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Úvodní slovo

Nadace PPF byla formálně založena na podzim roku 2019 s cílem pomáhat těm, kteří svůj 
talent a úsilí věnují rozvoji české společnosti, spoluvytvářejí prostředí a podmínky pro její větší 
otevřenost a své projekty realizují v mezinárodním kontextu. Rok 2020 byl pro Nadaci PPF tedy 
rokem startovacím. Navázali jsme spolupráci s prvními partnery, ale současně jsme také ad hoc 
reagovali na aktuální potřeby způsobené pandemií covidu, tedy částečně mimo hlavní zaměření 
nadace. Pomáhali jsme zkrátka tam, kde bylo v daný okamžik nejvíce třeba. Celkem jsme za uply-
nulý rok rozdělili více než 70 000 000 korun na 20 projektů.

Není mým cílem zde vyjmenovat všechny podpořené projekty, najdete je ostatně na následujících 
stránkách. Zmíním proto jen čtyři, které jsou mně osobně, byť každý z jiných důvodů, nejbližší.
Na prvním místě je to projekt Bez frází, jehož tým díky naší podpoře mohl zásadně rozšířit 
komunikační platformy: vyvinout a nasadit nové webové stránky, natáčet a vysílat podcasty, 
spustit diskusní pořad Forum Bez Frází i vydat knihu Bez Frází dětem.

V kulturní oblasti jsme podpořili ty, kteří v době covidu zůstali aktivní a neúnavně hledali cestu, 
jak dostávat kulturu k divákům i přes přísná protiepidemická opatření. Cirk La Putyka hrál pod 
okny dětských domovů, performoval ve výlohách zavřených obchodů, natáčel online streamy 
svých vystoupení a podíleli se i na dalším Nadací podpořeném projektu Film Naživo.

Ze sportovních aktivit jsme se rozhodli podpořit největší cyklistický seriál Kolo pro život a seriál 
běžkařských závodů Stopa pro život. Oba seriály jsou určeny jak výkonnostním, tak amatérským 
kategoriím a oba si kladou za cíl umožnit a podporovat aktivní účast celých rodin.

Konečně v reakci na pandemii covidu jsme darovali českému státu a veřejným institucím, v době, 
kdy jich byl kritický nedostatek, tisíce ochranných pomůcek a testovacích sad. Dále jsme do 
českých nemocnic věnovali více než 70 plicních ventilátorů Corovent, za jejichž vývojem stáli 
pedagogové z ČVUT a jež vyrobil český výrobce.

Obecně platí, že jsme vybírali projekty, které staví na českém umu a talentu, za kterými stojí 
osobnosti, které převzaly osobní odpovědnost za svět kolem sebe a svým přístupem motivují 
a inspirují ostatní. Všichni mají náš velký respekt, a i o nich si můžete přečíst více na stránkách 
naší první výroční zprávy.

Děkujeme za důvěru všem společnostem ze skupiny PPF, které vkládají do Nadace své prostřed-
ky na podporu neziskových projektů, i všem našim spolupracujícím partnerům.

Věřím, že příští rok se bude Nadace moci opět věnovat podpoře inovativních projektů s meziná-
rodním přesahem, jak jsme si vytyčili při jejím vzniku.
 

Kateřina Jirásková, 
předsedkyně správní rady Nadace PPF
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O Nadaci PPF

Základní informace
Nadace PPF (dále jen „Nadace“) byla založena společností PPF, a. s. jako platforma skupiny PPF pro podporu 
neziskových projektů a zapsána do nadačního rejstříku 25. září 2019.

Název Nadace PPF
Datum vzniku 25. září 2019
Adresa Evropská 2690/17, 160 00 Praha 6 – Dejvice
Identifikační číslo 085 47 645
Nadační kapitál 1 mil. Kč

Zakladatel PPF a. s.

Správní rada Ing. Kateřina Jirásková – předsedkyně SR
  Vladimír Mlynář – člen SR
  Ing. MgA. Jana Sedláčková – členka SR

Dozorčí rada Mgr. Lubomír Král – předseda DR
  Ing. Ondřej Chaloupecký – člen DR
  Ing. Ladislav Chvátal – člen DR

Ve správní radě Nadace, ani v dozorčí radě Nadace neproběhly za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 žádné změny.
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Profil Nadace
Posláním Nadace PPF je dělat dobré projekty ještě lepšími. Je to naše cesta, jak pomáhat měnit svět k lepšímu.
Nadace podpoří české projekty, které svojí myšlenkou, svými aktivitami a dopadem směle překračují české hranice, 
přinášejí hodnotu a příležitosti i ostatním a přijaly svůj díl zodpovědnosti za svět kolem sebe. Podporuje ty, jež vyvážejí 
český talent do zahraničí i ty, jež do Čech přináší inspiraci ze světa a mezinárodní kontext. Nadace proto vyhledává 
výjimečné osobnosti, aby s podporou PPF mohly realizovat své projekty a vize, kterým věří a jdou ostatním příkladem.

Činnost Nadace PPF je zaměřena na rozvoj české občanské společnosti s důrazem na konzervativní hodnoty 
a svobodu, projekty zaměřené na pluralitu názorů a respekt k ostatním, rovné příležitosti a posílení české stopy ve 
světě. K podporovaným oblastem bude vedle vědy a vzdělávání, umění a sociálních témat patřit i komunitní rozvoj, 
sportovní aktivity dětí a mladých či péče o české kulturní dědictví.

Lidé v Nadaci

Předsedkyní správní rady Nadace je 
Kateřina Jirásková, která pracuje ve 
skupině PPF od roku 2000 a od roku 
2013 je finanční ředitelkou skupiny 
PPF
 
Jejím krédem je: „Co tě nezabije, 
to tě posílí“.

