

programu Revolution Train, kteří nám od jara dodávali energii. Nelze však konkrétně 

nevypíchnout zcela zásadní pomoc firem Brabec vzduchotechnika s. r. o., PAZS s. r. o., 

Nardic Solutions s. r. o. a také podporu města Most.  

Za aktuální i budoucí úspěchy jsme však hluboce vděční všem našim podporovatelům!  
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OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2015 

Tento rok bych hodnotil jako rok zvládnutí nelehkých úkolů s přípravou na ostrý provoz. 

Je sice stále co opravovat či vylepšovat, ale pokud půjdeme nadále touto nelehkou 

cestou dopředu s týmem jako dnes, tak se nám to určitě nakonec podaří. Tímto tedy 

děkuji všem lidem z NF a ostatním důležitým podporovatelů za uplynulý rok a přeji všem 

hodně sil do dalších bojů v roce 2016. 

Vladimír Adamec,  

člen správní rady 

Rok 2015 byl prvním rokem plného provozu Revolution Train. Jak se ukázalo, 

protidrogový vlak dokáže být trvale vytížen. O tom, že udržet podobný provoz není 

někdy vůbec lehké, ví své celý pracovní tým. Ten musel čelit různým výpadům ze 

strany prevencí se zabývajících organizací, které ve vlaku vidí potenciální ohrožení. 

I přesto se týmu podařilo předat dalším tisícům dětí informace o nebezpečích 

vyplývajících z užívání drog. Za to mu patří dík. 

Radka Honková,  

členka dozorčí rady 
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU 

Nadační fond Nové Česko je nezávislá nezisková organizace řízená dvoučlennou správní 

radou. 

Název: NOVÉ ČESKO, nadační fond 

Registrace: u Městského soudu v Praze, spisová značka N 794 

Sídlo: Veverkova 1229/9, 170 00 Praha 7 

IČO: 24697486  

Bankovní spojení: 233970526/0300 ČSOB 

Kontaktní adresa: Václavkova 1, 160 00 Praha 6 

Telefon: +420 774 724 757 

E-mail: info@novecesko.cz, info@revolutiontrain.cz 

Web: www.novecesko.cz, www.revolutiontrain.cz  

Účel nadačního fondu 
Nadační fond byl zřízen za účelem podpory a rozvíjení nezávislých projektů a rozvoje 

infrastruktury v oblasti vzdělávání, zdravotnictví a sociálních věcí, protidrogové prevence, 

zavádění nových vzdělávacích programů a alternativních forem vzdělávání, podpory 

výstavby a modernizace infrastruktury pro volno-časové aktivity podmiňující zvyšování 

nabídky a možnosti trávení volného času, podpory investic do výstavby, rekonstrukce, 

modernizace a do vybavení a zařízení související s rozvojem dalšího vzdělávání, podpory 

investic do nových technologií, podpory investic do výstavby a rozvoje infrastruktury 

v  oblasti sociální péče a služeb v  rámci zlepšení kvality těchto služeb, podpory investic 

pro rozšíření a zkvalitnění infrastruktury sloužící pro sociální integraci skupin ohrožených 

sociální exkluzí (včetně aktivit bezbariérového řešení pro osoby s omezenou schopností 

pohybu a orientace) a zajištění rozvoje a propagace těchto aktivit. 
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

Správní rada 
Vladimír Adamec, člen správní rady 

Pavel Tuma, zřizovatel nadačního fondu a člen správní rady 

Dozorčí rada 
Radka Honková, členka dozorčí rady 

Marcela Jandošová, členka dozorčí rady 

Karel Vild, člen dozorčí rady 

Změny nebyly v rejstříku zapsány z formálních důvodů. 
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POSLÁNÍ, VIZE, CÍLE 

O nás 
Nadační fond Nové Česko disponuje licenčními právy k celé řadě patentů. Díky 

spolupráci s klienty a předními mezinárodními odborníky navrhujeme a vytváříme 

interaktivní vzdělávací centra či muzea, která si návštěvníci zapamatují na celý život. 

