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1. Vývoj Nadace Pangea do roku 2017 

Nadace Pangea byla založena zřizovací listinou dne 20. 3. 1991.  

Zřizovatelé / zakladatelé nadace byli Ing. arch. Gorazd Čelechovský, CSc. PhDr. Allan Gintel, Csc., Petr 

Hořejš, JUDr. Miroslav Kubín, Ing. arch. Karel Prager, Csc., PhDr. Ing. Milan Ždímal, CSc. 
 

Nadace byla zřízena u příležitosti 400. výročí narození Jana Amose Komenského. Jejím posláním je 
rozvíjet odkaz Komenského díla a podporovat rozvoj intelektuálních elit české společnosti, vyhledávat, 

podněcovat a finanční podporovat uskutečnění významných projektů směřujících k rozvoji humánních 

cílů civilizace, udělovat Výroční cenu „Za úsilí o nápravu věcí lidských“ klíčovým dílům, významným 
projektů, iniciativám a osobnostem. Obecný přínos k prohloubení lidského rozměru civilizace, je 

klíčovým kritériem pro udělení ceny, svolávat „Obecné porady“ – neoficiální veřejná setkání osobností 

vědy, kultury, politiky a podnikání, věnovaná ožehavým problémům lidské společnosti. 

Nadace Pangea byla zaregistrována Obvodním městským soudem v Praze dne 15. května 1991. Do 
nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl N, vložka 365 byla zapsána dne  

14. listopadu 2000 se základním jměním 500.000,-Kč.  Od r. 2003 do r. 2008 se nadační jmění postupně 

navyšovalo. Podstatnou část prostředků Pangea získala z Nadačního investičního fondu se kterým 
nadace uzavřela smlouvu dne 10. 4. 2002. Současné výše nadačního jmění činí 17.360.000,- Kč.  
 
Nadace Pangea byla v roce 1991 zřízena statutem. Největší změna statutu proběhla v roce 1998, která 
byla nutná pro další vývoj nadace vzhledem k měnící se legislativě.  Od r. 1998 doby je statut ideově 

shodný, úpravy a zpřesnění přinesla měnící se legislativa a odpovědný přístup ke správě nadace. 

Statutárním orgánem nadace je od zřízení nadace správní rada. 
 

Nadace z výnosů nadačního jmění každoročně podporuje na základě předchozího výběrového řízení 
neziskové organizace, a to v souladu s vlastními programovými prioritami: projekty z oblasti vzdělávání, 

výchovy, moderní zážitkové pedagogiky pro děti a mládež, andragogiky, projekty pro skupiny zdravotně 
či mentálně handicapovaných, mateřská centra, seniorské programy apod.  

 

V grantové praxi v roce 2017 finančně podporuje nadace Panagea pět projektů, i nadále akcentuje 
moderní programy vzdělávání, výchovy, a to zejména mladých lidí. S  porozuměním přihlíží k projektům 

směřujícím ke společenskému začlenění znevýhodněných, handicapovaných, sociálně i jinak 
vylučovaných či ostrakizovaných skupin, do grantové výzvy se  promítá téma Slušný člověk, slušnější 

svět, které Nadace Pangea bude i nadále podporovat. 

Záměrem dlouhodobého projektu a tématu „Slušný člověk – slušnější svět!“, je podněcovat opomíjenou 
elementární slušnost, úctu k tradičním hodnotám spolužití, navracení do společenského klimatu 

osvědčené, leč opouštěné návyky vstřícných vztahů k bližním. 
 

2. Statutární orgány nadace v roce 2017 

Členové správní rady nadace v roce 2017 
Miroslav Hanuš - předseda správní rady 

Petr Hořejš - člen 
Pavel Kafka – člen  

Jitka Bajgarová - členka 
 

Správní rada se během roku 2017 sešla celkem osmkrát ke společnému jednání. K jednání byli 

pravidelně přizváni členové dozorčí rady. 
 

V roce 2017 pracovala dozorčí rada Nadace Pangea ve složení 
Štěpán Galbavý  - předseda 

Radek Hanuš – člen 

Marta Horáková – členka  
Dozorčí rada se během roku 2017 sešla celkem osmkrát ke společnému jednání. K jednání byli 

pravidelně přizváni členové správní rady nadace. 
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Způsob jednání nadace: 

Jménem nadace jedná, zavazuje ji a podepisuje jejím jménem předseda správní rady. Dále jménem 

nadace jedná, zavazuje ji a podepisuje, kterýkoliv člen správní rady, pokud je k tomu správní radou 
zmocněn. Podepisování za nadaci probíhá tím způsobem, že k nadepsanému či tištěnému názvu nadace 

připojí k tomu oprávněná osoba svůj podpis. 
 