Vladimír Mlynář je od srpna 2010 
členem vrcholového vedení skupiny 
PPF se zodpovědností za vztahy 
s veřejností a spolupráci skupiny 
s veřejným sektorem. Členem 
správní rady Nadace PPF je od jejího 
založení.

Jeho krédem je: „Nikdo neříkal, 
že to bude jednoduchý.“

Jana Sedláčková nastoupila do PPF 
v roce 2008. Posledních 7 let řídí řídí 
dceřinou firmu PPF Public Picture 
and Marketing, a. s. a je členkou 
dozorčí rady PPF Art. Od roku 2020 
je zodpovědná za neziskové aktivity 
skupiny PPF a je členkou správní 
rady Nadace PPF.

Jejím krédem je: „Když něčemu 
věříte, máte jít příkladem.“
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Nadace PPF v číslech v roce 2020

Přijaté dary 

PPF banka a. s.  25 mil. Kč
TV Nova s. r. o.  50 mil. Kč
CETIN a. s.  50 mil. Kč
Celkem přijaté dary  125 mil. Kč

Poskytnuté dary

Podpořených projektů 20
Podpořených organizací 25
Podepsány darovací smlouvy (mil. Kč) 70,2

70,2milionů
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Podpořené projekty v roce 2020

Bez frází
Obdarovaný subjekt: BF media s.r.o

Projekt Bez frází byl založen v roce 2016. Velmi rychle získal důvěru spor-
tovců, kteří se s jeho tvůrci dělí o své často velmi osobní příběhy, a zároveň 
oslovil široký okruh čtenářů. Příběhy ukazují sportovce ne jako stroje na 
výkon, ale jako lidi s bohatými a často komplikovanými osudy, kteří mohou 
inspirovat a motivovat ostatní.

Nadace PPF se rozhodla významně podpořit rozvoj projektu Bez frází – 
zejména pak vytvoření více komunikačních platforem, posílení online prezen-
tace projektu, vytvoření diskusního formátu, podcastu, vydavatelskou činnost 
a zprostředkování příběhů dětem mimo jiné i na besedách na školách.

Sportovní seriály „Kolo pro život“  
a „Stopa pro život“
Obdarovaný subjekt: Kolo pro život, z.s.

Nadace podpořila v roce 2020 dvě významné sportovní akce. Celorepubliko-
vě nejvýznamnější víkendový seriál amatérských cyklistických závodů Kolo 
pro život a v zimě série pěti závodů v běžeckém lyžování Stopa pro život. I tyto 
závody byly zasaženy pandemií koronaviru, ale pořadatel obou akcí se velmi 
rychle dokázal přizpůsobit novým podmínkám a nařízením. Většina ze závodů 
se konala a některé byly umožněny účastníkům formou individuálních startů.

Nadace si od počátku vytyčila, že bude podporovat projekty, které jsou už 
úspěšné, aby byly ještě lepší a s pomocí Nadace se mohly dále rozvíjet 
a zlepšovat. Klíčové rovněž bylo to, že jsou závody určeny nejširší veřejnosti 
a nabízejí sportovní zážitek každému zájemci bez výkonnostního a věkového 
omezení, čímž je kromě sportovní stránky podpořen i aktivní společný čas 
rodičů s dětmi.

1. Klíčové projekty Nadace PPF 
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Film Naživo

Obdarovaný subjekt: HEAVEN’S GATE s. r. o.

V období koronavirové pandemie ve snaze zpřístupnit široké veřejnosti živou 
kulturu vznikl svébytné umělecký žánr Film Naživo.

Filmový štáb natáčí divadelní představení v jediném živoucím záběru, 
ve kterém kamera vstupuje do intimního prostoru herců nebo se 
naopak zaměřuje na svět kolem nich. I díky podpoře Nadace PPF vznikl 
nejdříve kinodistribuční cyklus Film Naživo, následně online platforma na 
www.filmnazivo.cz, kam se umísťují všechna nasnímaná představení a kam 
jsou průběžně doplňována další. Nasnímána byla řada předatavení předních 
českých souborů: Cirk La Putyka, Loosers, Divadlo na Zábradlí, Amerikánka, 
Vosto5, Dejvického divadla a dalších.

Za inovativní přístup k nasnímaní divadelních představení a za přínos pro 
audiovizuální umění dostal projekt Českého lva za mimořádný počin v oblasti 
audiovize za rok 2020.

Podpora tohoto projektu Nadací PPF má široký rozměr. A to nejenom tím, že 
dostává kulturu ke svým divákům i v době, kdy musí zůstat divadla i koncertní 
sály zavřené ale i tím, že díky realizaci tohoto projektu mají práci konkrétní 
lidé z oboru, který byl omezeními spojenými s koronavirem zasažen nejvíce.

Cirk La Putyka

Obdarovaný subjekt: Cirk La Putyka, o. p. s.

Cirk La Putyka, který dosáhl ve svém žánru světových úspěchů, byl zřejmě 
jediný divadelní soubor v České republice, který byl během koronavirové 
pandemie snad ještě aktivnější než před ní.

Dokázal se bleskově adaptovat na novou situaci a prakticky ze dne na den 
přejít na živé online vysílání svých představení. Zároveň svoje úsilí směřovali 
na pomoc: distribuovali ochranné pomůcky, hráli před dětskými domovy, pod 
okny domů pro seniory, v ulicích, výlohách i na plošině jedoucího auta.

Jejich nasazení a odhodlání nenechat kulturu skomírat ani v těžkých časech 
a naopak vůle hledat nové způsoby, jak oslovit své diváky i širokou veřejnost 
a své umění dostat k lidem i v době zavřených divadel, bylo hlavním důvodem, 
proč se Nadace rozhodla tento soubor v jejich aktivitách podpořit.

