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Tato výroční zpráva o činnosti a hospodaření Abakusu - nadačního fondu 
zakladatelů Avastu, identifikační číslo 09549731, sídlem Praha 4, Nusle, Pikrtova 
1737/1a, PSČ 140 00, zapsaného v oddílu N, vložce 1849 nadačního rejstříku 
vedeného Městským soudem v Praze (dále jen „nadační fond“), za rok 2020 (dále 
jen „zpráva“) je zpracována ve smyslu a v souladu s § 25 zákona č. 227/1997 Sb., 
o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících 
zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů, 
a dále v souladu se Statutem nadačního fondu.

Hodnoceným obdobím je v této zprávě období existence nadačního fondu v 
prvním kalendářním roce jeho existence, tzn. v roce 2020, tedy období od 29. září 
2020 do 31. prosince 2020; zpráva obsahuje údaje za toto období tak, jak je doklady 
nadačního fondu zachycují ke dni 31. prosince 2020.
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A. Úvodní část
1. Základní informace a účel nadačního 
     fondu
Název: Abakus - nadační fond zakladatelů Avastu
Datum vzniku: 29. 9. 2020
Zakladatel: Pavel Baudiš a Eduard Kučera
Sídlo: Pikrtova 1737/1a, Nusle, 140 00 Praha 4
Identifikační číslo: 09549731
Řídící orgán: správní rada
Hlavním firemním partnerem a donorem je Avast.

Nadační fond byl založen v roce 2020 jako rodinný nadační fond Pavla Baudiše a Eduarda Kučery 
a jeho účelem je všestranně přispívat k zlepšování a rozvoji kvality života a působit k rozvoji 
duchovních a materiálních hodnot, rozvoji a uplatňování základních lidských práv a humanitárních 
zásad a přispívat k lepšímu životu jednotlivce i společnosti jako takové.

2. Informace o týmu
Správní rada 
Jarmila Baudišová, předsedkyně
Milada Kučerová, členka
Libuše Tomolová, členka
 
Dozorčí rada
Aleš Zídek, předseda 
Ondřej Vlček, člen
Alena Naatz, člen

Lidé v týmu
Nadační tým
Libuše Tomolová, výkonná ředitelka 
Kateřina Kotasová, programová manažerka
Přemysl Filip, programový manažer
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Kateřina Hálová, kreativní supervize
Irena Setikovská, PR manažerka
Vendula Řehová, administrativní podpora

Spolupracovníci z Avastu a externí spolupracovníci
Markéta Bulušková, účetní
Monika Baudišová a Jordi Trilla, grafické práce

3. Informace o aktivitách nadačního fondu 
     Abakus
Abakus je nadační fond zakladatelů Avastu, který přináší nástroje pozitivní změny do české společnosti. 

Akronym Abakus odkazuje na osobní příběh zakladatelů technologické společnosti Avast Pavla Baudiše 
a Eduarda Kučery a odráží jejich přesvědčení, že síla je v jednoduchosti a spolupráci. Slovo Abakus jako 
starověká početní tabulka Abakus, první počítač, symbolizuje hledání účelných řešení dostupných všem.

V rámci své činnosti podporuje Abakus vznik nástrojů změny. Na problémy se dívá komplexně a na jejich 
řešení spolupracuje s experty. Vytváří tak podmínky pro vznik nápadů a nástrojů přispívajících k pozitivní 
změně. Neinvestuje pouze finance, ale také znalosti a dovednosti a navrhuje nové formáty pro rozvoj 
a sdílení podpořených projektů. 

Nadační fond Abakus v roce 2020 neměl žádné partnery a spolupracující neziskové organizace.

4. Projekty nadačního fondu v hodnoceném 
     období
S ohledem na krátký časový úsek od vzniku nadačního fondu do konce hodnoceného období nadační 
fond neuskutečnil žádný projekt.
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B. Hospodaření 
nadačního fondu

1. Přehled majetku a závazků nadačního 
     fondu
1. Souhrn:
 a) hodnota souhrnu majetku nadačního fondu: 0 Kč (slovy: nula korun českých)
 b) hodnota souhrnu závazků nadačního fondu: 0 Kč (slovy: nula korun českých) 
 c) hospodářský výsledek za rok 2020: - 194 000 Kč (slovy: mínus stodevadesátčtyři 
                     tisíce korun českých)

2. Přehled majetku nadačního fondu: 
Majetek nadačního fondu je tvořen nadačními dary určenými k dosahování obecně prospěšných cílů. 
V průběhu roku 2020 byl nadačnímu fondu poskytnut jediný nadační dar ve výši 150 000 Kč (slovy: 
sto padesát tisíc korun českých), a to od Bank Gutmann Aktiengesellschaft, pobočka Česká republika. 

