
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021
NADACE EXPERIENTIA





OBSAH

Úvodní slovo

O Nadaci Experientia

Jak pomáháme vědcům plnit jejich vědecké sny

Zahraniční stáže

Start-up granty

Cena Rudolfa Lukeše

Bezva chemie

Přehled nadačních příspěvků

Dárci a partneři

Základní údaje o Nadaci

Tým Nadace Experientia

Zpráva auditora

Účetní závěrka Nadace za rok 2021

5 

9

11

13

17

21

25

29

31

32

33

37

41





5

ÚVODNÍ SLOVO

Hned v lednu 2021 vznikla díky start-up grantu Nadace 

Experientia na VŠCHT nová výzkumná skupina Petra 

Kovaříčka zaměřená na dynamickou chemii povrchů, 

především na vývoj moderních organických materiálů 

pro inovativní katalyzátory a adaptivní elektroniku. 

Naše Nadace podpořila tento výzkum na 3 roky celko-

vou částkou 6 milionů Kč. 

A daří se i námi podporovanému českému výzkumu 

v zahraničí. Oba naši stipendisté pro rok 2020 (Ondřej 

Kováč, který se na Universität Innsbruck věnuje syntéze 

nového antibiotika Kibdelomycinu, i Lenka Štacková, 

která na UZH v Zürichu vyvíjí nové materiály pro elek-

troniku budoucnosti) dostali na jaře 2021 díky skvělým 

vědeckým výsledkům nabídku prodloužit si své za-

hraniční stáže už za finance hostujících institucí. To je 

fakt, který dokládá, že jsme stipendii podpořili kvalitní 

a v zahraniční konkurenci kompetitivní vědce.

Abychom v tomto trendu pokračovali a ještě přispěli 

k transparentnosti rozhodovacího procesu, ustavili jsme 

v dubnu 2021 Grantový výbor Nadace Experientia, což je 

poradní orgán složený z vysokoškolských profesorů pů-

sobících na významných pracovištích v ČR i v zahraničí. 

Nově ustavený Grantový výbor pomohl Správní radě 

vybrat už stipendisty pro rok 2021. Těmi se stali Soňa 

Krajčovičová, která díky stipendiu ve výši 945 000 Kč 

v červenci 2021 vycestovala na University of Cambridge, 

kde se věnuje metodě „sponkování” peptidů pro novou 

generaci cílených léčiv, a Athanasios Markos, který díky 

stipendiu ve výši 1 420 000 Kč v říjnu 2021 zamířil na 

ETH Zürich,  kde vyvíjí nové reakce, které umožní zkou-

mat biomolekuly v živých organismech. Soňa s Athana-

siem rozšířili řadu již 17 excelentních mladých chemiků, 

kteří díky nadační podpoře dostali šanci vycestovat na 

roční stáž na špičkové zahraniční vědecké pracoviště. 

V novoročním přání pro rok 2021 jsme přátelům a příznivcům Nadace 

Experientia přáli, ať je jejich rok organický. Ten náš, nadační, skutečně 

organický byl. Ostatně, posuďte sami.
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A protože chceme pro budoucí mladé vědce vytvářet 

v Česku dobré zázemí, rozhodli jsme vytvořit nový pro-

gram na zatraktivnění výuky chemie. Jmenuje se Bezva 

chemie, spustili jsme ho v září 2021 a hned do prvního 

ročníku se nám přihlásilo neskutečných 126 učitelů 

chemie z celé ČR. Nadace Experientia vyčlenila na pro-

gram Bezva chemie 200 000 Kč ročně a již v roce 2021 

díky němu zatraktivnila výuku chemie na 10 základních 

a 10 středních školách.

V listopadu 2021 jsme odtajnili nového laureáta Ceny 

Rudolfa Lukeše České společnosti chemické, kterým se 

stal doc. Lukáš Trantírek z výzkumného ústavu CEITEC 

Masarykovy univerzity v Brně.  Vědec oceněný osobní 

prémií ve výši 100 000 Kč vyvíjí technologii in-cell NMR, 

což je jediná metoda, která dnes umožňuje zkoumat 

strukturu biomolekul a jejich interakcí přímo uvnitř 

živých buněk. 