Podpořené projekty v roce 2020
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Obnova poutního areálu v Horní Polici

Obdarovaný subjekt: Římskokatolická farnost – arciděkanství Horní Police

Impozantní barokní památka s bohatou historií a kulturním významem 
byla v devastovaném a havarijním stavu. Díky úsilí a odvaze administrátora 
hornopolické farnosti P. Stanislava Přibyla a jeho spolupracovníků se podařilo 
poutní areál obnovit do současné impozantní podoby.

Nadace PPF se rozhodla podílet na podpoře projektu darem v celkové 
výši 5 mil. Kč. Bez tohoto daru by nebylo možné obnovu památky úspěšně 
dokončit.

V roce 2020 byla vyčerpána část daru ve výši 3,620.365 Kč, určená na obnovu 
objektů kostela, ambitu a fary.

Zbývající částka je určena na úhradu nákladů spojených s rekonstrukcí 
ambitů a jejich zpřístupnění veřejnosti, na restaurátorské práce na mobiliáři 
kostela a na tvorbu expozice přístupné veřejnosti. Tato částka bude čerpána 
v průběhu roku 2021.

Hudební festival „PůlMetronome“

Obdarovaný subjekt: Metronome Production, s. r. o.

Festival Metronome se za 4 roky své existence stal jednou z nejvýraznějších 
hudebních událostí v České republice, kde představil českému publiku 
hvězdy z celého světa. Pro rok 2020 plánovali pořadatelé výrazné rozšíření 
akce, prodloužení programu ze dvou na tři dny a mnoho dalších obohacení. 
Konání loňského festivalu jim však zkomplikovala pandemie koronaviru. 
Rozhodli se ale, že své fanoušky nenechají úplně bez festivalu, a tak svou 
aktivitu a energii místo útlumu znásobili a zrealizovali akci férově nazvanou 
PůlMetronome. Akčnost pořadatelů a jejich vůle přinášet veřejnosti kulturu 
a hudbu i v době, která je komplikovaná, byly hlavním důvodem, proč se 
Nadace rozhodla jejich činnost podpořit.

Podpořené projekty v roce 2020
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Skautská klubovna a Skautský dům

Obdarovaný subjekt: Junák – český skaut, střediska Pplk. Vally a Vyškov

Nadace podpořila výstavbu dvou nových objektů pro organizaci 
Junák – český skaut.

Pro středisko Pplk. Vally se jednalo o stavbu nové skautské klubovny místo 
původní vyhořelé. Stávající klubovna byla požárem natolik poškozená, že 
nebyla jiná cesta než ji zbourat, a tak přišly tři skautské oddíly ze dne na den 
o střechu nad hlavou. Skauti ale nesložili ruce do klína a sami se začali na 
budování nové klubovny podílet, jak vlastní prací, tak i uspořádáním veřejné 
sbírky, ve které se jim podařilo vybrat necelé dvě třetiny potřebných prostředků. 
Jejich odhodlání a snaha postavit se neštěstí čelem bylo pro Nadaci jasným 
signálem, že si zaslouží naši podporu. Nadace jim přispěla chybějící částkou.

Skautské středisko se svými 350 členy se ve Vyškově těší od 90. let vzrůstající 
popularitě a je důležitou součástí místního společenského života. Současnou 
provizorní dřevostavbu určenou původně k ubytování stavebních dělníků na 
začátku 90. let a jejíž životnost byla plánována maximálně na pár let, užívají 
již téměř 30 let. O modernizaci usilují skauti více než deset let a do projektu 
investovali obdivuhodné množství energie. Podařilo se jim získat finanční 
podporu města a kraje, nemalou část získali z veřejné sbírky a zbytek, 
představující asi desetinu celkového rozpočtu, pokryl dar Nadace. Nová 
budova bude sloužit nejen skautům, ale i dalším veřejným účelům.

Podpořené projekty v roce 2020
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Podpora veslařského týmu

Obdarovaný subjekt: Veslařský klub Slavia Praha z.s.

„Sport je věcí životních hodnot. I když se nestanu mistrem světa, mohu 
ve svém životě zúročit vše, co jsem získal. Sport potřebuje spousty vůle, 
odhodlání a také čestného chováním“, říká při své trenérské práci ve 
veslařském klubu pražské Slavie Martina Součková, bývalá reprezentantka, 
bronzová medailistka a mimo jiné i zachránkyně dvou tonoucích z Vltavy. 
Už šestým rokem s obdivuhodným elánem a nasazením buduje klubový tým 
a dovedla ho k mnoha i mezinárodním úspěchům. U svých svěřenců trvá 
nejen na dobrých sportovních výsledcích, ale i dobrých studijních výsledcích 
s cílem se prostřednictvím sportu dostat třeba i ke kvalitnímu zahraničnímu 
univerzitnímu vzdělání.

Je nám potěšením spolupracovat s lidmi, kteří dokážou inspirovat druhé 
a neváhají pomoci, když je to potřeba. Martina je bezpochyby jedním z nich.
Nadace se rozhodla klub podpořit koupí špičkové osmiveslice F49 Osma 
Fillippi, která bude sloužit těm nejlepším veslařům a starší lodě pak budou 
moci využít i amatérští veslaři.

Podpora Galerie Villa Pellé

Obdarovaný subjekt: Porte z.s.

Galerie, sídlící v novorenesanční vile v pražské Bubenči je jednou z mála 
institucí, které systematicky přibližují svět umělecké tvorby také dětem 
prostřednictvím atraktivních programů probouzejících jejich vlastní kreativitu. 
Galerie ve Ville Pellé pořádá pravidelné kurzy ilustrace, tvůrčí dílny a letní 
výtvarná sympozia pro děti a další bohaté doprovodné programy pro školy 
i veřejnost.