 

 Činnost Nadace Pangea v roce 2017 

 

3.I.   Správa nadačního jmění 

3.II.      Grantová výzva a dary nadace 

3.III. Další aktivity nadace v roce 2017 

 
 

 

3.I. Správa nadačního jmění 
 
Výše nadačního kapitálu v roce 2017 17.360.000,- Kč. Finance spravuje během roku 2017 J&T banka, 

a.s. a PPF banka a.s. 
 

 

3.II. Grantová výzva a dary nadace v roce 2016 
 
Z výnosu z nadačního jmění finančně podpořila Nadace Pangea pět projektů v celkové výši 115.000,-Kč: 

 
a) Jarní část: 

• Silesiánský klub mládeže, z.s., Zlín na projekt Dobrovolníkem naplno, aneb to je náš životní 

styl! obdržel 20.000,-Kč 

• Živá škola Olomouc, z.s. na projekt Živá škola obdržela 35.000,-Kč 
 

 

b) Podzimní část: 

• Mladí občané, z.s. na projekt Akademie Mladých občanů obdrželi 20.000,-Kč 

• RADKA, z.s. na projekt Dobrvolnictví mladých – krok kupředu obdržela 20.000,-Kč 

• Centrum pro rodinu Vysočina, z.s. na projekt Labyrintem v nás obdrželo 20.000,-Kč 
 

Podpořené projekty finančním darem byly vybrány správní radou nadace ve výběrovém řízení, které 
vycházelo z přihlášek a projektových podkladů zaslaných k programovému tématu "Slušný člověk, 

slušnější svět“, které vyhlásila správní rada nadace. 

 
3.III. Další aktivity nadace v roce 2017 

 
Během roku 2017 proběhly v Nadaci Pangea tyto aktivity. 

 

• V letošním roce byla vyhlášena dvě kola grantových výzev, konkrétně jarní a podzimní 
část.  

• Začaly přípravy na vydání propagačního matriálů – brožury se sbírkou J.A.Komenského 

• Nadace si vybrala vítěze v soutěži o nové logo, které také začala používat. 

• Koncem roku se uskutečnila Obecná porada organizovaná Nadací Pangea v Senátu ČR 
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4. Finance  
Financování nadace v roce 2017 se uskutečnilo z výnosů majetku nadace a z darů.  

 

Výnosy z nadačního jmění  
Celková výše nadačního kapitálu činí 17.360.000,- Kč. Registrován je k 31.12.2017 nadační kapitál ve 

výši 17.360.000,- Kč. Prostředky z výnosů z tohoto jmění jsou střádány ve zvláštním fondu. Veřejně 
vyhlášeným výběrovým řízení přiděluje Nadace finanční prostředky žadatelům formou finančních darů 

(poskytnuté dary). 

 
Účetního zisku v roce 2017 dosáhla nadace díky nákupu a prodeji cenných papírů. Hospodářský výsledek 

z hlavní činnosti činí 613.916,30 Kč.  
 

Dary poskytnuté Nadací Pangea k 31. 12. 2017 
Výběrovým řízením bylo rozděleno celkem 115.000,- Kč jako finanční dary pro 5 podpořených projektů. 
 
 

KONTAKT: 
 
Nadace Pangea 
adresa: Rohanské nábřeží 15, Praha 8 

sídlo: Rohanské nábřeží 15, Praha 8 
IČ: 40763757  

tel.: 727 930 774 – Adéla Kosařová 

e-mail: nadace.pangea@gmail.com 
www.nadacepangea.cz 
www.facebook.com/nadace.pangea  
 

Bankovní spojení: 
 

Číslo účtu: 0002132664/5800  

Bankovní ústav: J&T banka, a.s. 
 

Č. účtu 6044200001/6000  
Bankovní ústav: PPF banka a.s. 

 

 
Účetní závěrku schválila dozorčí rada Nadace Pangea dne:  

Podpis: 
 

 
 

Výroční zprávu schválila správní rada Nadace Pangea dne: 

Podpis: 
 

mailto:nadace.pangea@gmail.com
http://www.nadacepangea.cz/
http://www.facebook.com/nadace.pangea
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5. Hospodaření Nadace Pangea v roce 2017  

 

ROZVAHA k 31. 12. 2017  
 

Příloha č. 1 
 

 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31. 12. 2017 
 

Příloha č. 2 
 

 
 

 

 
 

 