Majetek nadačního fondu ke dni 31. prosince 2020 tvořili peněžní prostředky na bankovním účtu 
nadačního fondu.

3. Přehled závazků nadačního fondu:
Nadační fond neměl k 31. prosinci 2020 žádné závazky.

2. Dárci poskytnuvší dary v hodnotě 
     nad 10.000 Kč
Nadačnímu fondu poskytly v roce 2020 dary v hodnotě přesahující 10.000 Kč následující osoby:
Bank Gutmann Aktiengesellschaft, pobočka Česká republika - 150 000 Kč (slovy: sto padesát tisíc korun 
českých).



Abakus nadační fond
Výroční zpráva 2020

6www.abakus.cz
info@abakus.cz

 3. Přehled příjemců nadačních příspěvků 
      v hodnotě nad 10.000 Kč a zhodnocení 
      jejich použití
Nadační fond v roce 2020 neposkytl žádné nadační příspěvky.

4. Přehled použití majetku
S ohledem na krátký časový úsek od vzniku nadačního fondu do konce hodnoceného období nedošlo 
v roce 2020 k žádnému použití majetku nadačního fondu.

5. Zhodnocení pravidla pro omezení 
     nákladů dle § 22 zákona o nadacích 
     a nadačních fondech
Pravidlo pro omezení nákladů nadačního fondu ve smyslu § 22 zákona o nadacích a nadačních fondech 
a ve smyslu čl. 6.1 Statutu nadačního fondu bylo v roce 2020 plně dodrženo.

Kalkulace plnění nákladového pravidla:
 a) celková výše nadačních příspěvků poskytnutých v roce 2020: 0,- Kč (slovy: nula korun českých)
 b) celková výše nákladů nadačního fondu za rok 2020: 194 000 Kč (slovy: stodevadesátčtyři tisíce 
                      korun českých)
 c) poměr celkové výše nákladů k celkové výši nadačních příspěvků v procentech: 0 %
     (přičemž příslušný limit omezení nákladů je stanoven na 14 %).  
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C. Vybrané údaje 
vztahující se k účetní 

závěrce
1. Zhodnocení základních údajů 
     obsažených v účetní závěrce
Základní údaje obsažené v účetní závěrce ukazují, že nadační fond hospodařil v roce 2020 způsobem 
zajišťujícím jeho dlouhodobou životaschopnost a udržitelnost jeho činnosti.

2. Výrok auditora a závažnější informace 
     ze zprávy auditora
Příloha: Roční účetní závěrka nadačního fondu za rok 2020
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Účetní závěrka 
k 31. prosinci 2020 
a za období od 23. 9. 
2020 do 31. 12. 2020
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Účetní závěrka 
k 31. prosinci 2020
1. Všeobecné informace
Abakus – nadační fond zakladatelů Avastu (dále „Nadační fond“) byl zřízen nadační listinou ve formě 
notářského zápisu dne 23. září 2020, identifikační číslo 09549731. Zakladateli jsou pánové Ing. Pavel 
Baudiš a RNDr. Eduard Kučera.

Nadační fond byl dne 29. září 2020 zapsán do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, 
v oddílu N, vložka 1849. Sídlo Nadačního fondu je Pikrtova 1737/1a, Nusle, 140 00 Praha 4.

Hlavním posláním Nadačního fondu je všestranně přispívat k zlepšování a rozvoji kvality života 
a působit k rozvoji duchovních a materiálních hodnot, rozvoji a uplatňování základních lidských práv 
a humanitárních zásad a přispívat k lepšímu životu jednotlivce i společnosti jako takové. 