 

Jelikož Cena Rudolfa Lukeše je zaměřena na seniorní 

vědce, s radostí jsme v listopadu 2021 zveřejnili no-

vou cenu Via Chimica, kterou budeme od roku 2022 

udělovat mladým talentům z českých vysokých škol, 

kteří mají skvělou originální studentskou práci v oboru 

chemie. Laureát/ka ceny Via Chimica, kterého/kterou 

vybere společná hodnotící komise Učené společnosti 

ČR a Nadace Experientia, dostane od Nadace Experien-

tia osobní prémii ve výši 50 000 Kč.

Nadace Experientia dosud vyčlenila na podporu mladých 

vědkyň a vědců téměř 30 milionů korun a jak je vidět 

ze součtu našich aktivit v roce 2021, nehodlá ve svém 

úsilí polevit. Dlouhodobou a cílenou podporou chceme 

významně ovlivnit českou chemii a posunout ji směrem 

k celosvětové špičce, třeba až k další Nobelově ceně.

Za tým Nadace Experientia 

Anna Batistová, ředitelka

Z celého srdce děkujeme všem našim partnerům a dárcům. Budeme rádi, 

pokud se k podpoře vědy skrze Nadaci Experientia připojíte i Vy.
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O NADACI EXPERIENTIA

Podporujeme nadějné mladé vědkyně a vědce z oboru 

organické, bioorganické a medicinální chemie na roč-

ních zahraničních stážích na prestižních univerzitách 

a motivujeme je k návratu do ČR díky start-up grantům 

pro založení vlastní výzkumné skupiny na některém 

z  českých pracovišť. Nově zatraktivňujeme chemii na 

základních a středních a podporujeme i mladé chemic-

ké talenty na vysokých školách. Věříme, že tato cílená 

a dlouhodobá podpora významně ovlivní českou chemii 

a posune ji směrem k celosvětové špičce.

Nadaci Experientia založili v roce 2012 manželé Hana 

a  Dalimil Dvořákovi. Významní čeští chemici vložili do 

Nadace na podporu vědeckých talentů více než 200 mi-

lionů korun ze svého podílu na licenčních poplatcích za 

antivirové látky vyvinuté profesorem Antonínem Holým 

na ÚOCHB AV ČR. Jejich snem je další Nobelova cena za 

chemii pro českého vědce nebo vědkyni. Více o Nadaci 

najdete v sekci Základní údaje v poslední části této vý-

roční zprávy či na webu www.experientia.cz

http://www.experientia.cz
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NADACE EXPERIENTIA V ČÍSLECH

9 let pomáháme českým vědcům plnit  

jejich vědecké sny

17 mladých vědkyň a vědců díky nám nastartovalo 

svoji kariéru na prestižní zahraniční univerzitě

20 učitelů na základních a středních školách mohlo díky 

grantu Bezva chemie zatraktivnit výuku pro své žáky

30 milionů korun jsme už vyčlenili  

na podporu české chemie

2 start-up granty byly uděleny dvěma mladým 

vědcům, kteří mohli založit nezávislé výzkumné 

skupiny na českých pracovištích 

9 30M

17 20

2

2 laureáty prestižní Ceny Rudolfa Lukeše  

udělované Českou společností chemickou jsme 

podpořili osobní prémií

2



10

BUDOUCNOST ČESKÉ CHEMIE S NADACÍ EXPERIENTIA
V LETECH 2020–2040:

věnujeme do české vědy 200 milionů Kč

umožníme vznik až 20 nových výzkumných skupin 

na českých pracovištích

podpoříme až 40 mladých vědkyň a vědců na ročních 

zahraničních stážích na prestižních univerzitách

budeme podporovat chemické talenty  

na vysokých školách

budeme oceňovat významné české chemiky

budeme zatraktivňovat výuku chemie na základních 

a středních školách
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VĚDCŮM
JAK POMÁHÁME

PLNIT JEJICH VĚDECKÉ SNY
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Prestižní světové univerzity jako Columbia University 

v New Yorku, MIT v Bostonu či Stanford v Kalifornii. Právě 

tam a na řadu dalších míst vycestovali naše stipendistky 

a stipendisté na své zahraniční stáže. Do soutěže Nadace 

Experientia o roční stipendium se mohou přihlásit mladí 

chemici, kteří mají nebo brzy budou mít ukončené Ph.D. 

studium, a zároveň nejsou starší 35 let. „Výběr univerzity 

i školitele je čistě na mladých vědcích a vědkyních. Jsme 

ovšem rádi, když míří co nejvýš,” prozradila zakladatelka 

Nadace Experientia Hana Dvořáková. V samotné soutěži 

pak rozhoduje kvalita projektů, kterou hodnotí nezávislí 

odborní experti.

