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Milí přátelé vědy a Nadačního fondu Neuron,

rok 2021 si budeme pamatovat jako rok, kdy jsme v Neuronu naplno 

dokázali naši sílu a přínos pro společnost. Pomohli jsme vědcům 

v laboratořích i terénu, podpořili studentské projekty, edukovali jsme 

veřejnost. Ukázali jsme, že k řešení nejsložitějších problémů potřebujeme 

znalosti a důkazy místo pocitů a dojmů. A že vědecké objevy aplikované 

do praxe mohou pomoci nám všem.

Hned na začátku roku jsme uspořádali dva Neuron Online Cluby, 

ve kterých nás vědci a experti provedli pandemickou situací. První diskuze 

pro veřejnost se věnovala možnostem vakcinace, druhá refl ektovala blížící 

se konec pandemie s otázkou, jak to nepokazit. Neuron Cluby pro naše 

členy se zabývaly tématem vědeckého transferu – chceme vědcům 

a investorům představit cestu, jak najít společnou řeč. Přesvědčit je, 

že je nezbytná spolupráce a společný záměr. 

To byl také důvod, proč jsme Ceny Neuron rozšířili o novou kategorii 

– mimořádné propojení vědy a byznysu. Vítězný akademický spin-off 

CasInvent Pharma, který hledá nové cesty k léčbě rakoviny, se stal 

inspirací a nejlepším příkladem mezioborové spolupráce. Celý večer 

Cen Neuron v Národním muzeu se nesl v duchu hledání lídrů pro Českou 

republiku – a díky podpoře našich mecenášů, mezi které v roce 2021 

přibyla nová jména, jsme mohli předat nejvíce Cen Neuron v historii.

Dary mecenášů pomohly také Expedici Neuron vydat se za ohroženými 

zvířaty do Konga, kde jsme mapovali místa pro zachování biokoridorů. 

V rámci programu Neuron Junior jsme spolupracovali s nadanými žáky 

a studentskými soutěžními akcemi, abychom nejmladší generaci 

podpořili v jejich prvních vědeckých krocích a nadchli ji pro další kariéru. 

Ocenění pro excelentní vědce, inspirace pro aplikaci do praxe, podpora 

nejmladší generace a popularizace vědy – pilíře, na kterých stojí Nadační 

fond Neuron, jsme v roce 2021 posílili a děkujeme, že nám v tom 

pomáháte i vy. 

Monika Vondráková, předsedkyně správní rady NF Neuron 

Úvodní slovo 

Monika Vondráková

předsedkyně 

správní rady 

NF Neuron
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Představení a poslání nadačního fondu 

Věříme, že vědecké poznání je motorem každé úspěšné společnosti. Navazujeme na to nejlepší, 

co tato země dala sobě i světu – objevy špičkových vědců, jejich otevřenou mysl, touhu po 

bádání, ale také na schopnost tyto ctnosti oceňovat. 

Jsme Nadační fond Neuron. Podporujeme špičkové vědce, kteří mění budoucnost celé 

společnosti. Fungujeme díky financování ze soukromých prostředků mecenášů – úspěšných 

lidí, kteří chtějí prostřednictvím fondu podporovat excelentní české vědce a vědkyně.

 

Inspirací nám byl od začátku stavitel Josef Hlávka. Jako první velký mecenáš českého národa 

pochopil, jak důležité je podporovat rozvoj vědy a umění. Stejně jako on nastartoval rozvoj 

novodobé české vědy, i my prostřednictvím exkluzivní komunity moderních mecenášů 

roztáčíme otáčky té současné: prestižními vědeckými Cenami Neuron oceňujeme ty nejlepší 

české vědce, odkrýváme jejich inspirativní příběhy, probouzíme zájem o vědu a vracíme české 

veřejnosti důvod k hrdosti.

 

Nadační fond Neuron je tabulí cti osobností, které přispívají k prosperitě naší společnosti. 

Excelentní čeští vědci se zde propojují s úspěšnými podnikateli, kteří prostřednictvím podpory 

vědy převzali svůj díl odpovědnosti za budoucí směřování naší země. Touto aktivitou je Nadační 

fond Neuron unikátní nejen u nás, ale v celé Evropě.

Nadační fond Neuron v číslech  

• 12 let podpory vědy a výzkumu

• 99 oceněných vědců

• 8 vědeckých Expedic Neuron v hodnotě 3,6 mil. Kč

• Na prémie Cen Neuron vyplaceno již 75,5 mil. Kč 

• Na vědecké granty Neuron Impulsy vyplaceno 34 mil. Kč

Naše aktivity 

• Oceňujeme excelentní vědce a vědkyně prestižními vědeckými Cenami Neuron – nejvýše 

dotovanými vědeckými cenami v ČR.

• Financujeme Expedice Neuron, terénní práce českých vědců a výzkumníků ve světě.

• Pořádáme Neuron Club, setkání osobností vědy a byznysu nad aktuálními tématy.

• Podporujeme žáky a nadějné studenty v jejich cestě za poznáním a inspirujeme je  

k dalšímu vzdělávání ve vědeckých oborech.

• Rozvíjíme moderní mecenášství vědy, oslovujeme a vyhledáváme osobnosti, které považují 

podporu vědy za důležitou pro celou naši společnost.

• Propojujeme svět vědy a byznysu, iniciujeme setkávání zástupců vědy a byznysu a jejich 

vzájemnou interakci na konferencích atd.



Ceny Neuron 

Ceny Neuron jsou prestižní vědecká ocenění. Předávají se včetně osobní finanční prémie vědcům 

z prostředků mecenášů fondu, a jsou nejlépe dotovanými vědeckými cenami u nás. Cenami 

Neuron oceňujeme světové špičkové vědce z České republiky a mladé vědecké talenty. 

Ceny udělujeme jednou ročně, a to ve třech kategoriích: 

• Cena Neuron za celoživotní přínos vědě

• Cena Neuron pro mladé nadějné vědce

• Cena Neuron za mimořádné propojení vědy a byznysu.

Ceny se udělují v sedmi oborech: matematika, fyzika, chemie, biologie, medicína, společenské 

vědy, computer science. Laureát Ceny Neuron za celoživotní přínos obdrží 1,5 mil. Kč, laureát 

Ceny Neuron pro mladé nadějné vědce získá 500.000 Kč. Cena Neuron za mimořádné 

propojení vědy a byznysu není spojena s finanční odměnou. Laureáti nakládají s finanční 

odměnou dle svých potřeb. Někteří z nich věnují část své odměny na další rozvoj vědy 

prostřednictvím našeho fondu. 

Nadační fond Neuron se Cenám Neuron věnuje po celý rok. Nominační proces začíná již  

v lednu – nominace na laureáty Cen Neuron předkládají do konce března představitelé 

veřejných vědeckých institucí, členové vědecké rady a laureáti předchozích ročníků.  

O držitelích Cen rozhoduje Rada Neuronu, která následuje doporučení vědecké rady.  

V té jsou zastoupeny přední osobnosti české vědy, což znamená, že budoucí laureáti jsou 

podrobeni pečlivému výběru těch nejlepších českých vědců. V případě Ceny za celoživotní 

přínos vědě se do hodnocení zapojuje i mezinárodní vědecká rada, která zajišťuje světovou 

kvalitu oceněných laureátů.  

Vyhlašování vítězů probíhá na podzim kalendářního roku. Součástí Cen Neuron je také 

neformální debata s laureáty, která je určena široké veřejnosti.