Základem našich inovací je prožitkový princip a metoda 5D. Programy Nového Česka 

zajistí účastníkům nejen nezapomenutelné momenty, ale především intenzivní zážitky, 

které vzdělávají a pomáhají změnit život k lepšímu. 

"Naší vizí je vytváření moderní participativní společnosti za pomoci inovací" 

Proč Nové Česko? 
21. století je stoletím zdraví, vzdělání a sociální odpovědnosti. I v České republice si lidé 

a firmy čím dál silněji uvědomují, že pro modernizaci je nezbytné přijmout plnou 

odpovědnost za svoji společenskou roli a pozici. Co nejširší snaha o efektivnější 

vzdělávání, posilování zdravého životního stylu a podporu znevýhodněných skupin jsou 

jedinou cestou k dlouhodobě udržitelnému rozvíjení kapacit a k modernímu fungování 

celé společnosti. Nové Česko je jedním z akcelerátorů této modernizace. Rozvíjíme 

a podporujeme projekty celospolečenských změn především v oblastech vzdělávání 

a sociálních služeb. Naším záměrem je za pomoci inovativních postupů a technologií 

zvyšovat vzdělanostní úroveň a posilovat ideu spolupráce a sounáležitosti. 

Cíle nadačního fondu 
Cílem nadačního fondu je vývoj a podpora inovativních nezávislých projektů a rozvoj 

infrastruktury v oblasti vzdělávání, zdravotnictví a sociálních věcí. 
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AKTIVITY NADAČNÍHO FONDU V ROCE 2015 

Rok 2015 byl z pohledu Nadačního fondu Nové Česko především rokem, kdy se zcela 

probudil projekt Revolution Train – protidrogový vlak. Souprava s komplikovanou 

minulostí, během níž se protidrogový program předchozím provozovatelům nepodařilo 

uvést do provozu, čelila po převzetí Nadačním fondem Nové Česko další nepřízni osudu 

– mj. došlo k jejímu vyrabování.  

Teprve po usilovné práci během celého roku 2014 se během zimních měsíců podařilo 

Revolution Train definitivně probrat z hibernace, základní program byl dokončen a od 

16. března jej mohly na Dejvickém nádraží v Praze navštěvovat děti z Ústeckého kraje 

i dalších regionů. Byl zahájen tzv. druhý pilotní provoz, během něhož se potvrdilo, jak 

velký potenciál projekt má. 

Vzhledem k tomu, že ve vlaku byl v této fázi dokončený pouze základní program, 

využíval tým Revolution Train jako zázemí na Dejvickém nádraží pronajatý Masarykův 

salonek. Právě zde děti i učitelé po absolvování prohlídek zanechávali více než 

povzbudivé vzkazy a zpětné vazby, jak na ně zážitek zapůsobil. Před prohlídkami se zase 

žáci věnovali vyplňování dotazníků o svých zkušenostech s návykovými látkami, čímž 

začalo testování plánovaného rozsáhlého programu sběru dat, který by měl v budoucnu 

významně přispívat ke zkvalitnění preventivních aktivit různých aktérů v České republice. 

Ukázky toho, jak žáci, pedagogové i odborníci na program od tohoto momentu 

reagovali, je možné pročíst v sekci Reference na www.revolutiontrain.cz. Mnozí z tří tisíců 

účastníků druhého pilotu, který byl uzavřen 30. června, se pak ozvali ještě s odstupem 

formou dopisů či slohových prací napsaných v návaznosti na program během vyučování. 

Jejich verdikt byl jednoznačný: Pokračujte v tom, co děláte, a přijeďte do našeho města! 

Letní měsíce však pro soupravu Revolution Train bohužel nezačaly šťastně. 

Čtyřicetistupňová vedra ji vyřadila z provozu, protože někdejší vlastník „zapomněl“ do 

soupravy nainstalovat funkční vzduchotechniku. Do září se však podařilo fungování  
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AKTIVITY NADAČNÍHO FONDU V ROCE 2015 

obnovit díky dodávce a instalaci nového vybavení od firmy Brabec vzduchotechnika 

s. r. o. Tato společnost se jednoznačně přidala k partnerům projektu, bez jejichž pomoci 

by nebylo možné Revolution Train opětovně nastartovat.  