ZAHRANIČNÍ STÁŽE

17

17 ročních zahraničních stáží pro 

mladé vědkyně a vědce

7

 7 zemí, kde naši stipendisté bádali

30+

30+ publikací v prestižních 

odborných časopisech vydaných 

s podporou Nadace Experientia

17+

17+ milionů Kč rozděleno ve 

stipendiích

50+

50+ vědeckých konferencí s účastí 

našich stipendistů a stipendistek

5

5 výzkumných skupin už založili 

naši bývalí stipendisté v ČR 

i ve světě
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SEZNAMTE SE SE STIPENDISTY ROKU 2021

Mgr. Soňa Krajčovičová, Ph.D.
University of Cambridge

„Budeme vyvíjet metodologii, která umožní pomocí sponkování peptidů 

přípravu multifunkčních, biologicky zajímavých látek. Díky takto spojeným 

peptidickým sloučeninám  budeme mimo jiné schopni na určité místo v těle 

cíleně doručit léčivo,” popisuje svůj projekt Soňa Krajčovičová z Univerzity 

Palackého v Olomouci. Díky stipendiu Nadace Experientia ve výši 945 000 

Kč stráví rok na University of Cambridge ve skupině prof. Davida Springa.

Mgr. Athanasios Markos, Ph.D.
ETH Zürich

„Chceme vyvinout úplně nové reakce, které nám umožní studovat biomo-

lekuly v živých organismech. Díky tomu bude možné porozumět například 

mechanismu nemocí,” vysvětluje Athanasios Markos z Ústavu organické 

chemie a biochemie AV ČR podstatu svého výzkumného projektu. Tomu se 

bude věnovat na ETH v Zürichu u prof. Helmy Wennemers na roční stáži 

podpořené stipendiem Nadace Experientia ve výši 1 420 000 Kč.

14
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Správní rada Nadace Experientia v roce 2021 rozhodla 

o udělení dvou stipendií na zahraniční stáže v celkové výši 

2 365 000 Kč pro Soňu Krajčovičovou a Athanasia Marko-

se. Dále Nadace Experientia podpořila částkou 20 000 Kč 

iniciativu Czexpats in Science, na jejichž konferenci sti-

pendistka Soňa Krajčovičová prezentovala mladým věd-

kyním a vědcům nadační program zahraničních stáží.
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Díky start-up grantům motivujeme špičkové mladé věd-

ce a vědkyně, aby se po zahraniční stáži vrátili do ČR 

a  založili nezávislou výzkumnou skupinu na některém 

z českých pracovišť. O tříletý startovací grant Nadace 

Experientia ve výši 2 miliony korun ročně mohou žádat 

chemici, kteří mají maximálně 5 let od ukončení Ph. D. 

studia. V soutěži, kterou hodnotí mezinárodní recenzen-

ti, se hodnotí kvalita projektu, ale i jeho ambicióznost 

a high-risk-high-gain charakter. Nadace Experientia už 

podpořila vznik dvou výzkumných skupin. První z nich, 

skupina Ondřeje Baszczyňského, funguje od roku 2019 

na Přírodovědecké fakultě UK v Praze a věnuje se výzku-

mu cíleného doručení léčiv. Druhá, výzkumná skupina 

Petra Kovaříčka, vznikla v lednu 2021 na VŠCHT a zabý-

vá se heterogenní katalýzou na površích. „Věříme, že se 

na tyto výzkumné skupiny budou nabalovat další mladí 

vědci a další úspěchy české vědy,” říká zakladatelka Na-

dace Experientia Hana Dvořáková.