 

V roce 2021 jsme deseti laureátům Ceny Neuron celkem vyplatili 8 mil Kč. Laureáty Ceny 

Neuron za celoživotní přínos se v roce 2021 stali Josef Prchal (medicína), Václav Petříček 

(fyzika) a David Preiss (matematika). Laureáty Ceny Neuron pro mladé nadějné vědce byli 

Jan Hladký (matematika), Lenka Zdeborová (fyzika), Jitka Palich Fučíková (medicína), Prokop 

Hapala (chemie), Zuzana Musilová (biologie), Martin Tancer (computer science) a Petr Sedláček 

(společenské vědy). Historicky první Cenu Neuron za mimořádné propojení vědy a byznysu 

získal akademický projekt CasInvent Pharma a jeho spoluzakladatelé Vítězslav Bryja, Kamil 

Paruch a Radoslav Trautmann. 
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Neuron Club 

Jedná se o exkluzivní setkávání špičkových vědců s úspěšnými osobnostmi z byznysu. Uzavřená 

setkání vytváří ideální prostředí pro propojování světů vědy a byznysu a generování novátorských 

myšlenek. Neuron Cluby se konají cca 2x ročně a schází se na nich dvě desítky hostů napříč vědní-

mi i byznysovými obory. Jednotlivá setkání jsou vždy zastřešená konkrétním diskuzním tématem, 

o kterém otevřeně diskutují řečníci z řad vědců i byznysmenů napříč plénem přítomných hostů. 

Podobná platforma jako Neuron Club nemá v České republice obdoby.

 

V roce 2021 jsme naše členy pozvali na výstavu Sluneční králové v Národním muzeu, kde byl 

průvodcem její autor a náš spolupracovník Miroslav Bárta. Neuron Club věnovaný vědeckému 

transferu jako setkání vědců, transferářů a byznysmenů se konal ve Valticích.

 

Další aktivitou je Neuron Online Club: streamovaná debata odborníků na aktuální téma pro  

širokou veřejnost. V roce 2021 jsme uspořádali setkání k pandemické situaci. První z Neuron  

Online Clubů se věnoval v té době novým vakcínám na covid-19, druhý řešil situaci končící  

pandemie a blížící se rozvolňování po konci nouzového stavu. 

Expedice Neuron  

Náš grantový program pomáhá vědcům v terénním výzkumu, při kterém zanechávají 

mezinárodní odkaz. Od roku 2015 jsme objevili bájného ptáka bekasinu královskou, našli 

zapomenutého krokodýla konžského, měřili jsme délku nejhlubší propasti na světě.  

V Expedicích Neuron poznáváme svět v celé jeho rozmanitosti. 

V roce 2021 vyrazila Expedice Neuron Dzamba Ya Lobi pod vedením Tomáše Jůnka do Konga, 

aby mapovali pralesní saliny jako místo setkávání ohrožených zvířat a podařilo se jim navázat 

spolupráci s mezinárodními ochranářskými organizacemi.

Neuron Junior 

Touha po poznání a láska k vědě se musí rozvíjet už od mládí. Podporujeme proto také mladé 

badatele a budoucí skvělé vědce. Neuron splnil v minulosti sny čtyřem dětem. Jeden z mladých 

nadšenců do astrofyziky si například splnil sen návštěvou CERNu, další mladý vědátor zažil stáž 

na špičkovém vědeckém pracovišti ÚOCHB a další nadšenec do astronomie se pak podíval do 

planetária v Hamburku. Všichni ale získali zkušenost, která je posunula v jejich začínající  

vědecké kariéře mnohem dále. 

Kromě vlastního programu dlouhodobě spolupracujeme s organizacemi, které pomáhají 

žákům základních a středních škol v jejich prvních vědeckých příležitostech. V roce 2021 jsme 

proto byli partnery 10. juniorské vědecké konference, kterou pořádala Přírodovědecká fakulta 

Univerzity Karlovy. 
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Hodnoty nadačního fondu 

Fond je postaven na třech základních hodnotách: 

1. Vysoká prestiž a výběrovost vedoucí k výsledkům: Fond si vybírá pouze špičkové a nadějné 

vědce, kteří garantují efektivní využití prostředků Fondu k unikátním vědeckým výsledkům. 

Výběr probíhá zcela transparentně a při výběru vědců fond spolupracuje s nejlepšími 

odborníky v daném oboru. 

2. Individuální přístup: Fond pomáhá vědcům individuálně v závislosti na jejich aktuálních 

potřebách, a to jak finančních, tak i nefinančních (např. v popularizaci a prezentaci jejich 

výsledků), aniž by je zatěžoval zbytečnou byrokracií, například při žádosti, administraci 

finanční podpory a vyhodnocení příspěvku. Účast ve fondu tak neobírá vědce o čas, který 

mohou věnovat výzkumu, prezentaci svých výsledků či obecné popularizaci svého oboru. 

3. Popularizace jako nástroj zvýšení prestiže vědy v české společnosti: Fond podporuje vědce 

k prezentaci jejich výsledků a jejich oboru nejen k odborné, ale i k laické veřejnosti, čímž 

přispívá ke zvýšení povědomí o důležitosti vědy v české společnosti.

Sídlo nadačního fondu 

Vratislavský palác, Tržiště 366/13, 118 00 Praha 1

Orgány nadačního fondu

Neuron Founders 

• Monika Vondráková

• Eduard Kučera

• Martin Fusek

• Václav Novák

• Jan Lukačevič 

Vykonávají zakladatelská práva. Účelem je držet dlouhodobou koncepci fondu, eliminovat 

nahodilé změny v činnosti fondu a být ambasadorem fondu.
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Správní rada 

• Monika Vondráková – předsedkyně správní rady

• Petr Šimůnek

• Jan Konvalinka (do 15. 11. 2021)

• Dita Stejskalová (do 15. 11. 2021)

• Tomáš Jungwirth (od 16. 11.  2021)

• Alexandra Kala (od 16. 11. 2021)

Řídí činnost fondu a nese právní odpovědnost za chod fondu. 

Dozorčí rada 

• Václav Dejčmar

• Radek Halíček

• Libor Winkler

Kontroluje správnost účetnictví, přezkoumává roční závěrku, kontroluje plnění podmínek pro 

poskytování nadačních příspěvků, dohlíží na soulad činnosti s právními předpisy a nedostatky 

hlásí správní radě.

Vědecká rada 

Vědecká je poradním orgánem Nadačního fondu Neuron. Navrhuje vědecké obory, předkládá 

správní radě návrhy pro udělení nadačních příspěvků a ocenění vědcům. Složení vědecké rady  

v roce 2021:

• Biologie

•  garant oboru: prof. Jiří Friml, Ph.D., Dr. rer. Nat, M. Sc.

• členové: prof. RNDr. Julius Lukeš, CSc., doc. Mgr. Štěpánka Vaňáčová, PhD. 

• Computer Science:

•  garant: prof. Ing. Jiří Matas, Ph.D.

• členové: prof. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D. a prof. Ing. František Plášil, DrSc. 

 

• Fyzika

•  garant oboru: Ing. Pavel Jelínek, Ph.D.

• členové: prof. Mgr. Radim Filip, Ph.D. a Mgr. Martin Schnabl, Ph.D., prof. Tomáš 

Jungwirth, Ph.D. 
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• Chemie

•  garant oboru: prof. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.

• členové: prof. Ing. František Štěpánek, PhD., prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr.  

• Matematika 

•  garant oboru: RNDr. Martin Markl, DrSc.

• členové: prof. RNDr. Jan Trlifaj, CSc., DSc., prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc. 

• Medicína 

•  garant oboru: prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc.

• členové: prof. MUDr. Marek Trněný, CSc., prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D., 

MUDr. Roman Kučera

• Společenské vědy

•  garant oboru: doc. RNDr. Filip Matějka, Ph.D.

• členové: doc. JUDr. David Kosař, Ph.D., LL.M., J. S. D. a doc. Mirjam Fried, Ph.D.

Členství ve správní, dozorčí i vědecké radě je čestné, bez nároku na odměnu.
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Představení mecenášů 

Dalibor Dědek
podnikatel, podporovatel veřejně prospěšných projektů 

a spolumajitel společnosti Jablotron. 