Za období od 23. září do 30. září 2020 byla na žádost správní rady nadačního fondu Abakus – nadační 
fond zakladatelů Avastu, sestavena mezitímní účetní závěrka, a to v souvislosti se záměrem provést fúzi 
sloučením nadačního fondu Nadační fond Avast, IČO: 247 75 401, se sídlem Pikrtova 1737/1a, Nusle, 
140 00 Praha 4, zapsaného v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. N 817,  
jakožto zanikajícím fondem, s nadačním fondem Abakus – nadační fond zakladatelů Avastu, jakožto 
nástupnickým fondem.

2. Orgány nadačního fondu
Složení správní rady Nadačního fondu k 31. prosinci 2020:
Předseda: Jarmila Baudišová
Člen: Libuše Tomolová
Člen: Milada Kučerová

Jménem Nadačního fondu jedná správní rada navenek tak, že jednají společně vždy předseda správní 
rady a alespoň jeden člen správní rady.

Dozorčí rada Nadačního fondu k 31. prosinci 2020:
Předseda: Aleš Zídek
Člen: Ondřej Vlček
Člen: Alena Naatz
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3. Základní zásady vedení účetnictví
Účetnictví Nadačního fondu je vedeno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění 
pozdějších změn a doplnění a vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 
o účetnictví, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, a Českými 
účetními standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. 
Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami, 
zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní 
jednotky pokračovat ve svých aktivitách.

Krátkodobý finanční majetek tvoří peníze na bankovních účtech a hotovost v pokladně. 
Pohledávky a závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách. 

O poskytnutých a přijatých příspěvcích (darech) Nadační fond účtuje rozvahově, prostřednictvím fondů. 
Ke konci účetního období se do výnosů převádí adekvátní část fondů, určená ke krytí nákladů na projekty 
a provoz Nadačního fondu. 

Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí.
Výkazy účetní závěrky a částky uvedené v příloze jsou zaokrouhleny na tisíce korun českých, není-li 
uvedeno jinak.

Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení Nadačního fondu 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 Nadačního fondu 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.

4. Finanční majetek

Běžný účet v Kč je veden u Komerční banky, a.s., kde byl také uložen nadační kapitál ve výši 5 000 tis. Kč.

Zůstatek k 31. prosinci 2020 (v tis. Kč)

Běžný účet 4 956

CELKEM 4 956
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5. Vlastní jmění
Vlastní jmění k 31. prosinci 2021 ve výši 5 000 tis. Kč je tvořeno peněžitými vklady zřizovatelů do 
Nadačního fondu při jeho zřízení. 

6. Přijaté dary
Přijaté dary k 31. prosinci 2020 ve výši 150 tis. Kč tvoří částka daru přijatého od dárce Bank Gutmann A.G, 
pobočka Česká republika.

7. Výsledek hospodaření
Nadační fond vykazuje k 31. prosinci 2020 ztrátu ve výši 194 tis. Kč, která bude zúčtována oproti fondům 
v dalším účetním období.

8. Významné události, které nastaly 
     po rozvahovém dni
S účinností od 1. ledna 2021 došlo k fúzi sloučením nadačního fondu Abakus – nadační fond zakladatelů 
Avastu, IČO: 095 49 731, se sídlem Pikrtova 1737/1a, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaného 
v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. N 1849 (dále jen „NF Abakus“), 
jakožto nástupnického nadačního fondu, s Nadačním fondem Avast, jakožto zanikajícím fondem.

Dne 1. ledna 2021 došlo k výmazu Nadačního fondu Avast z nadačního rejstříku.
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Zahajovací rozvaha 
k 1. lednu 2021 
a doplňující informace 
k zahajovací rozvaze
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Zahajovací rozvaha 
k 1. lednu 2021
1. Všeobecné informace
Abakus – nadační fond zakladatelů Avastu (dále „Nadační fond“ nebo „Abakus“) byl zřízen nadační 
listinou ve formě notářského zápisu dne 23. září 2020, identifikační číslo 09549731. Zakladateli jsou 
pánové Ing. Pavel Baudiš a RNDr. Eduard Kučera.

Tyto doplňující informace jsou součástí zahajovací rozvahy k 1. lednu 2021, tj. k rozhodnému dni fúze 
sloučením, která byla připravena v souladu se zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních 
společností a družstev (dále jen „zákon“).

