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Úvodní slovo

vážení přátelé,

Nadační fond ICZ (dále též pouze NF ICZ) má za sebou další rok své existence a touto výroční 
zprávou jej rekapituluje. I přesto, že téměř celý rok 2020 ovlivnila protipandemická opatření, kvůli 
kterým nebylo možné uspořádat benefiční aukci ArtForum v tradiční podobě, šlo o rok úspěšný, 
protože fond opět získal finanční prostředky nezbytné pro realizaci svých dobročinných záměrů.

Potvrdila se tak oprávněnost záměru, který k vzniku NF ICZ vedl, a prokázala, že jak existence 
fondu, tak způsob jeho práce jsou správné.

Všem, kdo mají na dobrém výsledku NF ICZ podíl, což jsou především dárci finančních prostředků, 
popř. uměleckých děl pro dobročinnou aukci, ale také ti, kdo svou prací chod NF ICZ a všechnu jeho 
agendu zajišťují, bych chtěl při této příležitosti vyslovit svůj dík.

Současně mi dovolte vyjádřit i upřímné přesvědčení, že pozitivní činnost Nadačního fondu ICZ bude 
pokračovat i v roce 2021.

Bohuslav Cempírek 
jménem Správní rady Nadačního fondu ICZ

www.iczgroup.com
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Charakteristika NF ICZ
účelem nadačního fondu je podpora jednotlivců, osob nebo organizací, a to zejména 
v následujících oblastech:

podpora charitativní činnosti
podpora aktivit právnických a fyzických osob sledujících obecně prospěšné cíle 
podpora ohrožených osob, zejména dětí, mládeže, žen, seniorů, zdravotně postižených a osob 
žijících v sociálně nestandardních podmínkách 
podpora aktivit a programů pro ohrožené osoby 
podpora humanitárních hodnot 
podpora rehabilitační, výchovné a zájmové činnosti
pomoc lékařským pracovištím v zabezpečení diagnostických a léčebných pomůcek, přístrojů a 
jiného zařízení
podpora dětských domovů, domovů pro seniory a jiných obdobných účelových zařízení 
rozvoj kultury, vědy a vzdělávání 
podpora vzdělávání, školení a osvěty 
podpora sportu a sportovních aktivit 
podpora komunitního a lokálního rozvoje 
podpora ekologických projektů 
podpora ochrany a diversifikace životního prostředí
získávání finančních prostředků pro naplnění uvedených záměrů, včetně pořádání aukcí a 
organizace kulturních, společenských a sportovních akcí za účelem propagace nadačního fondu.

Statutárním orgánem Nadačního fondu ICZ je Správní rada.

Zakladatelem Nadačního fondu ICZ je společnost ICZ a.s.
Společnost ICZ a.s. byla vytvořena roku 1997 spojením předních IT firem v České a Slovenské 
republice. Ty na trhu vesměs působily od počátku devadesátých let a již tehdy hrály v oboru 
významnou roli. Propojením s dalšími subjekty vznikl v průběhu následujících let koncern - Skupina 
ICZ. V rámci střední Evropy dnes patří ICZ a.s. i další společnosti sdružené do Skupiny ICZ mezi 
významné dodavatele aplikačního programového vybavení, návrhu a implementace infrastruktury 
a řešení bezpečnosti informačních systémů. Postupně se oblast zájmu rozšířila směrem na Ukrajinu, 
Gruzii a další země oblasti; v poslední době též na Střední východ a Afriku.

Portfolio svých produktů a služeb společnost neustále rozvíjí v rámci celého oboru informačních a 
komunikačních technologií. Veškeré služby včetně vývoje aplikací na zakázku a projektů v oblasti 
ochrany a bezpečnosti informací jsou zákazníkům poskytovány na bázi širokého spektra platforem 
a technologií.

www.iczgroup.com
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Aktivity NF ICZ v roce 2020

3.1 Přijaté finanční dary

ICZ a.s.
INTAX,spol. s r, o.