„Věřím, že by se peníze měly použít především k tomu, abychom se 

jako společnost povznesli. Důležité je ukazovat cestu.“

Marek Dospiva 
podnikatel a spolumajitel investiční skupiny Penta Investments, 

která působí ve zdravotnictví, fi nančnictví, médiích nebo realitách

„Vážíme si prostředí, ve kterém nejen podnikáme, ale také žijeme.”

Václav Dejčmar
spolumajitel společnosti RSJ, důležitý mecenáš českých 

neziskových projektů

„Díky vědě můžeme překročit hranice poznaného a vydat se na 

cestu do neznáma.“

Ondřej Fryc 
partner společnosti Refl ex Capital, která investuje do desítek 

start-upů v Evropě.

„Jsem moc rád, že existují platformy, jako je Nadační fond Neuron, 

které pomáhají jak s fi nancemi, tak s popularizací práce českých 

vědců.“

Ondřej Bartoš 
partner společnosti Credo Ventures, která investuje
v České republice, Slovensku, Rumunsku nebo Bulharsku

“Česká věda dokazuje, že nejsme jen zemí výroby 
a montoven. Proto podporuji Nadační fond Neuron.”
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Eduard Kučera
zakladatel a spolumajitel společnosti Avast, která se věnuje digitální 

bezpečnosti a jejíž fúze s NortonLifeLock představuje jeden 

z největších obchodů v dějinách České republiky

„Lásku k poznání a vědě by měl mít v srdci každý byznysmen, stejně 

jako vůli podporovat bádání excelentních vědců.“

Libor Winkler
předseda představenstva a akcionář společnosti RSJ, aktivní 

mecenáš českých nadací a projektů

„Bez peněz se věda dělat nedá. Jestli chceme uspět ve světové 

konkurenci, tak věda je základem.“

Lenka Zdeborová 
laureátka Ceny Neuron 2021 pro mladé nadějné vědce v oboru 

fyzika, která svoji osobní fi nanční prémii spojenou s cenu darovala 

na podporu nejmladší generace

„V dnešní vědě, kde je mnoho vědních oborů velmi úzce zaměřeno, 

hledám mosty a spojitosti mezi disciplínami.“

Jan Hammer
partner londýnského Index Ventures, jednoho z nejúspěšnějších 

kapitálových fondů světa, který investoval do start-upů jako 

Dropbox, Skype, Revolut, Robinhood nebo Adyen.

„To, co včera byla novinka, už se stává mainstreamem.“

Karel Janeček
zakladatel fi nanční skupiny RSJ

„Od svých pěti let jsem chtěl být vědec, už tehdy jsem byl přesvědčený, 

že věda je nejsmysluplnější věc na světě. Mám to štěstí, že ji mohu 

podporovat.“ 
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Představení podporovatelů 

Ivona a Josef Matějkovi
zakladatelé internetového 

obchodu CZC.cz, investoři

Jana a Libor Musilovi 
představitelé rodinné fi rmy 
LIKO-S, která se věnuje 
výrobním a stavebním řešením

Tomáš Kupka
hlavní inženýr společnosti 
Finepower GmbH

Michal Günsberger  
Managing Director 
Soukromé mateřské školy 
– The International Early 
Learning Centre – Prague s.r.o.

Jan Bednář
programátor a zakladatel 
společnosti MIS

Petr Cichoň 
majitel společnosti 
Crocodille a sítě restaurací 
rychlého občerstvení 
Bageterie Boulevard

Martin Ducháček  
akcionář RSJ a investor 
impaktového investičního 
fondu Tilia 
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Představení partnerů

Generální partneři

ÚOCHB AV ČR je přední výzkumná instituce pod hlavičkou Akademie věd ČR. Naším posláním 

je základní výzkum na rozhraní chemických a biologických oborů a přenos výsledků základního 

výzkumu do aplikací a komerční sféry.

IOCB Tech s.r.o. je dceřinou společností ÚOCHB AV ČR. Její hlavní činností je identifi kace 

komerčně zajímavých projektů na ÚOCHB, analýza jejich tržního potenciálu a 

patentovatelnosti, ochrana duševního vlastnictví, podpora rozvoje daných projektů formou 

projektového managementu, hledání komerčních partnerů a dojednávání smluvních 

podmínek pro podpis  licenčních smluv.

Partneři

ABRA Software je dynamická technologická fi rma, která vyvíjí a dodává moderní informační 

systémy. Podnikatelům a manažerům na celém světě pomáhá mít přehled o své fi rmě, 

uvolňuje jim ruce od administrativy a umožňuje dělat správná rozhodnutí. Vyhledává místa 

ke zlepšení a k využití IT jako strategické výhody.

Accolade připravuje, vlastní a dlouhodobě pronajímá průmyslové budovy renomovaným 

společnostem z oblasti lehké výroby, související logistiky a e-commerce přesně dle jejich potřeb. 

V České republice, Polsku, Německu a na Slovensku nabízí prostory v téměř třech desítkách parků.

Accredio je obchodníkem s cennými papíry podléhajícím dozoru České národní banky. 

Své služby poskytuje privátní klientele z řad podnikatelů, sportovců a manažerů. Specializací 

společnosti Accredio je individuální správa majetku (asset management) a nezávislé fi nanční 

a investiční poradenství. Na českém trhu působí Accredio již od roku 2003. 

Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, konzultací, podnikových rizik, fi nančního 

poradenství a patří mezi tzv. Velkou čtyřku mezinárodních auditních společností.

Profi med se věnuje správné péči o zuby a dásně. Od vzniku společnosti v roce 1997 absolvovali 

a uspořádali stovky přednášek, školení a veletrhů. Získané znalosti si nenechávají pro sebe. 

Sledují aktuální trendy v péči o zuby a sdílí je dál na svých školeních.



Dary přijaté v roce 2021 

Finanční dary                     Částka

Accolade, s.r.o.        250.000,00 Kč

Accredio, a.s.        350.000,00 Kč

Bartoš Ondřej                   1.000.000,00 Kč

Čertíková Marta             2.000,00 Kč

Dědek Dalibor                  10.000.000,00 Kč

Dejčmar Václav                      1.000.000,00 Kč

Dospiva Marek           500.000,00 Kč

Ducháček Martin                     250.000,00 Kč

Fryc Ondřej                   1.000.000,00 Kč

Hammer Jan         500.256,90 Kč

IOCB TECH s.r.o.                  5.000.000,00 Kč

Kučera Eduard                   1.500.000,00 Kč

Kupka Tomáš          50.000,00 Kč

LIKO - sport, z.s.       250.000,00 Kč

Matějka Josef        250.000,00 Kč

MIS,s.r.o.        350.000,00 Kč

Nadace Crocodille         40.000,00 Kč

Nadace Karla Janečka                      532.224,00 Kč

Podhradský František               300,00 Kč

PROFIMED s.r.o.        250.000,00 Kč

Seyner Hynek                1.260,00 Kč

Soukromá mateřská škola – The International  

Early Learning Centre – Prague s.r.o.                     50.000,00 Kč

Štern Josef             1.000,00 Kč

Winkler Libor                  1.000.000,00 Kč

Zdeborová Lenka                                                                500.000,00 Kč

Celkem             24.627.040,90 Kč
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Poskytnuté nadační příspěvky 2021
 
Příjemce                     Částka

Hapala Prokop        500.000,00 Kč

Hladký Jan        500.000,00 Kč

Jůnek Tomáš        500.000,00 Kč

Musilová Zuzana       500.000,00 Kč

Palich Fučíková Jitka       500.000,00 Kč

Petříček Václav                  1.500.000,00 Kč

Preiss David                   1.500.000,00 Kč

Prchal Josef                   1.500.000,00 Kč

Sedláček Petr                      500.000,00 Kč

Tancer Martin        500.000,00 Kč

Zdeborová Lenka       500.000,00 Kč

Celkem                                         8.500.000,00 Kč

Účetní závěrka 

Viz příloha.