START-UP GRANTY

2

2 výzkumné skupiny

2M

2 miliony Kč jako roční podpora 

jednoho start-up grantu

2

2 česká pracoviště – 

Přírodovědecká fakulta UK  

v Praze a VŠCHT Praha

3

3 roky délka podpory každého 

start-up grantu

10+

10+ vědkyň a vědců zapojených do 

práce výzkumných skupin

7

7 publikací v prestižních 

odborných časopisech vydaných 

s podporou Nadace Experientia
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SEZNAMTE SE S VÝZKUMNOU SKUPINOU 
PRO ROKY 2021-2023

Ing. Petr Kovaříček, Ph.D.
držitel start-up grantu

působiště: VŠCHT Praha

téma: Dynamická systémová chemie

Petr Kovaříček vystudoval organickou chemii na VŠCHT, 

doktorát získal u nositele Nobelovy ceny J.-M. Lehna na 

University of Strasbourg ve Francii. Působil na Humboldt 

University v Berlíně a na Ústavu fyzikální chemie J. Hey-

rovského, AV ČR. Nyní se díky start-up grantu Nadace 

Experientia vrátil na svoji alma mater – VŠCHT v Praze. 

S výzkumnou skupinou Dynamické systémové chemie 

dnes Petr Kovaříček na VŠCHT v Praze vyvíjí moderní 

organické materiály pro inovativní katalyzátory a adap-

tivní elektroniku.

„Náš přístup k organické materiálové chemii se nesou-

střeďuje na konkrétní chemické vazby, struktury, neva-

zebné interakce nebo i jednotlivé reakce. My se na svět 

díváme jako na provázaný systém, dynamický systém 

molekul. Ty molekuly sdílejí dané prostředí, navzájem 

se ovlivňují a třeba reagují jedna s druhou. My studuje-

me celou reakční síť! To je neuvěřitelně fascinující a té-

měř neprobádaný směr výzkumu a i díky start-up grantu 

Nadace Experientia můžeme tuto oblast posunout do-

předu,” dodává Petr Kovaříček.

18

Nadace Experientia podpořila výzkumnou skupinu Petra Kovaříčka na 3 roky 

start-up grantem v celkové výši 6 milionů Kč.
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Výzkumný tým Petra Kovaříčka se na VŠCHT v Praze úspěšně rozrůstá, aktuálně čítá sedm členů.
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Zviditelnění nejlepších vědeckých osobností a jejich 

úspěchů a tím i zvýšení motivace vědecké obce k dosa-

hování excelence. Takové je hlavní poslání Ceny Rudolfa 

Lukeše, kterou elitním vědcům a vědkyním z oboru orga-

nické, bioorganické a medicinální chemie uděluje na zá-

kladě hodnocení nezávislé mezinárodní komise Odborná 

skupina organické, bioorganické a farmaceutické chemie 

České společnosti chemické ve spolupráci s Nadací Ex-

perientia za vynikající soubor původních prací z oboru 

publikovaných v posledních 5 letech v prestižních me-

zinárodních časopisech. Nadace Experientia podporuje 

Cenu Rudolfa Lukeše od roku 2020, a to osobní prémií 

pro laureáty ve výši 100 000 Kč. „Podpora elitních vědců 

z oboru organické, bioorganické a medicinální chemie je 

zcela v souladu s posláním Nadace,” vysvětlují zaklada-

telé Nadace Experientia manželé Dvořákovi.

CENA RUDOLFA LUKEŠE

100k

100 000 Kč činí osobní prémie pro 

laureáty od Nadace Experientia

2

Podpořili jsme již 2 laureáty 

Ceny Rudolfa Lukeše

5

Zájemci předkládají seznam 

nejvýznamnějších publikací za 

posledních 5 let

RUDOLF LUKEŠ (1897–1960)