Do výuky přinášejí empatii, přirozenou dětskou hru a kreativitu, díky kterým 
děti získávají odvahu učit se a zkoušet nové věci. Tento program spolu s velmi 
prestižním výstavním plánem a skutečností, že Villa Pellé je nejvýraznější 
uměleckou galerií na území Prahy 6, kde sídlí i Nadace, byly hlavními 
argumenty pro rozhodnutí dnes už tradičně a dlouhodobě úspěšnou kulturní 
instituci finančně podpořit.

Podpořené projekty v roce 2020
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Nadace PPF podpořila v rámci pomoci v boji s pandemií koronavirovu COVID-19 v roce 2020 
tyto projekty:

1.  Dar Ministerstvu vnitra České republiky ve výši 20 mil. Kč na nákup zdravotnického materiálu 
v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu.

2.  Dar Hlavnímu městu Praha formou dodávky deseti tisíc sad imunochromatického testu 
2019-nCov IgG/IgM v celkové hodnotě 3,146 mil. Kč.

3.  Dar Správě okresu Suffolk ve státě New York formou dodávky deseti tisíc respirátorů N95 
v celkové hodnotě 1,372.195 Kč.

4.  V červenci 2020 se Nadace PPF rovněž rozhodla podpořit darem ve výši 200 tis. Kč iniciativu 
NOCOVID, která měla za cíl pomáhat odborné veřejnosti při tvorbě hygienických opatření pro 
maximální eliminaci rizika šíření COVID-19 a umožnění bezpečného setkávání ve společnosti 
s cílem obnovit společenský život v době po covidu. Iniciativa připravila a uvedla do chodu 
propracovaný soubor pravidel pomáhajících společnosti zbavit se strachu a posilujících 
respekt k jedinci a jeho bezpečí.

5. Plicní ventilátory pro české nemocnice

  Nadace PPF ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR věnovala na podzim roku 2020 
padesát ventilátorů CoroVent šesti velkým českým fakultním nemocnicím s cílem posílit 
technické vybavení pro pacienty s COVID-19 v kritickém stavu. Celková hodnota těchto darů 
byla ve výši 10 mil. Kč.

  Následně obdržela Ústřední vojenská nemocnice v Praze od Nadace PPF 30 plicních ventiláto-
rů v celkové hodnotě 8,501.550 Kč.

  Nadace PPF vnímá tuto podporu nejenom jako pomoc v době pandemie, ale i jako ocenění 
týmu českých vědců a podporu českého výrobce, který měl odvahu do projektu investovat 
vlastní prostředky.

Podpořené projekty v roce 2020

2. Podpora projektů během koronavirové pandemie 
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Podpora účasti na MS 
Obdarovaný subjekt: Matyáš Novák v.z. otce

Nadějný student základní školy a reprezentant ve skoku na trampolínách Matyáš Novák nás 
požádal o podporu – úhradu nákladů spojených s jeho účastí na MS v Tokyu v prosinci 2019. 
Podpořili jsme ho zejména proto, že jsme ocenili, že si prostředky na svoji cestu shání sám, sám 
si udělal prezentaci, kterou rozesílal možným dárcům a aktivně se o svoji účast zasloužil.

Letní škola

Obdarovaný subjekt: Občanský institut z.s.

Občanský institut vychází z tradice bytových seminářů v období disentu, kde se diskutovalo 
o politice, ekonomice, mezinárodních vztazích a etice. Vlajkovou lodí institutu je pokračování 
těchto diskusí formou pořádání letních škol, které nabízejí aktivním a zvídavým mladým lidem 
unikátní příležitost konfrontovat své názory se špičkami různých oborů. Toto „myšlenkové 
soustředění“ se koná na hřebenech Krkonoš, kde jsou přednášející společně se studenty 
pohromadě celý týden.

Nadace podpořila realizaci 12. ročníku Letní školy, která se konala 
v srpnu 2020.

Modernizace lyžařského areálu Kozákov

Obdarovaný subjekt: TJ Sokol Chuchelna

Provozovatel malého lyžařského areálu jej již mnoho let modernizuje a od roku 2010 se tak na 
Kozákově jezdí i na umělém sněhu. V roce 2019 pořídili moderní rolbu pro úpravu sjezdovek a pro 
začínající lyžaře šestatřicetimetrový lyžařský pás. Údržba lyžařského areálu má však nadále do 
velké míry ráz komunitního projektu a mnoho místních se na ní podílí formou brigád, na které 
někdy chodí celé rodiny. Nadace se rozhodla darem prostředků na nákup jednoho sněžného děla 
podpořit další rozvoj areálu, který bude výhledově zahrnovat výstavbu nového vleku a vybudování 
fourcrossové tratě pro bikery.

Podpořené projekty v roce 2020

3. Menší projekty Nadace PPF
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Vydání knihy „Šílenství davů: gender, rasa a identita“

Obdarovaný subjekt: Leda, spol. s. r. o.