Zpráva dozorčí rady

Dozorčí rada NF Neuron projednala a schválila výroční zprávu a účetní závěrku za rok 2021 

dne 30. června 2022.

V Praze dne 30. června 2022

 

Monika Vondráková

předsedkyně správní rady
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IČ

Obchodní firma nebo název účetní jednotky

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ROZVAHA dle 504/2002 Sb. ve znění pro rok 2016

Označ. AA  KK  TT  II  VV  AA číslo
řádku

Účetní období

stav k prvnímu dni k poslednímu dni

 A. Dlouhodobý majetek celkem A.I.+...+A.IV. 001

 A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem A.I.1+...+A.I.x 002

 A. I.  1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje účet 012 003

          2. Software účet 013 004

          3. Ocenitelná práva účet 014 005

          4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek účet 018 006

          5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek účet 019 007

          6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek účet 041 008

          7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek účet 051 009

 A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem A.II.1+...+A.II.x 010

 A. II.  1. Pozemky účet 031 011

           2. Umělecká díla, předměty a sbírky účet 032 012

           3. Stavby účet 021 013

           4. Hmotné movité věci a jejich soubory účet 022 014

           5. Pěstitelské celky trvalých porostů účet 025 015

           6. Dospělá zvířata a jejich skupiny účet 026 016

           7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek účet 028 017

           8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek účet 029 018

           9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek účet 042 019

         10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek účet 052 020

 A. III. Dlouhodobý finanční majetek celkem A.III.1+...+A.III.x 021

 A. III. 1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba účet 061 022

           2. Podíly - podstatný vliv účet 062 023

           3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti účet 063 024

           4. Zápůjčky organizačním složkám účet 066 025

           5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky účet 067 026

           6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek účet 069 027

 A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem A.IV.1+...+A.IV.x 028

 A. IV. 1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje účet 072 029

           2. Oprávky k softwaru účet 073 030

           3. Oprávky k ocenitelným právům účet 074 031

           4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku účet 078 032

           5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku účet 079 033

           6. Oprávky ke stavbám účet 081 034

           7. Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí účet 082 035

           8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů účet 085 036

           9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům účet 086 037

         10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku účet 088 038

         11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku účet 089 039

 B. Krátkodobý majetek celkem B.I.+...+B.IV. 040

 B. I. Zásoby celkem B.I.1+...+B.I.x 041

 B. I.  1. Materiál na skladě účet 112 042

          2. Materiál na cestě účet 119 043

.. ..33 11 11 22 22 00 22 11

v tisících Kč

00 11 88 77 11 11 88 88

NNaaddaaččnníí  ffoonndd  NNeeuurroonn  nnaa  ppooddppoorruu  vvěěddyy

TTrržžiiššttěě  336666//1133
PPrraahhaa  11  MMaalláá  SSttrraannaa
111188  0000

++00
++44 ++44

++44 ++44

++115522 ++112299

++115522 ++112299

--115566 --113333

--44 --44

--115522 --112299

++1100 117733 ++2222 662277

otisk podacího razítka

RROOZZVVAAHHAA
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Označ. AA  KK  TT  II  VV  AA číslo
řádku

Účetní období

stav k prvnímu dni k poslednímu dni

AKTIVA CELKEM A.+B. 082

          3. Nedokončená výroba účet 121 044

          4. Polotovary vlastní výroby účet 122 045

          5. Výrobky účet 123 046

          6. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny účet 124 047

          7. Zboží na skladě a v prodejnách účet 132 048

          8. Zboží na cestě účet 139 049

          9. Poskytnuté zálohy na zásoby účet 314 050

 B. II. Pohledávky celkem B.II.1+...+B.II.x 051

 B. II.  1. Odběratelé účet 311 052

           2. Směnky k inkasu účet 312 053

           3. Pohledávky za eskontované cenné papíry účet 313 054

           4. Poskytnuté provozní zálohy účet 314 - ř. 51 055

           5. Ostatní pohledávky účet 315 056

           6. Pohledávky za zaměstnanci účet 335 057

           7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění účet 336 058

           8. Daň z příjmů účet 341 059

           9. Ostatní přímé daně účet 342 060

         10. Daň z přidané hodnoty účet 343 061

         11. Ostatní daně a poplatky účet 345 062

         12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem účet 346 063

         13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků účet 348 064

         14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti účet 358 065

         15. Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí účet 373 066

         16. Pohledávky z vydaných dluhopisů účet 375 067

         17. Jiné pohledávky účet 378 068

         18. Dohadné účty aktivní účet 388 069

         19. Opravná položka k pohledávkám účet 391 070

 B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem B.III.1+...+B.III.x 071

 B. III. 1. Peněžní prostředky v pokladně účet 211 072

           2. Ceniny účet 213 073

           3. Peněžní prostředky na účtech účet 221 074

           4. Majetkové cenné papíry k obchodování účet 251 075

           5. Dluhové cenné papíry k obchodování účet 253 076

           6. Ostatní cenné papíry účet 256 077

           7. Peníze na cestě účet 261 078

 B. IV. Jiná aktiva celkem B.IV.1+...+B.IV.x 079

 B. IV. 1. Náklady příštích období účet 381 080

           2. Příjmy příštích období účet 385 081

++1100 117733 ++2222 662277

++1155 ++1155

++1155 ++1155

++1100 111133 ++2222 557788
++11

++1100 111133 ++2222 557777

++4455 ++3344
++4455 ++3344
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Označ. PP  AA  SS  II  VV  AA číslo
řádku

Účetní období

stav k prvnímu dni k poslednímu dni

 A. Vlastní zdroje celkem A.I.+...+A.II. 001

 A. I. Jmění celkem A.I.1+...+A.I.x 002

 A. I.  1. Vlastní jmění účet 901 003

          2. Fondy účet 911 004

          3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků účet 921 005

 A. II. Výsledek hospodaření celkem A.II.1+...+A.II.x 006

 A. II.  1. Účet výsledku hospodaření účet +/-963 007

          2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení účet +/-931 008

          3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let účet +/-932 009

 B. Cizí zdroje celkem B.I.+...+B.IV. 010

 B. I. Rezervy celkem B.I.1+...+B.I.x 011

 B. I.  1. Rezervy účet 941 012

 B. II. Dlouhodobé závazky celkem B.II.1+...+B.II.x 013

 B. II.  1. Dlouhodobé úvěry účet 951 014

          2. Vydané dluhopisy účet 953 015

          3. Závazky z pronájmu účet 954 016

          4. Přijaté dlouhodobé zálohy účet 955 017

          5. Dlouhodobé směnky k úhradě účet 958 018

          6. Dohadné účty pasivní účet 389 019

          7. Ostatní dlouhodobé závazky účet 959 020

 B. III. Krátkodobé závazky celkem B.III.1+...+B.III.x 021

 B. III. 1. Dodavatelé účet 321 022

          2. Směnky k úhradě účet 322 023

          3. Přijaté zálohy účet 324 024

++99 997766 ++2222 441111
++99 997766 ++2222 441111

++11 ++11
++99 997755 ++2222 441100

++00
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ++00

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

++119977 ++221166

++119966 ++221155
++77 ++220011



Okamžik sestavení: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Právní forma
účetní jednotky:
Předmět činnosti nebo účel:

Označ. PP  AA  SS  II  VV  AA číslo
řádku

Účetní období

stav k prvnímu dni k poslednímu dni

PASIVA CELKEM A.+B. 048

          4. Ostatní závazky účet 325 025

          5. Zaměstnanci účet 331 026

          6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům účet 333 027

          7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění účet 336 028

          8. Daň z příjmů účet 341 029

          9. Ostatní přímé daně účet 342 030

          10. Daň z přidané hodnoty účet 343 031

          11. Ostatní daně a poplatky účet 345 032

          12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu účet 346 033

          13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků účet 348 034

          14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů účet 367 035

          15. Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti účet 368 036

          16. Závazky z pevných termínovaných operací a opcí účet 373 037

          17. Jiné závazky účet 379 038

          18. Krátkodobé úvěry účet 231 039

          19. Eskontní úvěry účet 232 040

          20. Vydané krátkodobé dluhopisy účet 241 041

          21. Vlastní dluhopisy účet 255 042

          22. Dohadné účty pasivní účet 389 043

          23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci účet 249 044

 B. IV. Jiná pasiva celkem B.IV.1+...+B.IV.x 045

 B. IV. 1. Výdaje příštích období účet 383 046

          2. Výnosy příštích období účet 384 047

77..44..22002222

++1100 117733 ++2222 662277

++3366 ++88

++1177 ++00

++77 ++22

++112299 ++44

++11 ++11
++11 ++11
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Okamžik sestavení: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Právní forma
účetní jednotky:
Předmět činnosti nebo účel:

Označ. PP  AA  SS  II  VV  AA číslo
řádku

Účetní období

stav k prvnímu dni k poslednímu dni

PASIVA CELKEM A.+B. 048

          4. Ostatní závazky účet 325 025

          5. Zaměstnanci účet 331 026

          6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům účet 333 027

          7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění účet 336 028

          8. Daň z příjmů účet 341 029

          9. Ostatní přímé daně účet 342 030

          10. Daň z přidané hodnoty účet 343 031

          11. Ostatní daně a poplatky účet 345 032

          12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu účet 346 033

          13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků účet 348 034

          14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů účet 367 035

          15. Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti účet 368 036

          16. Závazky z pevných termínovaných operací a opcí účet 373 037

          17. Jiné závazky účet 379 038

          18. Krátkodobé úvěry účet 231 039

          19. Eskontní úvěry účet 232 040

          20. Vydané krátkodobé dluhopisy účet 241 041

          21. Vlastní dluhopisy účet 255 042

          22. Dohadné účty pasivní účet 389 043

          23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci účet 249 044

 B. IV. Jiná pasiva celkem B.IV.1+...+B.IV.x 045

 B. IV. 1. Výdaje příštích období účet 383 046

          2. Výnosy příštích období účet 384 047

77..44..22002222

++1100 117733 ++2222 662277

++3366 ++88

++1177 ++00

++77 ++22

++112299 ++44

++11 ++11
++11 ++11
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      k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IČ

Od: Do:

Obchodní firma nebo název účetní jednotky

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VZZ dle 504/2002 Sb. ve znění pro rok 2016

Označ. VVÝÝKKAAZZ  ZZIISSKKUU  AA  ZZTTRRÁÁTTYY číslo
řádku

Běžné období

Hlavní Hospodářská Celkem

 A. Náklady A.I.+...+A.VIII. 001

 A. I. Spotřebované nákupy a nakupované služby A.I.1+...+A.I.x 002

 A. I.  1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek účty 501, 502, 503 003

          2. Prodané zboží účet 504 004

          3. Opravy a udržování účet 511 005

          4. Náklady na cestovné účet 512 006

          5. Náklady na reprezentaci účet 513 007

          6. Ostatní služby účet 518 008

 A. II. Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace A.II.1+...+A.II.x 009

 A. II.  7. Změna stavu zásob vlastní činnosti účty 561, 562, 563, 564 010

          8. Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb účty 571, 572 011

          9. Aktivace dlouhodobého majetku účty 573, 574 012

 A. III. Osobní náklady A.III.1+...+A.III.x 013

 A. III. 10. Mzdové náklady

          11. Zákonné sociální pojištění účet 524 015

          12. Ostatní sociální pojištění účet 525 016

          13. Zákonné sociální náklady účet 527 017

          14. Ostatní sociální náklady účet 528 018

 A. IV. Daně a poplatky A.IV.1+...+A.IV.x 019

 A. IV. 15. Daně a poplatky účty 531, 532, 538 020

 A. V. Ostatní náklady A.V.1+...+A.V.x 021

 A. V. 16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále účty 541, 542 022

          17. Odpis nedobytné pohledávky účet 543 023

          18. Nákladové úroky účet 544 024

          19. Kursové ztráty účet 545 025

          20. Dary účet 546 026

          21. Manka a škody účet 548 027

          22. Jiné ostatní náklady účet 549 028

 A. VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek A.VI.1+...+A.VI.x 029

 A. VI. 23. Odpisy dlouhodobého majetku účet 551 030

          24. Prodaný dlouhodobý majetek účet 552 031

          25. Prodané cenné papíry a podíly účet 553 032

          26. Prodaný materiál účet 554 033

          27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek účty 556, 559 034

 A. VII. Poskytnuté příspěvky A.VII.1+...+A.VII.x 035

 A. VII. 28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami účty 581, 582 036

 A. VIII. Daň z příjmů A.VII.1+...+A.VII.x 037

 A. VIII. 29.Daň z příjmů účet 591 038

Náklady celkem 039

 B. Výnosy
B.I.+...+B.VII.

040

 B. I. Provozní dotace B.I.1+...+B.I.x 041

 B. I.  1. Provozní dotace účet 691 042

 B. II. Přijaté příspěvky B.II.1+...+B.II.x 043

 B. II.  2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami účet 681 044

          3. Přijaté příspěvky (dary) účet 682 045

          4. Přijaté členské příspěvky účet 684 046

 B. III. Tržby za vlastní výkony a za zboží účty 601, 602, 603 047

.. ..33 11 11 22 22 00 22 11

11..11..22002211 3311..1122..22002211

v tisících Kč

00 11 88 77 11 11 88 88

NNaaddaaččnníí  ffoonndd  NNeeuurroonn  nnaa  ppooddppoorruu  vvěěddyy

TTrržžiiššttěě  336666//1133
PPrraahhaa  11  MMaalláá  SSttrraannaa
111188  0000

++33 770011 ++33 770011
++33 001155 ++33 001155

++4422 ++4422

++3333 ++3333
++331111 ++331111

++22 662299 ++22 662299

++667799 ++667799
++556688 ++556688
++111111 ++111111

++77 ++77

++77 ++77

++33 770011 ++33 770011
++33 770011 ++33 770011

++1100 ++1100

otisk podacího razítka

VVÝÝKKAAZZ  ZZIISSKKUU  AA  ZZTTRRÁÁTTYY

účet 521 014



23

Okamžik sestavení: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Právní forma
účetní jednotky:
Předmět činnosti nebo účel:

Označ. VVÝÝKKAAZZ  ZZIISSKKUU  AA  ZZTTRRÁÁTTYY číslo
řádku

Běžné období

Hlavní Hospodářská Celkem

 B. IV. Ostatní výnosy B.IV.1+...+B.IV.x 048

 B. IV. 5. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále účty 641, 642 049

          6. Platby za odepsané pohledávky účet 643 050

          7. Výnosové úroky účet 644 051

          8. Kursové zisky účet 645 052

          9. Zúčtování fondů účet 648 053

          10. Jiné ostatní výnosy účet 649 054

 B. V. Tržby z prodeje majetku B.V.1+...+B.V.x 055

 B. V. 11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku účet 652 056

          12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů účet 653 057

          13. Tržby z prodeje materiálu účet 654 058

          14. Výnosy z krátkodobého finančního majetku účet 655 059

          15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku účet 657 060

Výnosy celkem 061

 C. Výsledek hospodaření před zdaněním B. - A.I.1-...-A.VII.x  + C. x. 062

 D. Výsledek hospodaření po zdanění B. - A. + D. x. 063

77..44..22002222

++33 669911 ++33 669911

++33 669911 ++33 669911

++33 770011 ++33 770011
++00 ++00
++00 ++00
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 Nadační fond Neuron na podporu vědy  Příloha v účetní závěrce ke dni 31.12.2021

1. POPIS JEDNOTKY

nadační fond

datum vzniku společnosti: 11. července 2013 - zapsáno Městským soudem v Praze, odd. N, číslo vložky 1054

Sestaveno dne: 07.04.2022

Statutární orgán účetní jednotky: Monika Vondráková podpis

Osoba odpovědná za sestavení účetní závěrky: Jana Vacatová

Příloha v účetní závěrce ke dni 31.12.2021

Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní 
jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak.