160 000 Kč 
39 000 Kč

Přijaté finanční dary ceikem 199 000 Kč

3.2 Přijaté nefinanční dary - umělecká díla pro benefiční 
aukci Artforum

Na benefiční aukci ArtFora byla dražena umělecká díla:

Iva Huttnerová: 
Aleš Knotek: 
Jindřich Pileček; 
Eliška Podzimková: 
Petr Ptáček:

Na Kampě (litografie) 
Bez názvu (litografie) 

Introspekce I. + II. (hlubotisk, lept) 
Malý princ, A. de Saint Exupéry (digitální koláž) 

Praha 1930, Vršovice (litografie)

Celková hodnota přijatých nefinančních darů je 19 500 Kč. 
Díla byla vydražena za 58 500 Kč.

www.tczgroup.com
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Plán činnosti pro rok 2021
v souladu s účelem, pro nějž byl Nadační fond ICZ zřízen, jsou pro rok 2021 předpokládány aktivity 
zaměřené na finanční podporu jednotlivců, osob či organizací naplňujících stanovená kritéria. Mnohé 
z těchto aktivit budou definovány teprve v průběhu roku na základě rozmanitých potřeb tak, jak 
budou vznikat.

Tradiční benefiční aukce ArtForum 2021, byla kvůli nasazení protipandemických opatření přesunuta 
z obvyklého březnového termínu na náhradní termín v posledním čtvrtletí letošního roku 2021.

www.iczgroup.com
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Identifikační údaje

Obchodní firma Nadační fond ICZ

Sídlo Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4

Telefon +420 222 271 111

IČ 056 37 902

DIČ Není plátce DPH

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, 
vložka 1447

Osoby oprávněné Bohuslav Cempírek, člen správní rady
jednat jménem 
nadačního fondu Za nadační fond jedná každý člen správní rady samostatně.

Podepisování za nadační fond se děje tak, že k vytištěnému nebo 
napsanému názvu nadačního fondu připojí člen správní rady svůj podpis.

www.iczgroup.com
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6 Vrcholové orgány
Správní rada

ICZ a.s.
IČ: 251 45 444

Na hřebenech II 1718/10, Praha 4 - Nusle, PSČ 140 00 
při výkonu funkce zastupuje:

Bohuslav Cempírek

Revizor

Zdenka Kubíčková

Zakladatel;

ICZ a.s.
IČ: 251 45 444

Na hřebenech II 1718/10, Praha - Nusle, PSČ 140 00

V Praze dne 20. července 2021 
Nadační fond ICZ

Bohuslav Cempírek 
při výkonu funkce zastupující ICZ a.s. 

člen správní rady Nadačního fondu ICZ

www.iC2group.com
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7 Zpráva revizora
v rámci revizních aktivit bylo zjištěno, že s prostředky Nadačního fondu ICZ bylo nakládáno v 
souladu s nadační listinou a statutem Nadačního fondu ICZ.

V Praze dne 31. března 2021

Zdenka Kubíčková 

revizor Nadačního fondu ICZ

www.iczgroup.com
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8 Účetní závěrka za rok 2020
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Rozvaha k 31.12.2020
Aktiva k 31.12.2020

AKTIVA CELKEM

A. Dlouhodobý majetek

I. Dlouhodobý nehmotný majetek

II. Dlouhodobý hmotný majetek

III. Dlouhodobý finanční majetek

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku

B. Krátkodobý majetek

I. Zásoby

II. Pohledávky

III. Krátkodobý finanční majetek

IV. Jiná aktiva

Stav k 1.1.2020

893

0

0

0

0

0

893

0

0

893

0

Stav k 31.12.2020 

1 066 

0 

0 

0 

0 

0

1 066 

0 
0

1 066 

0

Pasiva k 31.12.2020

stav k 1.1.2020 Stav k 31. 12. 2020

PASIVA CELKEM 

A. Vlastni zdroje

I. Jmění

II. Výsledek hospodařeni ceikem 

8. Cizí zdroje

I. Rezervy

II. Dlouhodobé závazky

III. Krátkodobé závazky

IV. Jiná pasiva

893 

887 

I 026 

-139 

6 

0 

0 

0 

6

1 066 

1 060 

1 245 

-185 

6 

0 

0 

O 
6
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2 Výkaz zisku a ztráty za rok 2020