Nadační fond byl dne 29. září 2020 zapsán do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, 
v oddílu N, vložka 1849. Sídlo Nadačního fondu je Pikrtova 1737/1a, Nusle, 140 00 Praha 4.

Hlavním posláním Nadačního fondu je všestranně přispívat k zlepšování a rozvoji kvality života 
a působit k rozvoji duchovních a materiálních hodnot, rozvoji a uplatňování základních lidských práv 
a humanitárních zásad a přispívat k lepšímu životu jednotlivce i společnosti jako takové. 

Správní rada nadačního fondu k 31. prosinci 2020:
Předseda: Jarmila Baudišová
Člen: Libuše Tomolová
Člen: Milada Kučerová

Jménem nadačního fondu jedná správní rada navenek tak, že jednají společně vždy předseda správní 
rady a alespoň jeden člen správní rady.

Dozorčí rada nadačního fondu k 31. prosinci 2020:
Předseda: Aleš Zídek
Člen: Ondřej Vlček
Člen: Alena Naatz

Správní rada nadačního fondu Abakus – nadačního fondu zakladatelů Avastu (dále „nástupnický nadační 
fond“ nebo „Abakus“) a Nadačního fondu Avast (dále „zanikající nadační fond“ nebo „NF Avast“) se 
dohodla na projektu fúze, kterou se výše uvedené nadační fondy slučují do nadačního fondu Abakus 
– nadačního fondu zakladatelů Avastu (s rozhodným dnem 1. ledna 2021). Účtování o sloučení je dále 
popsáno v bodě 4.
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Od 1. ledna 2021 jsou veškerá jednání zanikajícího nadačního fondu uskutečněna na účet nástupnického 
nadačního fondu. Zanikající nadační fond byl ke dni 1. ledna 2021 vymazán z nadačního rejstříku a jeho 
univerzálním právním nástupcem se stal nástupnický nadační fond.

Aktiva a pasiva zanikajícího nadačního fondu nebyla oceněna znaleckým posudkem, protože nedochází 
k zvýšení základního kapitálu nástupnické společnosti.

Popis zanikajícího nadačního fondu

Nadační fond Avast byl zřízen nadační listinou ve formě notářského zápisu dne 11. listopadu 2010, 
identifikační číslo 247 75 401. Zřizovatelem Nadačního fondu byla společnost Avast Software s.r.o. 
(dříve AVAST Software a.s.).

Hlavním posláním NF Avast je všestranně přispívat ke zlepšování a rozvoji kvality života a působit k rozvoji 
duchovních a materiálních hodnot, rozvoji a uplatňování základních lidských práv a humanitárních zásad 
a přispívat k lepšímu životu jednotlivce i společnosti jako takové. V této souvislosti NF Avast uskutečňuje 
zejména činnost směřující k podpoře lidí, kteří jsou ve společnosti znevýhodněni pro svůj zdravotní 
a/nebo sociální stav a/nebo etnický původ, rozvoji vzdělanosti a podpoře talentovaných mladých lidí, 
podpoře tělesného rozvoje a sportovního vyžití, podpoře rozvoje zdravotnických zařízení, zejména jejich 
materiální vybavenosti, podpoře umění, zlepšování kvality životního prostředí a podpoře ekologických 
projektů, podpoře aktivit v oblasti péče o zvířata a podpoře obecně prospěšných a potřebných aktivit. 

Správní rada Nadačního fondu k 31. prosinci 2020:
Předseda: Jarmila Baudišová
Člen: Libuše Tomolová
Člen: Milada Kučerová

Dozorčí rada Nadačního fondu k 31. prosinci 2020:
Předseda: Ondřej Vlček
Člen: Rebecca Grattan

Jménem NF Avast jedná správní rada navenek tak, že jednají společně vždy předseda správní rady 
a alespoň jeden člen správní rady.

Dne 8. prosince 2020 proběhla fúze sloučením nadačního fondu Abakus – nadační fond zakladatelů 
Avastu, IČO: 095 49 731, se sídlem Pikrtova 1737/1a, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaného v nadačním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. N 1849, jakožto nástupnického nadačního fondu, 
s Nadačním fondem Avast, jakožto zanikajícím fondem. Rozhodným dnem fúze byl stanoven 
1. leden 2021.
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2. Základní východiska pro vypracování 
     zahajovací rozvahy
Přiložená zahajovací rozvaha byla připravena podle zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky k němu 
ve znění platném pro rok 2021.

