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1) ÚVODNÍ SLOVO VÝKONNÉ MANAŽERKY  
  NADAČNÍHO FONDU DAMU 

 
Vznik Nadačního fondu je významným krokem v životě Divadelní fakulty. Myšlenkou 
založit nadační fond se jak vedení Akademie múzických umění v Praze, tak vedení její 
součásti – Divadelní fakulty, zabývalo již několik let. Na jaře 2019 Správní rada AMU 
vznik nadačního fondu DAMU přímo podpořila a Akademie múzických umění v Praze 
se tak stala zakladatelem "Nadačního fondu DAMU". Ve správní radě fondu zasedají 
čelní představitelé jak Akademie múzických umění, tak Divadelní fakulty, významné 
osobnosti české divadelní a kulturní scény, významní absolventi DAMU a odborníci se 
zkušeností s řízením nadačních fondů. 

Hlavním posláním Nadačního fondu DAMU je pomoc a finanční podpora pro 
naplňování dalšího materiálního, profesního a duchovního rozvoje DAMU, a to jinou 
formou, než na jakou veřejná vysoká škola zpravidla dosáhne. Záměrem NF DAMU je 
nejen rozšiřovat a posilovat možnosti a široké spektrum vzdělávací činnosti na DAMU 
a v oboru dramatické výchovy, ale také vytvářet příležitosti, prostor a podmínky pro 
uplatňování nových či výjimečných talentů, aktivně podporovat tvůrčí aktivity 
studentů divadelních oborů, podporovat zajímavé divadelní projekty a mimo jiné tak 
přispívat obecně k rozvoji kultury a zvyšování úrovně divadelního umění.  

Studium divadelních oborů a zejména uplatňování jejich absolventů v praxi, má svá 
výrazná specifika. DAMU nemá dostatečné možnosti a prostředky, aby podpořila své 
čerstvé absolventy, zejména v rámci složitého procesu uplatnění v praxi, a právě 
nadační fond je tou platformou, která by mohla aktivně pomáhat tomu, aby 
absolventi DAMU neodcházeli po skončení studia na své alma mater do oblastí mimo 
svůj obor.  Věřím, že se podaří působením nadačního fondu také podpořit nejrůznější 
tvůrčí vzdělávací a pedagogické aktivity, které přinesou Divadelní fakultě a oboru 
dramatického umění zajímavé podněty, příležitosti k mezinárodní spolupráci a další 
posun v oboru, a podpoříme tak pokračování a další rozvoj tradice vysoké kvality 
tvůrčí a vzdělávací činnosti v oblasti divadelního umění v České republice.  

Nadační fond DAMU může přinést mnoho příležitostí a možností, jak podpořit a 
rozvíjet oblast divadelní tvorby, živého umění a obecně rozvoj kultury, což považuji 
zejména v dnešní době za mimořádně důležité a věřím, že vznik tohoto nadačního 
fondu a jeho budoucí činnost přispěje svým dílem k těmto cílům a rozvoji naší 
společnosti v širším kontextu.  

Velké poděkování náleží vedení Akademie múzických umění v Praze, jež jako 
zakladatel umožnila a podpořila vznik fondu, a v nemenší míře také všem členům 
správní a dozorčí rady za jejich práci, čas a nasazení, které nadačnímu fondu nad 
rámec svých pracovních a profesních povinností věnují. Přeji Nadačnímu fondu 
mnoho úspěchů, příznivců a podporovatelů, a hlavně hodně smysluplných a 
zajímavých projektů, které bude možné podpořit. 
 
Ing. Iva Štveráková 
výkonná manažerka Nadačního fondu DAMU
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2) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU DAMU  
 (dále jen „nadační fond“)  
 
Zakladatel: Akademie múzických umění v Praze 
 
Vznik nadačního fondu: 9. 7. 2019 
 
Nadační fond je zapsán do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, 
oddíl N, vložka 1724 
 
Sídlo nadačního fondu: Karlova 223/26, Staré Město, 116 65 Praha 1 
 
Identifikační číslo: 082 71 615 
 
Číslo bankovního účtu: 115-9985000267/0100, Komerční banka a.s. 
 