- podporovat rozvoj vědy a výzkumu v České republice
- podporovat nové generace českých vědců
- oceňovat výsledky výzkumu českých vědců
- popularizovat vědu
- napomáhat k rozvoji mecenášství v oblasti vědy

předmět podnikání:

Rozvahový den: 31. prosince 2021

Název společnosti: Nadační fond Neuron na podporu vědy
Sídlo: Tržiště 366/13, Praha 1 Malá Strana, 11800
Právní forma:

IČO: 01871188
DIČ: CZ01871188

Stránka 1
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 Nadační fond Neuron na podporu vědy  Příloha v účetní závěrce ke dni 31.12.2021

A. OBECNÉ ÚDAJE

A.1. Zakladatel

Neuron Founders (orgán vykonávající zakladatelská práva)
Monika Vondráková Klausova 1491/44, 155 00 Praha 5 Stodůlky
Eduard Kučera Bulharská 1213/21, 101 00 Praha 10
Martin Fusek V Zahradách 175, Tursko
Václav Novák Sychrova 554, Mladá Boleslav
Jan Lukačevič Stamicova 3, Brno

A.2. Členové statuárních orgánů

Správní rada

Dozorčí rada

Dejčmar Václav

A.2.1. Jednání za jednotku

A.3. Předmět činnosti / ÚČEL 

A.4. Změny provedené v nadačním rejstříku za sledované období

B. ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY

B.1. Způsob oceňování, odepisování a tvorby opravných položek

B.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek

Šimůnek Petr

     Přiložená účetní závěrka byla sestavena ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a navazujících předpisů pro účetnictví účetních 
jednotek, 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 účetními standardy č. 401 – 414.

     Příloha se v jednotlivých bodech zaměřuje na významné částky.

     Jménem nadačního fondu jedná předseda správní rady nebo místopředseda správní rady, každý z nich samostatně. 

     Ve sledovaném období došlo k zániku členství ve správní radě panu Prof. RNDr. Janu Konvalinkovi, CSc. a paní Ditě Stejskalové, novými členy správní rady 
byli jmenováni paní Alexandra Kala a pan Tomáš Jungwirth. Změny byly do nadačního rejstříku zapsány 19. dubna 2022.

    - podporovat rozvoj vědy a výzkumu v České republice
    - podporovat nové generace českých vědců
    - oceňovat výsledky výzkumu českých vědců
    - popularizovat vědu
    - napomáhat k rozvoji mecenášství v oblasti vědy    

Prvotní zakladatel Bydliště/ Sídlo
Janeček Karel

Halíček Radek

Lázeňská 285/11, Malá Strana, 118 00 Praha 1

21. září 2018

9. listopadu 2017

Jméno a příjmení

Jungwirth Tomáš člen správní rady 16. listopadu 2021

člen správní rady 29. června 2020

Winkler Libor
člen dozorčí rady

     Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady související s pořízením.

Bydliště/Sídlo

     Neuron Founders je zvláštní orgán fondu, jehož účelem je udržet dlouhodobou koncepci fondu, eliminovat nahodilé změny v činnosti fondu a být 
ambasadorem fondu.

Jméno a příjmení

9. října 2013

člen správní rady

Funkce den vzniku funkce

Kala Alexandra 16. listopadu 2021

člen dozorčí rady

Funkce den vzniku funkce

člen dozorčí rady 21. září 2018

Vondráková Monika předsedkyně správní rady

Stránka 2
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 Nadační fond Neuron na podporu vědy  Příloha v účetní závěrce ke dni 31.12.2021

B.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek

B.1.4. Zásoby

B.1.5 Pohledávky

B.1.6. Nadační kapitál

B.1.7. Přepočty údajů v cizích měnách na českou

B.1.8 Použití odhadů

B.1.9 Účtování výnosů a nákladů

B.1.10 Daň z příjmů

Splatná

     Pro ocenění majetku a závazků k okamžiku uskutečnění účetního případu používá jednotka v souladu s ustanovením § 24 zákona o účetnictví denní kurz 
devizového trhu vyhlášený ČNB v předchozí pracovní den. Realizované i nerealizované kurzové zisky a ztráty byly účtovány do výnosů, resp. nákladů běžného 
roku.

     K okamžiku sestavení účetní závěrky za rok 2021 byly pohledávky, závazky, podíly na obchodních společnostech, cenné papíry a deriváty, ceniny a devizové 
hodnoty (finanční majetek) vyjádřené v cizí měně přepočítány kurzem devizového trhu vyhlášeným ČNB a platným dne 31. prosince 2021.

     Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Nakoupené pohledávky se oceňují pořizovací cenou. Ocenění pochybných pohledávek se 
snižuje pomocí opravných položek na vrub nákladů na jejich realizační hodnotu a to na základě individuálního posouzení jednotlivých dlužníků a věkové struktury 
pohledávek.

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

     Splatná daň za účetní období vychází ze zdanitelného zisku. Zdanitelný zisk se odlišuje od čistého zisku vykázaného ve výkazu zisků a ztráty, neboť 
nezahrnuje položky výnosů a nákladů, které jsou zdanitelné nebo uznané v jiných obdobích, a dále nezahrnuje položky, které nepodléhají dani ani nejsou daňově 
odpočitatelné. Závazek jednotky z titulu splatné daně je vypočítán pomocí daňové sazby platné k datu účetní závěrky.

     V rámci provádění inventarizace jednotka vyhodnocuje případné snížení hodnoty dlouhodobého hmotného majetku. V případě identifikace přechodného 
snížení hodnoty je toto zachycováno prostřednictvím opravných položek. Jedná-li se o trvalé snížení hodnoty dlouhodobého hmotného majetku, je toto 
zachyceno mimořádným jednorázovým odpisem na vrub nákladů.

     Dlouhodobý hmotný majetek získaný bezplatně se oceňuje reprodukční pořizovací cenou a účtuje se ve prospěch účtu vlastní jmění.

    Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku a jsou účtovány podle stanoveného odpisového 
plánu. Jednotka rozděluje majetek podle daňových tříd.

     Položka Jiný výsledek hospodaření minulých let obsahuje rozdíly ze změn účetních metod a dále také dopad oprav chyb minulých let, pokud je významný.

     Hodnota nedobytných pohledávek se snižuje pomocí opravných položek. V souladu se zákonem o rezervách tvoří jednotka zákonné opravné položky. 

     Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady na dopravu, clo a další náklady                                          
s pořízením související. Úroky z úvěru nejsou součástí pořizovací ceny.

     Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení jednotky používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu 
účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Vedení jednotky stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě všech jemu 
dostupných relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu se mohou od těchto odhadů odlišovat.

Způsob tvorby opravných položek

     Nadační kapitál jednotky se vykazuje ve výši zapsané v nadačním rejstříku městského soudu. Případné zvýšení nebo snížení nadačního kapitálu na základě 
rozhodnutí správní rady, které nebylo ke dni účetní závěrky zaregistrováno, se vykazuje jako změny nadačního kapitálu. 