Je považován za zakladatele syntetické organické chemie u nás. Věnoval se studiu 

reakce Grignardových činidel s laktamy a cyklickými imidy, vedoucí ke ketokyselinám 

a k heterocyklickým enaminům. Chemie heterocyklickyckých sloučenin, zejména py-

ridinu, furanu a elektrochemické studie byly dalším polem jeho zájmu. Po osvobození 

byl v roce 1946 jmenován mezi prvními profesorem organické chemie.
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SEZNAMTE SE S LAUREÁTEM CENY  
RUDOLFA LUKEŠE PRO ROK 2021

doc. Mgr. Lukáš Trantírek, Ph.D.
CEITEC Masarykova univerzita

Laureátem Ceny Rudolfa Lukeše pro rok 2021 se stal doc. Mgr. Lukáš Trantí-

rek, Ph.D. z výzkumného ústavu CEITEC Masarykovy univerzity v Brně za 

vývoj technologie in-cell NMR (vnitrobuněčná nukleární magnetická re-

zonance), což je jediná metoda, která dnes umožňuje zkoumat strukturu 

biomolekul a jejich interakcí přímo uvnitř živých buněk. „Data in-cell NMR 

nám umožňují posoudit specificitu léčiva k danému molekulárnímu cíli nebo 

určit rozsah, jakým léčivo na cílovou molekulu působí. Všechny tyto infor-

mace jsou nesmírně důležité pro nasměrování nebo zefektivnění procesu 

racionálního vývoje léčiv,” říká čerstvý laureát Ceny Rudolfa Lukeše. „Hlavní 

přínos námi vyvíjené technologie nicméně spatřuji v tom, že umožňuje stu-

dium zákonitostí, jakými se reaktivita organických molekul ve vnitrobuněč-

ném prostoru řídí,” uzavírá vědec.

Správní rada Nadace Experientia v roce 2021 rozhodla o udělení osobní pré-

mie laureátovi Ceny Rudolfa Lukeše Lukáši Trantírkovi ve výši 100 000 Kč.

22
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O tom, zda se z mladé, nadané studentky nebo studen-

ta stane v budoucnu vědkyně či vědec, rozhoduje dost 

často už jejich učitel(ka) na základní či střední škole. Pro-

tože s mladými vědci pracujeme a chceme pro ně vytvá-

řet v Česku dobré zázemí, rozhodli jsme vytvořit nový 

program na zatraktivnění výuky chemie na základních 

a středních školách. „Grant Bezva chemie je určený aktiv-

ním učitelům, kteří mají touhu ve svých studentech zapá-

lit nadšení pro chemii a společně s námi věří v to, že cílená 

a dlouhodobá podpora může významně ovlivnit českou 

chemii a posunout ji směrem k celosvětové špičce, třeba 

až k další Nobelově ceně,“ říkají zakladatelé Nadace Ex-

perientia manželé Dvořákovi. Každoročně soutěžíme o až 

200 000 Kč, které Nadace Experientia rozdělí mezi nejlep-

ších 20 projektů na zatraktivnění výuky chemie ve dvou 

soutěžních kategoriích – základní a střední školy. 

BEZVA CHEMIE

200k

až 200 000 Kč každoročně 

rozdělí Nadace Experientia na 

zatraktivnění výuky chemie

20

ročně podpoříme 20 učitelů/

učitelek chemie po celé ČR

126

126 přihlášek nám přišlo do 

soutěže na zatraktivnění 

výuky chemie 

10k

10 000 Kč je maximální výše 

nadačního příspěvku na 

jeden projekt

1

jednalo se o úplně první 

ročník soutěže
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SEZNAMTE SE S TOP 20 PROJEKTY PRO ROK 2021

Marcela Grecová Praha–Vinohrady senzor na monitorování kvality vzduchu

Romana Harmanová Velký Osek vybavení pro pozorování krystalů v polarizačním 
mikroskopu

Monika Holubová Mladá Boleslav základní laboratorní vybavení

Iva Kouřilová Liberec základní laboratorní vybavení

Zuzana Kouřilová Pohořelice vybavení pro přenosné chemické kufříky

Markéta Kratochvílová Poděbrady základní laboratorní vybavení na studium vody

Pavla Machová Česká Lípa vybavení na kyanotypii

Tomáš Pinka Rychnov nad Kněžnou pokročilé laboratorní vybavení

Helena Puršová Ústí nad Labem vybavení k výzkumu vlastností vody

Jiří Šimek Bílá Třemešná digitální váhy, lžičky a další vybavení

V kategorii ZÁKLADNÍ ŠKOLY jsme v roce 2021 s radostí podpořili následujících 

10 aktivních učitelů a jejich skvělých projektů na zatraktivnění výuky chemie:

VÍTĚZOVÉ V KATEGORII ZÁKLADNÍ ŠKOLY
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Správní rada Nadace Experientia rozhodla v roce 2021 o udělení 20 grantů na zatraktivnění 

výuky chemie ve dvou kategoriích – základní a střední školy v celkové výši 191 008 Kč.