Počáteční vklad při založení nadačního fondu: 100.000 Kč  
 
Posláním a účelem nadačního fondu je především přímá finanční pomoc 
pro umožnění dalšího materiálního, profesního a duchovního rozvoje DAMU, podpora 
tvůrčích vzdělávacích a pedagogických aktivit doma i v zahraničí obecně, ocenění 
mimořádných uměleckých tvůrčích a studijních výkonů v divadelní oblasti, podpora 
kulturních akcí propagujících a podporujících uplatnění studentů v oboru, a nepřímo 
také rozvoj občanské a profesní společnosti v oblasti divadelního umění. 

 
Správní rada:  
a) Předseda: Mgr. Jiří Šesták, Ph.D. 
b) Člen: Ing. Jana Dvořáková, Ph.D. 
c) Člen: Ing. Iva Štveráková 
d) Člen: doc. MgA. Eva Salzmannová 
e) Člen: Jan Papež 
f) Člen: MgA. Milan Němeček 
g) Člen: doc. Mgr. Jan Hančil 
 
Dozorčí rada:  
a) MgA. Petr Prokop 
b) MgA. Eva Suková 
c) prof. JUDr. Jiří Srstka 
 
Webové stránky: www.nfdamu.cz   
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3) Přehled o činnosti nadačního fondu  

 
Fond zahájil svou činnost v druhé polovině roku 2019. Usnesení Městského soudu 
v Praze o zápisu do nadačního rejstříku bylo vydáno dne 19. 6. 2019, Nadační fond 
DAMU byl zapsán do tohoto rejstříku dnem nabytí právní moci dne 9. 7. 2019. 

Nadační fond nemá zaměstnance, funkci výkonné manažerky zastává bezplatně 
tajemnice DAMU Ing. Iva Štveráková, funkci tajemnice fondu pak Ing. Zuzana 
Švehlová. 

Tento tým se v rámci zahájení činnosti fondu věnoval přednostně provozním a 
právním otázkám spojeným s fungováním fondu, zejména se spolupodílel na 
vytvoření loga a webových stránek nadačního fondu (www.nfdamu.cz), vyřízení 
ochranné známky nadačního fondu a přípravě a vytvoření právních dokumentů 
souvisejících s fungováním fondu (darovací smlouvy, zásady GDPR, souhlasy se 
zpracováním osobních údajů, atp.).  
Otázky finanční a komunikační strategie získávání finančních prostředků, propagace 
činnosti a poslání fondu a zejména komunikace s potenciálními dárci budou klíčovými 
úkoly pro navazující rok 2020. 

V roce 2019 nebyly poskytnuty nadačním fondem žádné příspěvky, jedinými náklady 
byly bankovní poplatky založeného bankovního účtu nadačního fondu. 

 
4) Přehled o majetku nadačního fondu 

 
Nadační fond má pouze finanční majetek v podobě peněžních prostředků na 
bankovním účtu. Majetek tvoří vklad zakladatele. Nadační fond nevytváří jistinu ani 
nadační kapitál. Nadační fond nemá další majetek. 
 
Nadační fond nemá žádné dluhy. 

 
5) Přehled nadačních darů přijatých v roce 2019 

 
V roce 2019 nadační fond nepřijal žádné dary. 

 
6) Přehled nadačních příspěvků poskytnutých  
 v roce 2019  
 
Nadační fond DAMU v roce 2019 neposkytl žádné nadační příspěvky. 

 



 

 5/7  

 
7) Finanční zpráva 
 
FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2019 v Kč 
 
Majetkový vklad zakladatele nadačního fondu 100 000 
Konečný zůstatek na bankovním účtu nadačního fondu k 31. 12. 2019 97 800  
Aktiva k 31. 12. 2019 celkem 97 800 
Pasiva k 31. 12. 2019 celkem 100 000  
 
Výnosy celkem 0  
z toho:  
objem nadačních darů přijatých v roce 2019 celkem 0 
 
Náklady celkem 2 200  
z toho:  
objem nadačních příspěvků poskytnutých v roce 2019 celkem 0 
osobní náklady celkem 0 
osobní náklady spojené se správou nadačního fondu 0 
bankovní poplatky 2 200 
 
Podrobný rozpis shora uvedených výnosových a nákladových položek je uveden 
v podkladech účetní závěrky nadačního fondu zpracované k 31. 12. 2019, která byla 
předmětem přezkoumání dozorčí radou nadačního fondu. 
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8) Rozvaha v plném rozsahu k 31. 12. 2019  
 

 



 

 7/7  

9) Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019  
 
 

 