A.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

Náklady

Spotřebované nákupy a nakupované služby 

Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 

Osobní náklady 

Daně a poplatky 

Ostatní náklady

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití 
rezerv a opravných položek
Poskytnuté příspěvky
Daň z příjmů

Náklady celkem 

B. Výnosy

I. Provozní dotace

II. Přijaté příspěvky

lil. Tržby za vlastni výkony a za zboží

IV. Tržby z prodeje majetku

Výnosy celkem

Výsledek hospodaření před zdaněním 

Výsledek hospodaření po zdanění

www.iczgroup.com

hlavní

66

O
O
O
O

O
O

O

66

O

O

O

20

20

-46

-46

Činnosti

hospodářská

O
O
O
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o

Celkem

66

O
O
O
O

O
O

O

66

O

O

O

20

20

-46

-46
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1 Všeobecné informace
Název:

Sídlo;
IČ;
Právní forma: 

Datum vzniku: 

Zakladatel; 

Správní rada:

Nadační fond ICZ

Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 

056 37 902 

nadační fond

21. prosince 2016 zapsáno Městským soudem v Praze, sp. zn. N 1447 
ICZ a.s.; IČ 251 45 444 

ICZ a.s.; IČ 251 45 444

Při výkonu funkce zastupující

správní radu: Bohuslav Cempírek

Revizor: Zdenka Kubíčková

Výše majetkového vkladu

Zakladatel vložil do nadačního fondu peněžitý vklad 1 000 tis. Kč.

Jednání za jednotku;

Za nadační fond jedná každý člen správní rady samostatně. Podepisování za nadační fond se děje 
tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu nadačního fondu připojí člen správní rady svůj podpis.

Účelem Nadačního fondu ICZ je podpora jednotlivců, osob nebo organizací, zejména v následujících 
oblastech:

podpora charitativní činnosti;
podpora aktivit právnických a fyzických osob sledujících obecně prospěšné cíle;
podpora ohrožených osob, zejména dětí, mládeže, žen, seniorů, zdravotně postižených a osob 
žijících v sociálně nestandardních podmínkách;
podpora aktivit a programů pro ohrožené osoby;
podpora humanitárních hodnot;
podpora rehabilitační, výchovné a zájmové činnosti;
pomoc lékařským pracovištím v zabezpečení diagnostických a léčebných pomůcek, přístrojů a 
jiného zařízení;
podpora dětských domovů, domovů pro seniory a jiných obdobných účelových zařízení;
rozvoj kultury, vědy a vzdělávání;
podpora vzdělávání, školení a osvěty;
podpora sportu a sportovních aktivit;
podpora komunitního a lokálního rozvoje;
podpora ekologických projektů;
podpora ochrany a diversifikace životního prostředí; a
získávání finančních prostředků pro naplnění uvedených záměrů, včetně pořádání aukcí a 
organizace kulturních, společenských a sportovních akcí za účelem propagace nadačního fondu.
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Změny v nadačním rejstříku

V roce 2020 nebyla do nadačního rejstříku zapsána žádná změna.

2 Zásadní účetní postupy
Tato účetní závěrka je připravena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a s vyhláškou 
Ministerstva financí České republiky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 
zákona o účetnictví, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, 
v aktuálním znění. Srovnávací údaje za rok 2019 jsou uvedeny v souladu s uspořádáním a 
označováním položek rozvahy dle vyhlášky v platném znění pro rok 2020.

2.1 Účtování nákladů a výnosů

Náklady a výnosy se účtují časově rozlišené.

