Výroční zpráva Nadace HAMU za rok 2017
Složení správní rady do 19. 3. 2017:
prof. Ivan Kurz
prof. Václav Bernášek
doc. Helena Kaupová
doc. Štěpán Koutník
doc. František Malý
prof. Vladimír Rejlek
Složení Správní rady od 19. 3. 2017:
prof. Václav Bernášek
MgA. Slavomír Hořínka, Ph.D.
prof. František Malý
doc. Štěpán Koutník
doc. Tomáš Koutník
Natalie Melnik
Předseda správní rady: prof. Václav Bernášek
Místopředseda správní rady: MgA. Slavomír Hořínka, Ph.D.
Výkonný manažer Nadace HAMU do 1. 5. 2017: PhDr. Ingeborg Radok Žádná
Výkonný manažer Nadace HAMU od 1. 5. 2017: MgA. Irvin Venyš, Ph.D.
Tajemník Nadace HAMU: Mgr. Anna Poppová
Revizor Nadace HAMU: Ing. Miroslav Brabec (od 10. 5. 2016)
Nadace HAMU
Nadace HAMU byla zřízena Hudební fakultou AMU v Praze za účelem nabývání finančních prostředků,
které by umožnily další materiální, profesní a duchovní rozvoj fakulty, podpořily snahu jejích studentů o
vzdělávání, doma i v zahraničí a přispěly k realizaci aktivit s těmito cíli souvisejícími.
Účelem Nadace je především všestranná podpora uměleckých a vzdělávacích aktivit členů akademické obce
Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze a též aktivit, které s touto činností členů
akademické obce souvisejí a jsou v souladu se zájmy fakulty.
Jedná se zejména o finanční podporu určenou:
a. k zajištění konkrétních uměleckých, pedagogických projektů, popř. aktivit s těmito projekty
souvisejících,
b. k zajištění zahraničních a tuzemských studijních pobytů a stáží studentů, popř. pedagogů Fakulty
c. ke krytí výdajů spojených s účastí studentů Fakulty v zahraničních a domácích soutěžích,
d. k zajištění spolupráce Fakulty se zahraničními uměleckými školami srovnatelného zaměření popř.
jinými významnými kulturními institucemi,
e. k zajištění profesionální dokumentace uměleckých výkonů
f. k posílení informační a publikační činnosti
g. ve zvlášť odůvodněných případech k poskytování půjček a jiných forem finanční pomoci.
Nadace v rámci své činnosti a k dosažení svého účelu spolupracuje s jinými nadacemi, nadačními fondy
a dalšími subjekty sledujícími obdobné cíle, a to jak v tuzemsku, tak i v zahraničí.
Činnost Nadace HAMU v roce 2017
V uplynulém období roku 2017 se správní rada Nadace HAMU sešla na řádných zasedáních ve dnech 15.
března, 16. května a 22. listopadu 2017. Na březnovém jednání správní rada potvrdila volbu vítěze Ceny

Bauše Ruysové 2017 z minulého zasedání a zvolila novou správní radu Nadace HAMU pro příští pětileté
funkční období (od 19. 3. 2017 do 19. 3. 2022). Ještě téhož dne se konala schůze nově zvolené správní rady,
na které byli zvoleni předseda a místopředseda správní rady. Na květnovém zasedání byla projednána roční
účetní závěrka za rok 2016 a přednesena a schválena Výroční zpráva Nadace HAMU za rok 2016. V rámci
tohoto zasedání byla oznámena rezignace tajemníka Nadace HAMU a následně správní rada zvolila
tajemníka nového. Na listopadovém zasedání správní rada projednala návrhy na udělení ceny Bauše Ruysové
2018 a prostřednictvím tajné volby následně zvolila vítěze této ceny. Správní rada vzala na vědomí
hospodaření Nadace v roce 2017.
Složení správní rady Nadace HAMU se v roce 2017 změnilo. Členy nově zvolené správní rady jsou: prof.
Václav Bernášek, MgA. Slavomír Hořínka, Ph.D., prof. František Malý, doc. Štěpán Koutník, doc. Tomáš
Koutník, Natalie Melnik. Funkci tajemníka Nadace HAMU vykonává Mgr. Anna Poppová.
V roce 2017 byla udělena v řadě již šestá Cena Bauše Ruysové ve výši 20.000,- CHF. Cena se uděluje
výjimečně nadanému studentovi HAMU ve studijním programu „Hudební umění“. Cenu v roce 2017 získal
houslista Milan Al- Ashhab.
Financování Nadace HAMU v roce 2017
Přijaté dary v roce 2017
433.598 Kč
400.000 Kč

Cena Bauše Ruysové
Dar Commerzbank

Poskytnuté příspěvky v roce 2017
V roce 2017 poskytla Nadace HAMU příspěvky 119 studentům ve výši 308.620,- Kč (přehled vyplacených
příspěvků je součástí Výroční zprávy).
Cenu Bauše Ruysové ve výši 20.000,- CHF za rok 2017 obdržel houslista Milan Al- Ashhab.
Náklady na správu
7.260 Kč
20.000 Kč

Faktura M. Totůšková (účetnictví)
Faktury M. Brabec (revizor)

Inventura pokladny v Kč byla provedena k 31. 12. 2017. Stav pokladny k tomuto datu je 0,- Kč. Nadace
HAMU nemá valutové pokladny.
Schválení hospodářského výsledku za rok 2017
Správní rada projednala a schválila Účetní závěrku za rok 2017.
Správní rada rozhodla o tom, že ztráta roku 2017 ve výši 34 185,16 Kč bude převedena na účet
nerozděleného hospodářského výsledku, který tak dosáhne výše 752 444,20 Kč.
Nadace HAMU při svém hospodaření dodržela pravidla pro poskytování nadačních příspěvků.
Součástí Výroční zprávy za rok 2017 jsou tyto dokumenty:

-

Přehled přijatých darů v r. 2017
Přehled vyplacených příspěvků v r. 2017
Účetní závěrka za rok 2017

V Praze dne 11. 4. 2018
Zapsala: PhDr. Ingeborg Radok Žádná
Za správnost:

prof. Václav Bernášek, předseda Správní rady