Přiložená zahajovací rozvaha byla sestavena výlučně pro účely sloučení nadačních fondů Abakus 
a Nadačního fondu Avast. Účtování o sloučení je popsáno v bodě 4.

3. Základní zásady vedení účetnictví
Účetnictví nadačního fondu je vedeno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění 
pozdějších změn a doplnění a vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 
o účetnictví, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, a Českými 
účetními standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. 

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami, 
zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní 
jednotky pokračovat ve svých aktivitách.

Krátkodobý finanční majetek tvoří peníze na bankovních účtech a hotovost v pokladně. 
Pohledávky a závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách. 

O poskytnutých a přijatých příspěvcích (darech) nadační fond účtuje rozvahově, prostřednictvím fondů. 
Ke konci účetního období se do výnosů převádí adekvátní část fondů, určená ke krytí nákladů na projekty 
a provoz Nadačního fondu. 

Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí.
Výkazy účetní závěrky a částky uvedené v příloze jsou zaokrouhleny na tisíce korun českých, není-li 
uvedeno jinak.

Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení nadačního fondu 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 Nadačního fondu 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.
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4. Struktura zahajovací rozvahy
Položky zahajovací rozvahy sestavené nástupnickým nadačním fondem, které nejsou v těchto 
doplňujících informacích podrobněji vysvětleny, jsou prostým součtem rozvahových položek obou 
slučovaných nadačních fondů k 31. prosinci 2020.

V těchto doplňujících informacích k zahajovací rozvaze jsou popsány veškeré rozdíly mezi sumou 
příslušných položek (řádků) z rozvah obou slučovaných společností k 31. prosinci 2020 a částkou 
vykázanou v zahajovací rozvaze.

Není-li uvedeno jinak, veškeré částky v těchto doplňujících informacích jsou uvedeny v tisících českých 
korun („tis. Kč“).

Případné konečné zůstatky dohadných účtů aktivních a pasivních, nákladů, výdajů a výnosů příštích 
období, které byly vykázány v konečné rozvaze zanikajícího nadačního fondu, byly do zahajovací rozvahy 
převedeny na základě dohody obou stran.

Popis zanikajícího nadačního fondu

1. Vlastní zdroje nástupnického nadačního fondu v zahajovací rozvaze k rozhodnému dni fúze
Vlastní zdroje nástupnického nadačního fondu v souhrnné výši 17 188 tis. Kč mají v zahajovací rozvaze 
k datu 1. 1. 2021 následující strukturu (v tis. Kč): 

Vlastní jmění na řádku A.I.1. PASIV bylo po provedení prostého součtu rozvah Zúčastněných společností 
snížen o částku 500 tis. Kč na hodnotu 5 000 tis. Kč. Rozdílová částka 500 tis. Kč odpovídající výši vlastního 
jmění zanikajícího nadačního fondu k 31. 12. 2020 byla převedena na řádek A.I.2. PASIV Fondy.

Zůstatek na řádku A.II.1. PASIV Účet výsledku hospodaření je nulový. Oproti prostému součtu zůstatků 
vykázaných v konečných účetních závěrkách zúčastněných nadačních fondů byl výsledek hospodaření 
ve výši -194 tis. Kč převeden na řádek A.II.2. PASIV Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení.

Zůstatek k 1. 1. 2021

Vlastní jmění 5 000

Fondy 12 382

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení - 194

VLASTNÍ ZDROJE CELKEM 17 188
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5. Významné události, které nastaly po 
     rozvahovém dni
Rozhodným dnem fúze byl stanoven 1. leden 2021. Jednání nadačních fondů Abakus a NF Avast se od 
tohoto data považují z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet nadačního fondu Abakus. Fúze 
byla zapsána do nadačního rejstříku dne 1. ledna 2021.

Dne 1. ledna 2021 došlo k výmazu Nadačního fondu Avast z nadačního rejstříku.



www.abakus.cz
f : abakusnadacnifond