Nadace podpořila české vydání knihy britského novináře Douglase Murrayho „The Madness of 
Crowds: Gender, Race, and Identity“, v níž autor varuje před politizací těchto výsostně osobních 
témat a před novou ortodoxií, která u nich nepřipouští svobodnou debatu.
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Finanční 
část
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Rozvaha
Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.
ke dni 31/12/2020
(v celých tisících Kč)

Nadace PPF
Evropská 2690/17 
160 00 Praha 6

Rok: 2020
Měsíc: 12
IČ: 08547645

AKTIVA Stav 
k prvnímu 

dni účetního 
období

Stav 
k poslednímu 
dni účetního 

období
A. Dlouhodobý majetek celkem 0 134

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 0 158
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
2. Software 61
3. Ocenitelná práva 97
4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 0 0
1. Pozemky
2. Umělecká díla, předměty a sbírky
3. Stavby
4. Hmotné movité věci a jejich soubory
5. Pěstitelské celky trvalých porostů
6. Dospělá zvířata a jejich skupiny
7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek
8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 0 0

1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba
2. Podíly - podstatný vliv
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
4. Zápůjčky organizačním složkám
5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 0 -24
1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje
2. Oprávky k softwaru -10
3. Oprávky k ocenitelným právům -14
4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
6. Oprávky ke stavbám
7. Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům 

hmotných movitých věcí
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AKTIVA Stav 
k prvnímu 

dni účetního 
období

Stav 
k poslednímu 
dni účetního 

období
8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů
9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

B. Krátkodobý majetek celkem 103 001 156 470
I. Zásoby celkem 0 0

1. Materiál na skladě
2. Materiál na cestě
3. Nedokončená výroba
4. Polotovary vlastní výroby
5. Výrobky
6. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny
7. Zboží na skladě a v prodejnách
8. Zboží na cestě
9. Poskytnuté zálohy na zásoby

II. Pohledávky celkem 0 0
1. Odběratelé
2. Směnky k inkasu
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry
4. Poskytnuté provozní zálohy
5. Ostatní pohledávky 0 0
6. Pohledávky za zaměstnanci
7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravot-

ního pojištění
8. Daň z příjmů
9. Ostatní přímé daně

10. Daň z přidané hodnoty
11. Ostatní daně a poplatky
12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem
13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních 

samosprávných celků
14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti
15. Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí
16. Pohledávky z vydaných dluhopisů
17. Jiné pohledávky
18. Dohadné účty aktivní
19. Opravná položka k pohledávkám

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 103 001 156 468
1. Peněžní prostředky v pokladně 0
2. Ceniny
3. Peněžní prostředky na účtech 103 001 156 468
4. Majetkové cenné papíry k obchodování
5. Dluhové cenné papíry k obchodování
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AKTIVA Stav 
k prvnímu 

dni účetního 
období

Stav 
k poslednímu 
dni účetního 

období
6. Ostatní cenné papíry
7. Peníze na cestě

IV. Jiná aktiva celkem 0 2
1. Náklady příštích období 2
2. Příjmy příštích období
3. Kursové rozdíly aktivní

AKTIVA CELKEM 103 001 156 604

PASIVA Stav 
k prvnímu 

dni účetního 
období

Stav 
k poslednímu 
dni účetního 

období
A. Vlastní zdroje celkem 102 985 156 196

I. Jmění celkem 102 985 156 196
1. Vlastní jmění 1 000 1 000
2. Fondy 101 985 155 196
3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků

II. Výsledek hospodaření celkem 0 0
1. Účet výsledku hospodaření 0
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

B. Cizí zdroje celkem 16 408
I. Rezervy celkem 0 0

1. Rezervy
II. Dlouhodobé závazky celkem 0 0

1. Dlouhodobé úvěry
2. Vydané dluhopisy
3. Závazky z pronájmu
4. Přijaté dlouhodobé zálohy
5. Dlouhodobé směnky k úhradě
6. Dohadné účty pasivní
7. Ostatní dlouhodobé závazky

III. Krátkodobé závazky celkem 16 408
1. Dodavatelé 10 339
2. Směnky k úhradě
3. Přijaté zálohy
4. Ostatní závazky
5. Zaměstnanci 37
6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům
7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního 

pojištění
21

8. Daň z příjmů 4
9. Ostatní přímé daně
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PASIVA Stav 
k prvnímu 

dni účetního 
období

Stav 
k poslednímu 
dni účetního 

období
10. Daň z přidané hodnoty
11. Ostatní daně a poplatky
12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu
13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků
14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů
15. Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti
16. Závazky z pevných termínovaných operací a opcí
17. Jiné závazky 1
18. Krátkodobé úvěry
19. Eskontní úvěry
20. Vydané krátkodobé dluhopisy
21. Vlastní dluhopisy
22. Dohadné účty pasivní 6 6
23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

IV. Jiná pasiva celkem 0 0
1. Výdaje příštích období
2. Výnosy příštích období
3. Kursové rozdíly pasivní

PASIVA CELKEM 103 001 156 604
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Výkaz zisku a ztráty
Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.
ke dni 31/12/2020
(v celých tisících Kč)

Skutečnost k rozvahovému dni
Hlavní 
činnost

Hospodářská 
činnost

Celkem

A. Náklady x x x

I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 1 100 0 1 100
1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladových dodávek 27 27
2. Prodané zboží
3. Opravy a udržování
4. Náklady na cestovné
5. Náklady na reprezentaci
6. Ostatní služby 1 073 1 073

II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 0 0 0
7. Změna stavu zásob vlastní činnosti
8. Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb
9. Aktivace dlouhodobého majetku

III. Osobní náklady 560 0 560
10. Mzdové náklady 407 407
11. Zákonné sociální pojištění 137 137
12. Ostatní sociální pojištění
13. Zákonné sociální náklady 16 16
14. Ostatní sociální náklady

IV. Daně a poplatky 0 0 0
15. Daně a poplatky

V. Ostatní náklady 1 0 1
16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále
17. Odpis nedobytné pohledávky
18. Nákladové úroky
19. Kursové ztráty
20. Dary
21. Manka a škody
22. Jiné ostatní náklady 1 1

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek 24 0 24
23. Odpisy dlouhodobého majetku 24 24
24. Prodaný dlouhodobý majetek
25. Prodané cenné papíry a podíly
26. Prodaný materiál
27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek

VII. Poskytnuté příspěvky 0 0 0
28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizač-

ními složkami
0

VIII. Daň z příjmů 0 0 0
29. Daň z příjmů

Náklady celkem 1 685 0 1 685

Nadace PPF
Evropská 2690/17 
160 00 Praha 6

Rok: 2020
Měsíc: 12
IČ: 08547645
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Skutečnost k rozvahovému dni
Hlavní 
činnost

Hospodářská 
činnost

Celkem

B. Výnosy x x x
I. Provozní dotace 0 0 0

1. Provozní dotace 0
II. Přijaté příspěvky 0 0 0

2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami
3. Přijaté příspěvky (dary)
4. Přijaté členské příspěvky

III. Tržby za vlastní výkony a zboží
IV. Ostatní výnosy 1 685 0 1 685

5. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále
6. Platby za odepsané pohledávky
7. Výnosové úroky 101 0 101
8. Kurzové zisky
9. Zúčtování fondů 1 584 0 1 584

10. Jiné ostatní výnosy
V. Tržby z prodeje majetku 0 0 0

11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
13. Tržby z prodeje materiálu
14. Výnosy z krátkodobého finančního majetku
15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0 0

Výnosy celkem 1 685 0 1 685
C. Výsledek hospodaření před zdaněním 0 0 0
D. Výsledek hospodaření po zdanění 0 0 0
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Příloha v účetní závěrce
Příloha v účetní závěrce (nekonsolidovaná)
Rok končící 31. prosincem 2020
(v tisících Kč)

1. Název a sídlo účetní jednotky
Nadace PPF
Evropská 2690/17
160 00 Praha 6 - Dejvice
IČO: 08547645
Právní forma: Nadace

2. Charakteristika a hlavní aktivity

Založení a charakteristika Nadace
Nadace PPF (dále jen „Nadace“) byla do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 
1752 zapsána dne 25. září 2019.

Zřizovatel Nadace je společnost PPF a. s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6, IČO: 25099345.
Celková výše nadačního kapitálu činí 1 000 tis. Kč. Finanční prostředky odpovídající nadačnímu kapitálu jsou uloženy 
na běžném účtu vedeném u PPF banky a. s. č. 2025410013/6000. Nadační kapitál je tvořen peněžitým vkladem 
zřizovatele.

Nadace je nepolitická nezisková právnická osoba sloužící k veřejně prospěšnému i dobročinnému účelu. Účelem 
Nadace je přispívat k rozvoji občanské společnosti s důrazem na konzervativní hodnoty a svobodu a to podporou 
vzdělávacích institucí, podporou rozvoje neziskových organizací, podporou spolků a ústavů, podporou komunitního 
rozvoje, podporou CSR projektů, podporou projektů propagujících pluralitu názorů a respektu k ostatním, podporou 
volno časových aktivit pro děti a mladistvé, podporou sportu, podporou kultury, umění a ochrany památek.

3. Členové správní a dozorčí rady Nadace k 31. prosinci 2020

Složení správní rady k 31. prosinci 2020:
předsedkyně správní rady: Ing. Kateřina Jirásková
člen správní rady: Vladimír Mlynář
členka správní rady: Ing. MgA. Jana Sedláčková
 
Za Nadaci jedná jejím jménem buď samostatně a v celém rozsahu předsedkyně správní rady, nebo dva členové 
správní rady společně.

Složení dozorčí rady k 31. prosinci 2020:
předseda dozorčí rady: Mgr. Lubomír Král
člen dozorčí rady: Ing. Ladislav Chvátal
člen dozorčí rady: Ing. Ondřej Chaloupecký
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Změny v nadačním rejstříku 2020
V roce 2020 neproběhly žádné změny, kromě změny údajů předsedy dozorčí rady Mgr. Lubomíra Krále.

4. Účetní období, za které je sestavena účetní závěrka a rozvahový den 

Účetním obdobím jednotky je kalendářní rok, účetní období nadace je od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. Rozvahovým dnem 
dle § 19 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví je 31. prosinec 2020.

Společnost průběžně sleduje situaci týkající se COVID-19 a na základě současných znalostí a dostupných informací 
neočekává, že by měl COVID-19 dopad na schopnost Společnosti pokračovat ve své činnosti i v budoucnu.

 

5.  Zásadní účetní postupy používané Nadací

(a) Postupy účtování
Nadace vede podvojné účetnictví podle zákona o účetnictví a podle účtové osnovy a vyhlášky č. 504/2002 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání.

Přijaté peněžní dary a nepeněžní dary ve formě dlouhodobého hmotného majetku, zásob a poskytnutých služeb jsou 
účtovány na účet 911 – Fondy, který tvoří součást vlastních zdrojů v rozvaze.

Přijaté finanční prostředky jsou zúčtovány do výkazu zisku a ztráty ve prospěch účtu Zúčtování fondů do výše nákladů 
vynaložených na jednotlivé projekty nebo provozní činnost v jednotlivých letech.

(b) Nadační kapitál
Nadační kapitál je peněžní vyjádření nadační jistiny. Výše nadačního kapitálu Nadace se zapisuje do veřejného 
rejstříku a činí 1 000 tis. Kč.

(c) Náklady související se správou Nadace
Náklady související se správou Nadace zahrnují zejména náklady na udržení a zhodnocení majetku Nadace, náklady 
na propagaci účelu Nadace a náklady související s provozem Nadace.

(d) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně, v ceně uvedené v darovací smlouvě nebo 
na základě znaleckého posudku. Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně nad 40 tis. Kč a s dobou použitelnos-
ti delší než jeden rok a dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně nad 60 tis. Kč a s dobou použitelnosti delší 
než jeden rok je vykazován na účtech dlouhodobého majetku a účetně je odepisován na základě odpisového plánu.
Ostatní hmotný majetek v pořizovací ceně do 40 tis. Kč a ostatní nehmotný majetek v pořizovací ceně do 60 tis. Kč je 
účtován do nákladů v měsíci jeho pořízení.