     Pohledávky i dohadné účty aktivní se rozdělují na krátkodobé (doba splatnosti do 12 měsíců včetně) a dlouhodobé (splatnost nad 12 měsíců), s tím, že 
krátkodobé jsou splatné do jednoho roku od rozvahového dne.

     Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí.

     Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. Opravy a údržba se účtují do nákladů.

     Drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně od 1 000 Kč do 80 000 Kč je vykazován v rozvaze a odepsán v roce pořízení.  Drobný dlouhodobý 
hmotný majetek do 1 000 Kč není vykazován v rozvaze a je účtován do nákladů v roce jeho pořízení, v některých případech se hranice        1 000 Kč posuzuje 
individuálně.

Stránka 3
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B.1.11. Přijaté a poskytnuté dary

B.1.12 Následné události

B.1.13 Změny způsobů oceňování, odpisování, srovnatelnosti a opravy chyb minulých období

C. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁT

C. 1. Dlouhodobý majetek
C.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek

Počáteční 
zůstatek

k 1.1.2021 Přírůsky Převody Úbytky

Konečný 
zůstatek

k 31.12.2021

4 4

4 0 0 0 4

Počáteční 
zůstatek

k 1.1.2021 Odpisy Převody Vyřazení

Konečný 
zůstatek     

k 31.12.2021
Opravné 
položky

-4 -4

-4 0 0 0 -4 0

Významné položky dlouhodobého nehmotného majetku

Nadace účtuje o finančních prostředcích přijatých na základě darovacích smluv na účet 911 – Fondy, ze kterého jsou tyto přijaté finanční prostředky zúčtovány
dle charakteru jejich použití následujícími způsoby:

     Přijaté věcné dary jsou účtovány ve prospěch účtu 901 – Vlastní jmění. Odpisy vztahující se k darovanému dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku 
jsou účtovány na vrub účtu 901 – Vlastní jmění.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

- proti bankovnímu účtu v případě poskytnutí finančních prostředků třetím stranám.

Software

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytly
doplňující informace o skutečnostech, které existovaly k rozvahovému dni.

     V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem zohledňujícím skutečnosti, které nastaly po 
rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.

Celkem

Zůstatková hodnota

- do výkazu zisku a ztráty ve prospěch účtu 648 – Zúčtování fondů do výše nákladů vynaložených na jednotlivé projekty nebo provozní
činnost v daném účetním období;

Oprávky a opravné položky
Zřizovací výdaje

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

Konečný zůstatekPočáteční zůstatek
0 0Celkem

Ocenitelná práva

Zřizovací výdaje
Ocenitelná práva

     Mezi významné položky dlouhodobého nehmotného majetku patří softwarové vybavení.

Zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

Majetek

Za účetní období 2021 nebyly změněny způsoby oceňování, postupy odpisování a postupy účtování oproti předcházejícímu účetnímu období.

Software

Celkem

Stránka 4
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C.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek

Počáteční 
zůstatek

k 1.1.2021 Přírůstky Převody Úbytky Úroky

Konečný 
zůstatek

k 31.12.2021

152 -23 129

152 0 0 -23 0 129
Počáteční 
zůstatek

k 1.1.2021 Odpisy Převody Vyřazení

Konečný 
zůstatek   

k 31.12.2021
Opravné 
položky

-152 23 -129

-152 0 0 23 -129 0

Významné položky dlouhodobého hmotného majetku

C.1.3 Dlouhodobý finanční majetek
Jednotka nemá žádný dlouhodobý finanční majetek.

C.2. Zásoby
Jednotka nemá zásoby.

C.3. Pohledávky

Brutto
Opravné 
položky Netto Brutto

Opravné 
položky Netto

15 15 15 15

15 0 15 15 0 15

C.3.1. Věková struktura  pohledávek

C.3.2.  Dlouhodobé pohledávky
Jednotka nemá žádné dlouhodobé pohledávky ani půjčky.

C.3.3. Stát - daňové pohledávky
Jednotka nemá žádné daňové pohledávky.

C.3.4. Poskytnuté zálohy

017
Dlouhodobé poskytnuté zálohy

Celkem 0

Po splatnosti 361 až 5 let
Po splatnosti déle jak 5 let

K 31.12.2021

Zůstatková hodnota

Pozemky

Celkem

0
Počáteční zůstatek

Oprávky a opravné položky

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
Pěstitelské celky trvalých porostů
Základní stádo a tažná zvířata

Krátkodobé poskytnuté zálohy

Záloha

017

K 1.1.2021 K 31.12.2021

Celkem

Hmotné movité věci a jejich soubory

Pěstitelské celky trvalých porostů
Základní stádo a tažná zvířata
Drobný dlouhodobý hmotný majetek

Celkem 0
Konečný zůstatek

     Mezi významné položky drobného dlouhodobého hmotného majetku patří počítačové vybavení v hodnotě 125 tis. Kč a vybavení kanceláře v hodnotě 14 tis. 
Kč.  

Po splatnosti 181 až 360 dnů

Odběratelé
Před termínem nebo maximálně 29 dní po splatnosti
Po splatnosti 30 až 90 dnů

K 31.12.2021

Pohledávky

K 1.1.2021

Odběratelé
Krátkodobé poskytnuté zálohy
Jiné (ostatní) pohledávky
Dohadné účty aktivní
Celkem pohledávky

Po splatnosti 91 až 180 dnů

Celkem

Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Majetek
Pozemky
Umělecká díla, předměty a sbírky
Stavby

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

Hmotné movité věci a jejich soubory

Umělecká díla, předměty a sbírky
Stavby
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C.3.5. Dohadné účty aktivní
Jednotka nemá dohadné účty aktivní.

C.3.6. Jiné ostatní pohledávky kryté právem nebo jinou formou zajištění
Jednotka nemá pohledávky kryté právem nebo jinou formou zajištění.

C.4. Krátkodobý finanční majetek

C.4.1. Krátkodobé podíly, ostatní finanční majetek

Jednotka nemá krátkdobé podíly a ostatní finanční majetek.

C.5. Časové rozlišení aktiv

C.6. Vlastní zdroje

K 1.1.2021 Přijaté dary
Poskytnuté 
příspěvky K 31.12.2021

1 1
9 975 24 627 -8 500 22 410

9 976 24 627 -8 500 22 411

C.6.1.  Přijaté dary / nadační příspěvky
Finanční

Accolade, s.r.o.

Ducháček Martin

05.05.2021
04.01.2021
16.06.2021
21.04.2021
16.02.2021
25.10.2021

08.06.2021
30.11.2021

Nadace Crocodille
MIS,s.r.o.
Matějka Josef 
LIKO - sport, z.s.
Kupka Tomáš
Kučera Eduard

40 000,00 Kč

1 000 000,00 Kč
500 000,00 Kč

Soukromá mateřská škola - The International Early Learning Centre - Prague s.r.o.
Seyner Hynek

Podhradský František

Nadace Karla Janečka

Winkler Libor

02.06.2021
09.08.2021
22.12.2021
09.08.2021

Dospiva Marek 
Dejčmar Václav
Dědek Dalibor
Čertíková Marta
Bartoš Ondřej
Bartoš Ondřej
Accredio, a.s.

500 256,90 Kč
5 000 000,00 KčIOCB TECH s.r.o.