2.2 Nadační kapitál

Nadační kapitál jednotky se vykazuje ve výši zapsané v nadačním rejstříku městského soudu 
případně snížen o výši nadačních příspěvků vyplacených z nadačního jmění.

2.3 Přijaté a poskytnuté dary

Nadační fond účtuje o finančních prostředcích přijatých na základě darovacích smluv a o 
nefinančních darech na účet 911 - Fondy.

Poskytnuté dary jsou z účtu 911 - Fondy zúčtovány v případě poskytnutí finančních prostředků 
třetím stranám proti bankovnímu účtu.

2.4 Náklady související se správou nadačního fondu

Náklady související se správou nadačního fondu zahrnují náklady související s provozem kanceláře 
nadačního fondu.

3 Doplňující údaje k rozvaze a výkazu 
zisku a ztráty
Nadační fond byl založen 21.12.2016 vkladem zřizovatele ve výši 1 000 tis. Kč.
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3.1 Krátkodobý finanční majetek

Krátkodobý finanční majetek ve výši 1 066 tis. Kč (2019 - 893 tis. Kč) představují prostředky na 
běžném účtu v UniCredit Bank.

3.2 Vlastní zdroje

Vlastní
jmění Fondy

Výsledek
hospodaření

Neuhrazená 
ztráta 

minulých let Celkem
Stav 1.1.2020 970 56 -48 -91 887
Přijaté dary 0 219 0 0 219
Poskytnuté nadační příspěvky 0 0 0 0 0
Převod ztráty minulého roku 0 0 48 -48 0
Výsledek hospodaření běžného

období 0 0 -46 0 -46

Zůstatek k 31.12.2020 970 275 -46 -139 1 060
Přijaté dary představují finanční dar ICZ a.s., obrazy získané jako nefinanční dar do aukce a příjmy 
z prodaných obrazů ve výši přesahujíc vyvolávací cenu.

3.3 Výnosy a náklady

Tržby z prodeje majetku představují příjmy z prodaných obrazů do výše vyvolávací ceny. 

Spotřebované nákupy představují obrazy vydražené v aukci ve výši přijatého nefinančního daru.

3.4 Daň z příjmů

v roce 2020 ani v roce 2019 účetní jednotka nevykázala daňovou povinnost z daně z příjmů 
právnických osob.

3.5 Členové řídících, kontrolních nebo jiných orgánů

v roce 2020 ani v roce 2019 nedostali členové řídících, kontrolních nebo jiných orgánů odměny ani 
funkční požitky z titulu jejich funkce a nebyly jim poskytnuty žádné zálohy, závdavky či úvěry. Také 
nedošlo k účasti členů těchto orgánů nebo jejich rodinných příslušníků v osobách, s nimiž nadační 
fond uzavřel smlouvu nebo jiný vztah.
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3.6 Informace o odměnách statutárním auditorům

2020 2019
Povinný audit 5 5
Celkem 5 5

4 významná událost
Na konci roku 2019 se poprvé objevily zprávy z Číny týkající se COVID-19 (koronavirus). V prvních 
měsících roku 2020 se virus rozšířil do celého světa a negativně ovlivnil mnoho zemí. Správní rada 
NF ICZ pečlivě monitorovala celou situaci a byla připravena v případě potřeby přijmout opatření k 
minimalizaci dopadu pandemie na NF ICZ.

Správní rada NF ICZ zvážila potenciální dopady COVID-19 na aktivity NF ICZ a dospěla k závěru, 
že nemají významný vliv na předpoklad neomezené doby trvání podniku. Vzhledem k tomu byla 
účetní závěrka k 31.12.2020 zpracována za předpokladu, že NF ICZ bude nadále schopen 
pokračovat ve své činnosti.