V následující tabulce jsou uvedeny metody a doby odpisování podle skupin majetku:
Majetek Metoda Doba odpisování
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí rovnoměrné 3 roky
Ocenitelná práva rovnoměrné 6 let
Software rovnoměrné 3 roky
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(e) Najatý majetek
Nadace účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky do nákladů rovnoměrně po dobu trvání nájmu. 
Při ukončení nájmu a uplatnění možnosti odkupu je předmět leasingu zařazen do majetku nadace v kupní (reprodukč-
ní) ceně.

(f) Dlouhodobý finanční majetek
Dlouhodobý finanční majetek představuje dluhové cenné papíry držené do splatnosti a je účtován v pořizovací ceně. 
Pořizovací cena zahrnuje přímé náklady související s pořízením, například poplatky a provize makléřům, poradcům 
a burzám.

Dlužné cenné papíry držené do splatnosti jsou k rozvahovému dni oceňovány pořizovací cenou zvýšenou nebo 
sníženou o úrokové výnosy nebo náklady.

Výnosy z tohoto majetku jsou zahrnuty ve výnosech z dlouhodobého finančního majetku.

(g) Krátkodobý finanční majetek
Krátkodobý finanční majetek představují zejména prostředky na běžných bankovních účtech.

Krátkodobý finanční majetek mohou dále tvořit dluhové cenné papíry, které má účetní jednotka v držení převážně za 
účelem obchodování s nimi. Krátkodobý finanční majetek je pak oceněn pořizovací cenou. Pořizovací cena zahrnuje 
přímé náklady související s pořízením, například poplatky a provize makléřům, poradcům a burzám.

Dlužné cenné papíry určené k obchodování se k rozvahovému dni přeceňují na reálnou hodnotou. Změna reálné 
hodnoty cenných papírů určených k obchodování se zaúčtuje na příslušný účet účtové skupiny 54 – Ostatní náklady 
nebo 64 – Ostatní výnosy souvztažně s účtem účtové skupiny 92 – Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků.

Výnosy z tohoto krátkodobého finančního majetku jsou zahrnuty ve výnosech z krátkodobého finančního majetku.

Prodej cenných papírů se účtuje ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 65 – Tržby z prodeje majetku, zúčto-
vání rezerv a opravných položek. Úbytek cenných papírů se účtuje na příslušném účtu účtové skupiny 55 – Odpisy, 
prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek.

(h) Deriváty
Deriváty k obchodování
Finanční deriváty držené za účelem obchodování jsou vykazovány v reálných hodnotách a zisky (ztráty) ze změny 
reálných hodnot jsou zachyceny ve výkazu zisku a ztráty v položce „Jiné ostatní výnosy“ respektive „Jiné ostatní 
náklady“.

(i) Přepočty cizích měn
Účetní jednotka používá pro přepočet transakcí v cizí měně denní kurz ČNB. V průběhu roku účtuje Nadace pouze 
o realizovaných kurzových ziscích a ztrátách.
Aktiva a pasiva v cizí měně jsou k rozvahovému dni přepočítávány podle kurzu devizového trhu vyhlášeného ČNB. 
Nerealizované kurzové zisky a ztráty krátkodobého finančního majetku jsou zachyceny ve výsledku hospodaření.

(j) Daň z příjmů
Splatná daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného, resp. sníženého o trvale 
nebo dočasně daňově neuznatelné náklady, resp. nezdaňované.
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(k) Účtování nákladů a výnosů
Náklady a výnosy se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž časově i věcně souvisejí. V souladu s principem 
opatrnosti Nadace účtuje na vrub nákladů tvorbu rezerv a opravných položek na krytí všech rizik, ztrát a znehodnoce-
ní, která jsou ke dni sestavení účetní závěrky známa.

6. Doplňující informace k rozvaze 

(a) Dlouhodobý majetek
1. Dlouhodobý nehmotný majetek

Software Ocenitelná práva Celkem
Pořizovací cena
Zůstatek k 1. 1. 2020 — — —
Přírůstky 61 97 158
Úbytky — — —
Přeúčtování — — —
Zůstatek k 31. 12. 2020 61 97 158
Oprávky
Zůstatek k 1. 1. 2020 — — —
Odpisy 10 14 24
Oprávky k úbytkům — — —
Zůstatek k 31. 12. 2020 10 14 24
Zůstatková hodnota 31. 12. 2020 51 83 134

2. Dlouhodobý hmotný majetek
Nadace nevlastní žádný dlouhodobý hmotný majetek

3. Drobný dlouhodobý majetek evidovaný v podrozvaze
 2020 2019

Dlouhodobý hmotný majetek 17 —
Dlouhodobý nehmotný majetek 
(software)

— —

Celkem 17 —

(b) Pohledávky
K 31. prosinci 2020 (2019: 0 tis. Kč) nejsou vykázány žádné pohledávky za odběrateli.
Náklady příštích období k 31. prosinci 2020 ve výši 2 tis. Kč (2019: 0 tis. Kč) zahrnují časové rozlišení nákladů spojené 
s dodavatelskými službami.

(c) Závazky
Závazky k dodavatelům k 31. prosinci 2020 činí celkem 339 tis. Kč (2019: 10 tis. Kč). Všechny závazky byly do okamžiku 
sestavení účetní závěrky uhrazeny.

Dohadné účty pasivní představují k 31. prosinci 2020 náklady na dobrovolný audit ve výši 6 tis. Kč  
(25. 9. 2019: 6 tis. Kč).