Hammer Jan
Fryc Ondřej

Zdeborová Lenka

PROFIMED s.r.o.

realizace účelu fondu
realizace účelu fondu

realizace účelu fondu
realizace účelu fondu
realizace účelu fondu

1 500 000,00 Kč
50 000,00 Kč

250 000,00 Kč
250 000,00 Kč
350 000,00 Kč

17.12.2021

realizace účelu fondu

Peněžní prostředky v pokladně
Peněžní prostředky na účtech

realizace účelu fondu

250 000,00 Kč

50 000,00 Kč

Náklady příštích období

realizace účelu fondu

-3 692

-3 692
Oceňovací rozdíly

12.02.2021

realizace účelu fondu

realizace účelu fondu

realizace účelu fondu
1 260,00 Kč

1 000,00 Kč

10 113 22 577

Konečný zůstatek k 31.12.2021Počáteční zůstatek k 1.1.2021

24 627 049,90 Kč

532 224,00 Kč

Částka

K 31.12.2021

Poskytovatel

Celkem
Příjmy příštích období

     Náklady příštích období zahrnují především časové rozlišení domén a jsou účtovány do nákladů období, do kterého věcně a časově přísluší.

Komplexní náklady příštích období

Výsledek hospodaření běžného období

K 1.1.2021
34

Ostatní aktiva

Položky vlastních zdrojů
Vlastní jmění

Celkem vlastní kapitál

Zúčtování fondů

Fondy 

22 57710 113

01.11.2021

Celkem

Majetek
Majetkové cenné papíry k obchodování
Dluhové cenné papíry k obchodování
Vlastní dluhodpisy
Ostatní cenné papíry
Pořizovaný krátkodobý finanční majetek

Účel Datum

9.6.2021, 9.7.2021, 
9.8.2021,14.10.2021,15.11.2021

30.06.2021

45

250 000,00 Kč

1 000 000,00 Kč

300,00 Kč

45 34

22.03.2021

realizace účelu fondu
realizace účelu fondu
realizace účelu fondu
realizace účelu fondu
realizace účelu fondu
realizace účelu fondu
realizace účelu fondu
realizace účelu fondu

350 000,00 Kč
500 000,00 Kč
500 000,00 Kč

2 000,00 Kč
10 000 000,00 Kč

250 000,00 Kč
1 000 000,00 Kč

29.06.2021
15.03.2021
06.07.2021
08.02.2021

realizace účelu fondu 09.04.2021

realizace účelu fondu

23.11.2021

realizace účelu fondu
realizace účelu fondu

500 000,00 Kč 26.01.2021

Štern josef realizace účelu fondu

realizace účelu fondu

22.11.2021

realizace účelu fondu
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C.6.2 Poskytnuté nadační příspěvky

18.10.2021
18.10.2021
03.08.2021
02.11.2021
18.10.2021
02.11.2021
18.10.2021
18.10.2021
02.11.2021
18.10.2021
30.11.2021

C.6.3.  Výsledek hospodaření běžného období

0
0

C.7. Rezervy

Jednotka netvořila v roce 2021 rezervy.

C.8. Závazky

C.8.1. Věková struktura  závazků

500 000,00 Kč

Ceny Neuron
Ceny Neuron
Ceny Neuron

Ceny Neuron
Ceny Neuron

500 000,00 Kč
500 000,00 Kč
500 000,00 Kč

1 500 000,00 Kč

500 000,00 Kč
500 000,00 Kč

Ceny Neuron

Musilová Zuzana
Palich Fučíková Jitka
Petříček Václav
Preiss david

Sedláček Petr

Zdeborová Lenka
Tacner Martin

Prchal Josef

Jůnek Tomáš Expedice Neuron

Po splatnosti déle jak 5 let

8
2

4

Celkem

Dodavatelé

Po splatnosti 30 až 90 dnů

Závazky vůči státu

Celkem závazky

Závazky

Směnky k úhradě
Dodavatelé

Celkem

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti
Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti

Příjemce

7

Hapala Prokop 500 000,00 Kč

1 500 000,00 Kč

Hladký Jan Ceny Neuron 500 000,00 Kč

53
7

Ostatní závazky

Ceny Neuron

8 500 000 Kč

201

Projekt Částka

129

Po splatnosti 91 až 180 dnů
Po splatnosti 181 až 360 dnů
Po splatnosti 361 až 5 let

Zaměstnanci a instituce

215196

Ceny Neuron

201Před termínem nebo maximálně 29 dní po splatnosti

Krátkodobé bankovní úvěry
Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

K 31.12.2021

Dohadné účty pasivní

Přijaté zálohy

1 500 000,00 Kč

Datum

Ceny Neuron

201

K 1.1.2021 K 31.12.2021
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C.8.2. Dluhopisy

Jednotka neemitovala dluhopisy.

C.8.3. Závazky k úvěrovým institucím a finanční výpomoci

Jednotka nemá závazky k úvěrovým institucím a finanční výpomoci.

C.8.4. Závazky kryté zástavním právem nebo jinou formou zajištění

C.8.5. Závazky - zápůjčky

Jednotka nemá zápůjčky.

C.8.6. Závazky vůči státu a institucím SZ a ZP

K 1.1.2021
Po 

splatnosti
17 0
12
5
7 0
7

24 0

C.8.7. Přijaté zálohy

Jednotka nemá přijaté zálohy.

C.8.8. Dohadné účty pasivní

C.8.9. Dluhy nevykázané v rozvaze

Jednotka nemá žádné dluhy, které nejsou vykázané.

C.9. Časové rozlišení pasiv

C.10. Deriváty
Jednotka nemá a neúčtuje o derivátech.

C.11. Daň z příjmů

C.12. Majetek a závazky nevykázané v rozvaze
Jednotka nemá závazky nevykázané v rozvaze.

K 1.1.2021
129
129

K 31.12.2021
4

     Výdaje příštích období zahrnují především rozlišení telefonních poplatků a jsou účtovány do nákladů období, do kterého věcně a časově přísluší.

K 1.1.2021 K 31.12.2021
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období
Celkem

1 1

11

Ostatní aktiva

Jednotka nemá k 31. prosinci 2021 evidované daňové nedoplatky.

Popis

010

Celkem

Závazek
Celkem závazek na SP a ZP
Pojistné na sociální zabezpečení
Pojistné na zdravotní pojištění
Závazek vůči státu 0

8

2
2

Dohad na faktury nákladově náležející danému období
4

Daň z příjmů ze závislé činnosti

Po splatnostiK 31.12.2021
08

Jednotka nemá závazky kryté zástavním právem nebo jinou formou zajištění.

Daň z přidané hodnoty
Ostatní daně
Celkem 
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C.13. Zaměstnanci
C.13.1. Osobní náklady a počet zaměstnanců

Průměrný počet zaměstnanců a členů vedední jednotky a osobní náklady za účetní období 2020 a 2021 jsou následující.

D. Dotace

Jednotka nepřijala dotaci.

E. Veřejná sbírka

Jednotka nepořádala veřejnou sbírku.

F. Výdaje na výzkum a vývoj

G. Významné položky neuvedené v účetnictví

Nejsou žádné významné položky v roce 2021.

H. Nepřetržité trvání činnost

CH. Náklady na odměny statutárnímu auditorovi nebo auditorské společnosti

I. Významné události po rozvahovém dni

Jednotka nemá žádné významné položky po rozvahovém dni.

J. Výnosy a náklady, mimořádné svým objemem nebo původem

Jednotka nemá žádné významné výnosy a náklady.

2020 2021

2
1 287
425

1 712
Sociální náklady

Celkový počet zaměstnanců

111
Mzdové náklady
Pojistné SZ a ZP

1

679

Celkový počet zaměstnanců
Průměrný počet zaměstnanců

568

2020

Celkem
Jiné neauditorské služby
Daňové poradenství
Jiné ověřovací služby - nepovinný audit
Povinný audit
Titul

Jednotka použila účetní metody, způsobem, který vychází z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti. Jednotce není známo, že by nastala
skutečnost, která by jí omezovala nebo zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.

     Počet zaměstnanců vychází z průměrného přepočtého stavu pracovníků. 

Nebyly vynaloženy žádné prostředky na výzkum a vývoj.

Celkem

2021

0 0

00
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