David Bogdanovič Pardubice pomůcky pro výuku a laboratorní práce

Martin Čermák Praha–Libeň pomůcky pro badatelskou výuku

Jaroslava Englišová Litovel vybavení pro analýzu potravin a nápojů

Martina Fialková Vlašim základní laboratorní potřeby

Alexandra Hoňková Opava základní laboratorní vybavení

Pavla Machová Česká Lípa materiální a přístrojové vybavení

Adéla Marschallová 
Rumlerová Litoměřice laboratorní pomůcky a chemikálie

Martina Omastová Velké Pavlovice základní laboratorní vybavení

Renáta Ottová Praha–Nad Alejí základní laboratorní vybavení a chemikálie

Miroslava Pospíšilíková Vsetín učební pomůcky pro výuku elektrochemie

V kategorii STŘEDNÍ ŠKOLY jsme roce 2021 s radostí podpořili následujících 

10 aktivních učitelů a jejich skvělých projektů na zatraktivnění výuky chemie:

VÍTĚZOVÉ V KATEGORII STŘEDNÍ ŠKOLY
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PŘEHLED NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ

V roce 2021 jsme rozhodli 

o udělení nadačních 

příspěvků v celkové výši 

2 676 008 Kč

V roce 2021 jsme vyplatili 

nadační příspěvky 

v celkové výši 

4 791 258 Kč

Částka zahrnuje proplacení nadačních 
příspěvků udělených v letech 2018–2021.

Zahraniční stáže 1 204 500 Kč 1 305 750 Kč2 385 000 Kč

Vyplaceno VyplacenoUdělenoNadační příspěvky 

v roce 2021 nadační příspěvky udělené 
v roce 2021

nadační příspěvky udělené 
v letech 2018–2020

Start-up granty — 2 000 000 Kč—

Cena Rudolfa Lukeše 100 000 Kč —100 000 Kč

Bezva chemie 181 008 Kč —191 008 Kč

CELKEM 1 485 508 Kč 3 305 750 Kč2 676 008 Kč

4 791 258 Kč
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DÁRCI A PARTNEŘI

Hlavní dárkyně Hana Dvořáková darovala v roce 2021 

Nadaci Experientia dar v celkové výši 100 000 Kč. 

Avantgarde Prague a společnost Mastercard prostřed-

nictvím sbírkového projektu přispěli částkou 149 017 Kč 

na projekt Nadace Experientia start-up granty. 

Dary od ostatních dárců vybraných přes platformu  

darujme.cz či prostřednictvím darovací smlouvy v roce 

2021 činily celkem 18 300 Kč.

Děkujeme našim dárcům, díky kterým můžeme podporovat nadějné mladé 

vědkyně a vědce a posouvat tak českou chemii směrem k celosvětové špičce.

DĚKUJEME NAŠIM 
DÁRCŮM

Hana Dvořáková

Avantgarde Prague  

a společnost Mastercard

Tomáš Weczerek

Ivo Šenkyřík

Martin Nováček

Jarmila Havířová

Marek Tomaštík

Alexej Mourek

Děkujeme i všem dárcům 

a příznivcům, kteří nás podporují 

svým časem, znalostmi a know-how.
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADACI

Nadace Experientia 

Sídlo: Flemingovo náměstí 2, 166 10 Praha 6 

IČO: 08753598 

Právní forma: Nadace 

Spisová značka: N 1767/MSPH Městský soud v Praze

Nadační kapitál Nadace Experientia činil ke dni 31. prosince 2021 

2 000 000,-Kč (slovy dva miliony korun českých).
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TÝM NADACE EXPERIENTIA

PhDr. Anna Batistová

výkonná ředitelka

Alexandra Václavíková

finanční konzultantka

Mgr. Alena Habartová, Ph.D.

administrativní pracovnice
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RNDr. Irena Stará, CSc.

předsedkyně

Ing. Hana Dvořáková, CSc.

doc. RNDr. Filip Matějka, Ph.D. RNDr. Tomáš Slanina, Ph.D.