Začátek školního roku byl vzhledem k opatrným očekáváním velmi vydařený. Díky 

rozšíření týmu Revolution Train přibývalo vedle návštěvníků ze severu také zájemců 

z Prahy a dalších měst. Návštěvnost rostla a přibývalo také nadšených reakcí, díky nimž 

sílila tzv. šuškanda. Obnovený program v kdysi kontroverzním protidrogovém vlaku 

mnohé informované účastníky překvapil a díky tomu se pošramocená pověst projektu 

rychle napravovala. 

Nadační fond Nové Česko proto urychleně začal pracovat na plánech jarního turné po 

městech České republiky a také na německé verzi programů pro školy a veřejnost. 

Plánovaná trasa totiž počítala se zastávkami v pohraničí. V souvislosti s tímto výhledem 

začaly také přípravy modernizace interiéru a vybudování zázemí pro návštěvníky 

soupravy. 

Do příprav a pokračujícího čím dál efektivnějšího provozu nicméně během podzimu 

negativně zasáhli odpůrci projektu z minulosti. Školy, které tým Revolution Train 

oslovoval s nabídkami, stejně jako zástupci měst na trase plánovaného turné, začínali 

v mnoha případech projevovat s blížícím se koncem roku zdrženlivost a nezájem. Od 

pedagogů, kteří přece jen do vlaku s třídami dorazili, se pak tým Revolution Train 

dozvěděl, že i k nim se dostalo negativní stanovisko k protidrogovému vlaku podepsané 

náměstkem ministryně školství. Stanovisko si vyžádal Středočeský kraj, který v minulosti 

na protidrogovém vlaku teoreticky proinvestoval velké prostředky, aniž by byl v té době 

projekt doopravdy uvedený do provozu. Od tehdejší naprosto neefektivní 

a pravděpodobně účelové koncepce realizace projektu se Nadační fond Nové Česko jako 

současný provozovatel jednoznačně distancuje. 
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AKTIVITY NADAČNÍHO FONDU V ROCE 2015 

Toto stanovisko se nezakládalo na osobní zkušenosti autorů s novým provozem 

protidrogového vlaku pod vedením Nadačního fondu Nové Česko a zrazovalo školy od 

účasti v inovativním preventivním programu na základě mnoha neplatných argumentů. 

Každý den během posledních týdnů roku 2015 do protidrogového vlaku navzdory 

stanovisku přicházeli další zájemci o prohlídku, byť ne v takovém počtu, v jaký tým 

Revolution Train doufal. Ti, kteří byli se stanoviskem obeznámení, na základě osobní 

zkušenosti vyvraceli tvrzení podepsaná náměstkem MŠMT.  

Ukázalo se naštěstí, že v českém školství se pohybuje také spousta osvícených lidí, kteří 

se odmítli řídit účelovým dopisem jenom z toho důvodu, že jej podepsal příslušný 

náměstek (který navíc v horizontu několika týdnů po této události na své pozici skončil). 

Za nadační fond patří srdečné poděkování všem učitelům a ředitelům, jejichž samostatný 

přístup a skutečný zájem o budoucnost žáků v této situaci pomohl ke zmírnění propadu 

návštěvnosti vlaku a k tomu, že se projekt udržel nad vodou. 

I lidé v Nadačním fondu Nové Česko se tedy přes prvotní nastupující beznaděj utvrdili 

v tom, že díky kvalitní pečlivé práci s mládeží a díky podpoře „zespodu“ od pedagogů 

a dalších zastánců má preventivní program, který dokáže najít společnou řeč s mládeží, 

jednoznačně zajímavou budoucnost a může pomáhat tisícům. Nemělo tedy smysl se 

hlouběji zabývat motivací neinformovaných kritiků k pošpinění projektu, který se těší 

široké podpoře veřejnosti. Jedinečná hodnota preventivního programu v protidrogovém 

vlaku je právě v tom, že ho oceňují mladí lidé, pro které je vymyšlený a postavený 

především. Definitivně se pak toto přesvědčení stvrdilo v následujících měsících roku 

2016 díky mezinárodní zkušenosti. 
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PROJEKTY NOVÉHO ČESKA 

Aktuální projekt:  

Revolution Train – protidrogový vlak 

Interaktivní 5D projekce a unikátní vzdělávání v prostorách vlakové soupravy. 