5 Události, které nastaly po datu účetní 
závěrky
K datu sestavení účetní závěrky vedení NF ICZ známy žádné významné následné události, které by 
ovlivnily účetní závěrku k 31.12.2020.
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9 Zpráva auditora
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KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Pobřežní 1a 
186 00 Praha 8 
Česká republika 
+420 222 123 111 
www.kpmg.cz

Zpráva nezávislého auditora pro správni radu 
Nadačního fondu ICZ

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky Nadačního fondu ICZ (dále také „Nadační 
fond“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 
31. prosinci 2020, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. prosincem 2020 a přílohy v 
účetní závěrce, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další 
vysvětlující informace. Údaje o Nadačním fondu jsou uvedeny v bodě 1 přílohy v této 
účetní závěrce.

Podle našeho názoru přiložená účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv 
a pasiv Nadačního fondu k 31. prosinci 2020 a nákladů a výnosů a výsledku jeho 
hospodaření za rok končící 31. prosincem 2020 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů 
České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně 
doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost 
stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za 
audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým 
Komorou auditorů České republiky jsme na Nadačním fondu nezávislí a splnili jsme 
i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní 
informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření 
našeho výroku.

Ostatní informace

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace 
uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní 
informace odpovídá statutární orgán Nadačního fondu.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí 
našich povinností souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními 
informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) 
nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o Nadačním fondu získanými během 
auditu účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně 
(materiálně) nesprávné.

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že ostatní 
informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní 
závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní 
závěrkou.
KPMG Česká republika Audit, s.r o . společnost s ručením omezeným a člen globálni síti 
nezávislých členských společnosti KPMG přidružených ke KPMG International Limited, 
anglické privátní společnosti s njčenim omezeným zárukou
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Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Nadačním fondu, k 
nimž jsme dospěli při prováděni auditu, ostatní informace neobsahují významné 
(materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržených 
ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost statutárního orgánu a revizora Nadačního fondu za účetní závěrku

Statutární orgán Nadačního fondu odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající 
věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní 
systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala 
významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán Nadačního fondu povinen posoudit, 
zda je Nadační fond schopen nepřetržité trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze 
v účetní závěrce záležitosti týkající se jeho nepřetržitého trvání a použití předpokladu 
nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy statutární 
orgán plánuje zrušení Nadačního fondu nebo ukončení jeho činnosti, resp. kdy nemá 
jinou reálnou možnost, než tak učinit.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví v Nadačním fondu odpovídá revizor. 

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje 
významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat 
zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, 
nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve 
všech připadech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) 
nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se 
za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivé nebo 
v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnuti, která uživatelé účetní závěrky na jejím 
základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat 
během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší 
povinností:
• Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky 

způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy 
reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom 
na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou 
(materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko 
neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože 
součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, 
nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.

• Seznámit se s vnitřním kontroíním systémem Nadačního fondu relevantním pro 
audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné 
s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jeho 
vnitřního kontrolního systému.

• Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních 
odhadů a informace, které v této souvislosti statutární orgán Nadačního fondu uvedl 
v příloze v účetní závěrce.

• Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní 
závěrky statutárním orgánem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní 
informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo
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podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Nadačního fondu 
nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) 
nejistota existuje, je naši povinnosti upozornit v naší zprávě na informace uvedené 
v této souvislosti v přiloze v účetní závěrce, a pokud tyto informace nejsou 
dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti 
Nadačního fondu nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informaci, která jsme 
získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést 
k tomu, že Nadační fond ztratí schopnost nepřetržitě trvat.

• Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, 
a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události 
způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat osoby pověřené správou a řízením mimo jiné 
o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme 
v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním 
systému.

Statutární auditor odpovědný za zakázku

Martin Kocík je statutárnim auditorem odpovědným za audit účetní závěrky Nadačního 
fondu ICZ k 31. prosinci 2020, na jehož základě byla zpracována tato zpráva 
nezávislého auditora.

V Praze, dne 20. července 2021

KPMG Česká republika Audit, s.r.o. 
Evidenční číslo 71

___Kj______ i:_ ix_l.il.Ing. Martin Kocík 
Partner 
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