Závazky k zaměstnancům jsou k 31. prosinci 2020 ve výši 37 tis. Kč (2019: 0 tis. Kč).
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Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění k 31. prosinci 2020 činí 21 tis. Kč (2019: 0 tis. Kč), ze kterých 
15 tis. Kč (2019: 0 tis. Kč) představují splatné závazky ze sociálního zabezpečení a 6 tis. Kč (2019: 0 tis. Kč) představují 
splatné závazky ze zdravotního pojištění. Tyto závazky byly uhrazeny v zákonem stanovené lhůtě.

Daňové závazky činí 4 tis. Kč (2019: 0 tis. Kč) a představuje splatný závazek z daně z příjmů fyzické osoby.

Jiné závazky ve výši 1 tis. Kč (2019: 0 tis. Kč) představují závazek z důchodového pojištění zaměstnance.

7. Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv

Registrované 
nadační jmění

Fondy 
organizace

Hospodářský výsledek 
běžného období

Celkem

Stav k 1. 1. 2020 1 000 101 985 — 102 985
Přijaté peněžní dary — 125 000 — 125 000
Poskytnuté peněžní příspěvky — -70 205 — -70 205
Přeúčtování z fondů na krytí 
správních nákladů

— -1 584 — -1 584

Výsledek hospodaření roku 
2020

— — — —

Zůstatek k 31. 12. 2020 1 000 155 196 — 156 196

8. Doplňující informace k výkazu zisku a ztráty

(a) Výnosy
2020 25. 9. 2019 – 31. 12. 2019

Výnosy z vlastní činnosti 1 685 25
Výnosy z hospodářské činnosti — —
Celkem 1 685 25

Výnosy Nadace tvoří úrokové výnosy ve výši 101 tis. Kč (2019: 10 tis. Kč), dále pak zúčtování fondů ve výši 1 584 tis. Kč 
(2019: 15 tis. Kč).

(b) Náklady
2020 25. 9. 2019 – 31. 12. 2019

Náklady na vlastní provoz (správní činnost) 1 685 25
Celkem 1 685 25

Náklady na vlastní provoz Nadace za rok 2020 jsou tvořeny zejména osobními náklady ve výši 560 tis. Kč (2019: 0 tis. 
Kč) a dodavatelskými službami ve výši 1 125 tis. Kč (2019: 25 tis. Kč), které zahrnují náklady na webové stránky Nadace 
ve výši 369 tis. Kč (2019: 0 tis. Kč), marketingové služby ve výši 459 tis. Kč (2019: 0 tis. Kč) a ostatní služby ve výši 
297 tis. Kč (2019: 25 tis. Kč).

(c) Výsledek hospodaření v členění dle hlavní a vedlejší činnosti
Nadace měla za rok 2020 a období od 25. 9. 2019 do 31. 12. 2019 pouze hlavní činnost a hospodářský výsledek po 
zúčtování fondů z této činnosti je nulový.
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9. Přijaté dary a poskytnuté příspěvky
(a) Přijaté dary
Dárce 2020 25. 9. 2019 – 31. 12. 2019
PPF a. s. — 2 000
CETIN a. s. 50 000 50 000
PPF banka a. s. 25 000 50 000
TV Nova s. r. o. 50 000 —
Celkem 125 000 102 000

(b) Poskytnuté příspěvky
Obdarovaný 2020
Ministerstvo vnitra České republiky 20 000
Ústřední vojenská nemocnice 8 502
Kolo pro život, z.s. 6 000
BF Media, s. r. o. 4 000
Římskokatolická farnost – arciděkanství Horní Police 3 620
Hlavní město Praha 3 146
Metronome Production, s. r. o. 3 000
Cirk La Putyka, o. p. s. 3 000
HEAVEN’S GATE, s. r. o. 2 500
Fakultní nemocnice Plzeň 2 000
Fakultní nemocnice v Motole 2 000
Thomayerova nemocnice 2 000
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 2 000
Junák – český skaut, středisko Vyškov, z.s. 1 500
Junák – český skaut, středisko Pplk. Vally Praha, z.s. 1 200
SULFFOLK COUNTRY FIRE-RESCUE 1 372
Fakultní nemocnice Hradec Králové 1 000
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 1 000
Veslařský klub Slavia Praha z.s. 750
Porte z.s. 500
Tělocvičná jednota Sokol Chuchelna 500
Ostatní 615
Celkem 70 205

10. Zaměstnanci a vedoucí pracovníci

Průměrný počet zaměstnanců a vedoucích pracovníků a osobní náklady za rok 2020:
Rok Počet zaměstnanců Mzdové náklady Náklady na sociální zabezpečení 

a zdravotní pojištění
Sociální náklady

2020 1 407 137 16

Nadace za období 25. 9. 2019 – 31. 12. 2019 neměla žádné zaměstnance.

Nadace v roce 2020 ani 2019 neposkytla členům správní rady ani členům dozorčí rady žádnou finanční ani nefinanční 
odměnu.

27 Nadace PPF Výroční zpráva 2020



11. Informace o odměnách statutárním auditorům

2020 25. 9. 2019 – 31. 12. 2019
Dobrovolný audit 6 6
Celkem 6 6

Auditorem Nadace byla jmenována společnost KPMG Česká republika Audit, s. r. o.

12. Daň z příjmů právnických osob 

(a) Zjištění základu daně
Odhad daně z příjmů právnických osob za zdaňovací období 2020 i za období od 25. 9. 2019 do 31. 12. 2019  
činí 0 tis. Kč.

13. Významné následné události 

K datu sestavení účetní závěrky nedošlo k žádné další významné následné události, která by měla vliv na účetní 
závěrku k 31. prosinci 2020.

Datum 23. 6. 2021    Podpis osoby odpovědné za schválení:
 

      Ing. Kateřina Jirásková
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Zpráva nezávislého auditora
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