Další projekty: 

Nadační fond Nové Česko je připraven zajistit odborné studie a realizovat pilotní verze 

následujících konceptů. V případě zájmu o spolupráci ze strany dalších komerčních 

i neziskových subjektů může nadační fond také zastat roli supervizora. 

1. Interaktivní hřiště 

Inovativní systém pro vědomostní a tělesný rozvoj dětí, mládeže i dospělých. Techniku, 

kvůli níž dnes děti zůstávají doma, nesportují a tloustnou, přemístíme do zelených parků. 

Fáze projektu: dokončená studie 

2. Česko-německé multimediální centrum 

Muzeum a společenské centrum určené pro pohraniční region. Interaktivní formou se 

návštěvník seznámí s historií vzájemného soužití dvou sousedů. Od příchodu Slovanů 

a Germánů až po současnost. 

Fáze: koncept, studie 

3. Chráněná dílna  

Projekt chráněné dílny bude poskytovat sociální služby lidem se zdravotním postižením. 

Fáze: koncept 

4. Městká muzea - Story of city  

Multimediální muzeum vypráví příběh města a jeho obyvatel prožitkovou formou od 

pravěku až do dnešní doby.  

Fáze: koncept  
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PROJEKTY NOVÉHO ČESKA 

5. Muzeum totality  

Interaktivní museum mapující netradiční formou zrůdnost totalitních režimů. Prožitkovou 

metodou se návštěvník seznámí s životem v diktatuře.  

Fáze: koncept  

6. Muzeum husitů  

Příběh husitské revoluce. Expozice pomocí 5D technologií ukáže návštěvníkům dějiny 

husitství, včetně temných stránek. Vhodné pro region s husitskou tradicí.  

Fáze: koncept 

7. Dětská vzdělávací centra - Science centrum  

V centru se děti zábavnou formou seznámí s obory vědy, přírodou, lidským tělem 

a technikou. Vhodné pro okresní a krajská města.  

Fáze: koncept  

8. Netradiční rozhledny  

“Organické” rozhledny budované americkou technologií Cemrock. Vhodné pro menší 

obce, které hledají atrakci pro svůj region.  

Fáze: koncept  

9. Muzeum Skla – Crystal Palace  

Multimediální muzeum – Skleněný palác kombinuje 5D show, muzeum a obchodní 

pasáže skláren. Projekt je určen pro oblast se sklářskou tradicí.  

Fáze: studie  

10. Sportovni relax centrum  

Relaxační centrum je určeno pro volno-časové aktivity podmiňující zvyšování nabídky 

a možností pro trávení volného času.  

Fáze: koncept 
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PODPOŘILI NÁS V ROCE 2015 

Projekt Revolution Train zaštítili ředitel Národní protidrogové centrály plk. Jakub 

Frydrych i Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. 

 

Vedle dalších nás významně podpořili společnosti Brabec vzduchotechnika s. r. o., 

PAZS s. r. o., Nardic Solutions s. r. o., Hammerite, Akzonobel Coatings CZ, XLMX 

Obchodní s. r. o., Jablotron Alarms a. s., České dráhy a. s., SŽDC, Drawetc., Aplika 

s. r. o., M+M elektro, DDL Lukavec, a také města Most a Mělník.   
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FOTOGALERIE 2015
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FOTOGALERIE 2015 
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FOTOGALERIE 2015

 

 



ROZVAHA pro nevýd�le�né organizace 
 v plném rozsahu 
 ke dni Název a sídlo ú�etní jednotky 
  

I� 

 

 
 

Ozna�ení 
 
a 
 

 
AKTIVA 

 
b 
 

 
Stav k prvnímu dni ú�etního 

období 
1 

 
Stav k poslednímu dni ú�etního 

období 
2 

A. Dlouhodobý majetek celkem                     (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV.)   

A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem         (sou�et A.I.1. až A.I.7.)   