SPRÁVNÍ RADA

prof. Ing. Dalimil Dvořák, CSc.  

(od června 2021)

Ing. Petr Knapp

(od října 2021)

DOZORČÍ RADA

Ing. František Dostálek

předseda

Jiří Bárta

(od června 2021)

prof. RNDr. Petr Slavíček, Ph.D.
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prof. RNDr. Petr Klán, Ph.D. prof. Mgr. Jana Roithová, Ph.D.

INVESTIČNÍ VÝBOR

GRANTOVÝ VÝBOR

prof. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D. prof. Ing. Radek Cibulka, Ph.D.

prof. Mgr. Radovan Šebesta , DrSc.

RNDr. Petr Zapletal, MBA

předseda

Ing. David Borges Mgr. Martin Burda, MBA

(do října 2021)

RNDr. JUDr. Tomáš Suda, 

M.A., M.B.A.

(od října 2021)
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA  

A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2021
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
určena zakladatelům organizace Nadace Experientia

Zpráva o ověření účetní závěrky
Výrok auditora
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace Nadace Experientia (dále také „Organizace“)
sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2021, výkazu zisku
a ztráty za rok končící 31.12.2021 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých
podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Organizaci jsou uvedeny v bodě 1.
přílohy této účetní závěrky.
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace
Nadace Experientia k 31.12.2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící
31.12.2021 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
537/2014 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
Organizaci 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 uvedené ve výroční zprávě
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 správní rada
Organizace.
Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností
souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámit se s ostatními informacemi a posoudit, zda ostatní
informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní
jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako
významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných
(materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se
rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup
vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tedy zda případné nedodržení
uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.
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 a

 ostatní informace byly vypracovány v souladu s  právními předpisy.
Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Organizaci, k nimž jsme dospěli při
provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci
uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné
nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost  správní rady a dozorčí rady Organizace za účetní závěrku
Správní rada Organizace 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.

22HLAV s.r.o., IČ 64052907, Spisová značka C 10016 vedená u KS v UL, evidenční č. KAČR 277, osvědčení KDPČR 
sídlo: Všebořická 82/2, 40001 Ústí nad Labem, pobočka: Doudlebská 1699/5, 14000 Praha 4

Tel.: +420 474745134, +420 230 234 554, E-mail: info@22hlav.cz, Web: http://www.22hlav.cz 
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Při sestavování účetní závěrky je správní rada Organizace povinna posoudit, zda je Organizace schopna
nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího
nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou
případů, kdy správní rada plánuje zrušení Organizace nebo ukončení její činnosti, respektive kdy nemá
jinou reálnou možnost než tak učinit.
Za dohled nad procesem účetního výkaznictví v Organizaci odpovídá dozorčí rada. 

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 případech 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 jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická
rozhodnutí, 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 správní radou.

 Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Organizace relevantním pro audit v takovém
rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli
abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.

 Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů
a informace, které v této souvislosti správní rada Organizace uvedla v příloze účetní závěrky.

 Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky správní
radou a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální)
nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost
Organizace nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota
existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v
příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok.
Naše závěry týkající se schopnosti Organizace nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací,
které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést
k tomu, že Organizace 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 správní radu a dozorčí radu 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.

22HLAV s.r.o.
člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem 
MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms                    
Všebořická 82/2, 400 01 Ústí nad Labem                                                                      Ing. Kamila Neradová
evidenční č. KAČR 277                                                                                             evidenční č. KAČR 2091

V Praze, dne 4.dubna 2022
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Nedílnou součástí této zprávy jsou následující přílohy:
 Rozvaha k 31.12.2021
 Výkaz zisku a ztráty za období 1.1.2021 – 31.12.2021
 Příloha k účetní závěrce za období 1.1.2021 – 31.12.2021

22HLAV s.r.o., IČ 64052907, Spisová značka C 10016 vedená u KS v UL, evidenční č. KAČR 277, osvědčení KDPČR 
sídlo: Všebořická 82/2, 40001 Ústí nad Labem, pobočka: Doudlebská 1699/5, 14000 Praha 4

Tel.: +420 474745134, +420 230 234 554, E-mail: info@22hlav.cz, Web: http://www.22hlav.cz 
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