A. I.    1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje   

    2. Software   

    3. Ocenitelná práva   

    4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek   

    5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek   

    6. Nedokon�ený dlouhodobý nehmotný majetek   

    7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek   

A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem          (sou�et A.II.1. až A.II.10.)   

A. II.   1. Pozemky   

   2. Um�lecká díla, p�edm�ty a sbírky   

   3. Stavby   

   4. Samostatné hmotné movité v�ci a soubory hmotných movitých v�cí   

   5. P�stitelské celky trvalých porost�   

   6. Základní stádo a tažná zví�ata   

   7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek   

   8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek   

   9. Nedokon�ený dlouhodobý hmotný majetek   

 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek   

A. III. Dlouhodobý finan�ní majetek celkem         (sou�et A.III.1. až A.III.7.)   

A. III.  1. Podíly v ovládaných a �ízených osobách   

  2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem   

  3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti   

  4. Záp�j�ky organiza�ním složkám   

  5. Ostatní dlouhodobé záp�j�ky   

  6. Ostatní dlouhodobý finan�ní majetek   

  7. Po�izovaný dlouhodobý finan�ní majetek   

  

31.12.2015
(v celych tisících Kc)´ ˇ Nove Cesko nadacní fond´ ˇ ˇ

Veverkova 9
PRAHA 7
170002 4 6 9 7 4 8 6

23 292 21 281

4 504 4 504

0

504 504

4 000 4 000

0

0

0

0

21 503 22 422

0

0

0

21 503 22 422

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



 
Ozna�ení 

 
a 
 

 
AKTIVA 

 
b 
 

 
Stav k prvnímu dni ú�etního 

období 
1 

 
Stav k poslednímu dni ú�etního 

období 
2 

A. IV. Oprávky k dlouhodob. majetku celkem     (sou�et A.IV.1 až A.IV.11.)   

A. IV. 1. Oprávky k nehmotným výsledk�m výzkumu a vývoje   

  2. Oprávky k softwaru   

  3. Oprávky k ocenitelným práv�m   

  4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku   

  5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku   

  6. Oprávky ke stavbám   

  7. Oprávky k samostatným hmotným movitým v�cem a soubor�m 
hmotných movitých v�cí   

  8. Oprávky k p�stitelským celk�m trvalých porost�   

  9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zví�at�m   

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku   

11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku   

B. Krátkodobý majetek                      celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)   

B. I. Zásoby celkem                                               (sou�et B.I.1. až B.I.9.)   

B. I.    1. Materiál na sklad�   

    2. Materiál na cest�   

    3. Nedokon�ená výroba   

    4. Polotovary vlastní výroby   

    5. Výrobky   

    6. Zví�ata   

    7. Zboží na sklad� a v prodejnách   

    8. Zboží na cest�   

    9. Poskytnuté zálohy na zásoby   

B. II. Pohledávky celkem                                     (sou�et B.II.1. až B.II.19.)   

B. II.   1. Odb�ratelé   

   2. Sm�nky k inkasu   

   3. Pohledávky za eskontované cenné papíry   

  4. Poskytnuté provozní zálohy   

  5. Ostatní pohledávky   

  6. Pohledávky za zam�stnanci   

   7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpe�ení a ve�ejného 
zdravotního pojišt�ní   

  8. Da� z p�íjm�   

  9. Ostatní p�ímé dan�   

 10. Da� z p�idané hodnoty   

  

  

-2 715 -5 645

0

-154 -322

-1 222 -2 556

0

0

0

-1 339 -2 767

0

0

0

0

123 453

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 199

0 3

0

0

61 196

8

0

0

0

0

0



 
Ozna�ení 

 
a 
 

 
AKTIVA 

 
b 
 

 
Stav k prvnímu dni ú�etního 

období 
1 

 
Stav k poslednímu dni ú�etního 

období 
2 

B. II. 11. Ostatní dan� a poplatky   

 12. Nároky na dotace a ostatní zú�tování se státním rozpo�tem   

 13. Nároky na dotace a ostatní zú�tování s rozpo�tem orgán� 
územních samosprávných celk�   

 14. Pohledávky za spole�níky sdruženými ve spole�nosti   

 15. Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí   

 16. Pohledávky z vydaných dluhopis�   

 17. Jiné pohledávky   

 18. Dohadné ú�ty aktivní   

 19. Opravná položka k pohledávkám   

B. III. Krátkodobý finan�ní majetek celkem         (sou�et B.IV.1. až B.IV.8.)   

B. III.  1. Pokladna   

 2. Ceniny   

  3. Ú�ty v bankách   

  4. Majetkové cenné papíry k obchodování   

  5. Dluhové cenné papíry k obchodování   

  6. Ostatní cenné papíry   

  7. Po�izovaný krátkodobý finan�ní majetek   

  8. Peníze na cest�   

B. IV. Jiná aktiva celkem                                    (sou�et. B.IV.1. až B.IV.3.)   

B. IV. 1. Náklady p�íštích období   

 2. P�íjmy p�íštích období   

 3. Kursové rozdíly aktivní   

 AKTIVA CELKEM                                                                 (A. + B.)   

  

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 254

54 251

0

0 3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 415 21 734



 
Ozna�ení 

 
a 
 

 
PASIVA 

 
b 
 

 
Stav k prvnímu dni ú�etního 

období 
3 

 
Stav k poslednímu dni ú�etního 

období 
4 

A. Vlastní zdroje celkem                                                        (A.I. + A.II.)   

A. I. Jm�ní celkem                                                  (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)   

A. I.    1. Vlastní jm�ní   

    2. Fondy   

    3. Oce�ovací rozdíly z p�ecen�ní finan�ního majetku a závazk�   

A. II. Výsledek hospoda�ení celkem                     (A.II.1. + A.II.2. + A.II.3.)   

A. II.   1. Ú�et výsledku hospoda�ení   

   2. Výsledek hospoda�ení ve schvalovacím �ízení   

   3. Nerozd�lený zisk, neuhrazená ztráta minulých let   

B. Cizí zdroje celkem                                     (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)   

B. I. Rezervy celkem                                                                        (B.I.1.)   

B. I.    1. Rezervy   

B. II. Dlouhodobé závazky celkem                        (sou�et B.II.1. až B.II.7.)   

B. II.   1. Dlouhodobé bankovní úv�ry   

   2. Vydané dluhopisy   

   3. Závazky z pronájmu   

   4. P�ijaté dlouhodobé zálohy   

   5. Dlouhodobé sm�nky k úhrad�   

   6. Dohadné ú�ty pasivní   

   7. Ostatní dlouhodobé závazky   

B. III. Krátkodobé závazky celkem                     (sou�et B.III.1. až B.III.23.)   

B. III.  1. Dodavatelé   

  2. Sm�nky k úhrad�   

  3. P�ijaté zálohy   

  4. Ostatní závazky   

  5. Zam�stnanci   

  6. Ostatní závazky v��i zam�stnanc�m   

  7. Závazky k institucím sociálního zabezpe�ení a ve�ejného 
zdravotního pojišt�ní   

  8. Da� z p�íjm�   

  9. Ostatní p�ímé dan�   

10. Da� z p�idané hodnoty   

11. Ostatní dan� a poplatky   

12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpo�tu   

13. Závazky ze vztahu k rozpo�tu orgán� územních samosprávních 
celk�   

14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papír� a podíl�   

  

  

22 827 18 967

26 107 26 107

100 100

26 007 26 007

0

-3 280 -7 140

-3 860

-3 056

-224 -3 280

588 2 767

0

0

255 255

0

0

0

0

0

0

255 255

333 2 512

321 1 695

0

0

0

0 52

0

0 49

0 7

0

0

0

0

0

0



 
Ozna�ení 

 
a 
 

 
PASIVA 

 
b 
 

 
Stav k prvnímu dni ú�etního 

období 
3 

 
Stav k poslednímu dni ú�etního 

období 
4 

B. III.15. Závazky ke spole�ník�m sdruženým ve spole�nosti   

16. Závazky z pevných termínovaných operací a opcí   

17. Jiné závazky   

18. Krátkodobé bankovní úv�ry   

19. Eskontní úv�ry   

20. Vydané krátkodobé dluhopisy   

21. Vlastní dluhopisy   

22. Dohadné ú�ty pasivní   

23. Ostatní krátkodobé finan�ní výpomoci   

B. IV. Jiná pasiva celkem                                    (sou�et B.IV.1. až B.IV.3.)   

B. IV. 1. Výdaje p�íštích období   

 2. Výnosy p�íštích období   

 3. Kursové rozdíly pasivní   

 PASIVA CELKEM                                                                 (A. + B.)   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu ú�etní jednotky nebo 
podpisový záznam fyzické osoby, která je ú�etní jednotkou 

   

    

Právní forma ú�etní jednotky Osoba odpov�dná za ú�etnictví (jméno a podpis) 

 
  

  

P�edm�t podnikání Osoba odpov�dná za ú�etní záv�rku (jméno a podpis) 

 
 

tel.: linka: 

 

  

0

0

12 580

0

0

0

0

0 129

0

0

0

0

0

23 415 21 734

27.6.2016

nadacní fondˇ Tuma˚

cinnost organizací detí a mladezeˇ ˇ ´ ˇ Tuma˚
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Pavel Tuma˚

Pavel Tuma˚
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      P ř í l o h a   k  r o č n í   ú č e t n í 
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Předkládá   

Pavel  Tůma 
Člen správní rady 

 
 

Nové Česko, nadační fond 

Veverkova 1229/9,  170 00 Praha 7 

DIČ   CZ 24697486 



 

 
Účel nadace: 

Podpora a rozvíjení projektů v oblasti vzdělávání, zdravotnictví a sociálních věcí, 

protidrogové prevence, zavádění nových vzdělávacích projektů a programů, volnočasových 

aktivit, nových technologii, sociální péče a sociální integrace. 

  

 

Datum vzniku: 

2. července 2010 

 

Správní rada: 

Člen správní rady   - Vladimír Adamec, Fibichova 1526, Praha 3 

Člen správní rady   - Pavel Tůma, Krásova 701, Praha 3 

Člen správní rady   - Karel Vild, Školní 72, Příbram 

 

Zřizovatel: 

Pavel Tůma 

  

 

2,účast v jiných společnostech -  není 

 

3,Průměrný počet zaměstnanců a mzdové náklady: 

V roce 2014 

Během roku společnost neměla  zaměstnance,  

  

 

4,půjčky ani jiná plnění nebyly vedoucím pracovníkům a členům orgánů společnosti 

poskytnuty 

 

 

čl.III. 

Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách 

 

a/ cena zásob   

zásoby materiálu a zboží, nebo nedokončená výroba nejsou.  

2,reprodukční pořizovací cena nebyla použita 

ke změnám v oceňování, postupů odepisování a postupů účtování během roku nedošlo. 

 

3,opravné položky k pohledávkám 

nebyly tvořeny 

  

4,odpisový plán 

pro účely účetnictví jsou používány daňové odpisy 

 

5,přepočet na cizí měnu 

neprovádí se 

 

 

 



čl.IV. 

doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát 

 

1, hmotný a nehmotný majetek –  

    Nehmotný majetek                           4504 tis.Kč 

    Samostatné hmotné movité věci    22422 tis.Kč 

2, drobný majetek - pc 

3, majetek ve finančním pronájmu – není  

 

Doplňující informace 

1.Souhrnná výše majetku nevedeného v rozvaze  = 0 

2.zástavní práva a věcná břemena nejsou 

3.majetek jehož tržní ocenění je vyšší než v účetnictví - není 

4.cenné papíry a jiné majetkové účasti - neni 

  

 

Čl.V. 

Daňové záležitosti 

Společnost je zaregistrována k dani z příjmů 

 

Vlastní kapitál 

Zisk roku 2014 byl převeden  na  nerozdělený zisk minulých let. 

 

Pohledávky 

Jsou ve výši 3 tis. Kč, jsou po lhůtě splatnosti. 

 

Závazky 

Jsou ve výši 1662 Tis. Kč, jsou po lhůtě splatnosti. 

 

Rezervy 

Nebyly tvořeny  

 

 

Ostatní významné skutečnosti: 

nejsou 

 

 
Praha, 2016-06-29 


