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Poslání Nadace Tomáše Bati
”Podporou kultury, vzdělání a mládeže
rozvíjet hodnoty společnosti a podnikatelského ducha,
díky kterému se jméno Baťa stalo slavným.”

Vážení přátelé,
Tomáš Baťa zanechal nejen svému okolí, ale i celé republice odkaz
výjimečného podnikatele s širokým rozhledem a chápáním souvislostí. Vždyť podnikání není
jen vydělávání peněz, ale především služba, náročná práce, vytváření hodnot a společný
zájem všech, kteří jsou ve firmě zapojeni. Schopnosti a odpovídající vzdělání
spolupracovníků a jejich vnitřní sepjetí se zájmy společnosti vedou k úspěchu všech.
Posláním Nadace Tomáše Bati je podporovat kulturu a vzdělání, rozvíjet společenské
hodnoty a podnikatelského ducha. Nejedná se jen o uchování baťovské historie a
baťovských tradic jako takových, ale jde zejména o podporu projektů zaměřených na zdravý
rozvoj prosperující komunity .
Jedním s principů úspěchu podnikání Tomáše Bati byla orientace na mladé lidi, jejich
výchovu a vzdělávání. Investice do mladé generace jsou dnes stejně prioritní pro Nadaci
Tomáše Bati, tak jak byly pro Tomáše Baťu, zakladatele světového obuvnického impéria
před mnoha lety.

Monica PignalBata
Předsedkyně Správní rady
Nadace Tomáše Bati
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Správní rada Nadace Tomáše Bati
Monica Pignal – předsedkyně Správní rady Nadace Tomáše Bati
Jiří Filipec – Obchodní akademie Tomáše Bati ve Zlíně
Michal Janský – generální ředitel Baťa, a.s. Česká republika
Stanislav Knotek – advokát
Irena Ondrová – senátorka Parlamentu České republiky
Pavel Telička – náměstek ministra zahraničních věcí České republiky
Yvona Ulmanová – personální ředitelka Barum Continental, spol. s r.o. Otrokovice

Dozorčí rada Nadace Tomáše Bati
Miroslav Hovořák – ředitel B.F.P., Lesy a statky Tomáše Bati, předseda Dozorčí rady
Stanislav Machovec – finanční ředitel, Barum Continental, spol. s r.o. Otrokovice
Jiří Genža – finanční ředitel, Baťa a.s. Česká republika

Kolektiv Nadace Tomáše Bati
Pavel Velev

výkonný ředitel

Jana Benková

vedení účetní agendy

Jitka Zvolská

sekretářka
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1. Vzdělávací aktivity
1.1 Projekt občan
Cílem projektu bylo naučit studenty systémově řešit problémy společnosti. Témata:
odpady, drogy, doprava, záškoláctví apod. Studenti analyzovali situaci a formou projektu
navrhli řešení. Řešení prezentovali před svými spolužáky. Na tomto projektu
spolupracujeme s Gymnáziem T. G. Masaryka Zlín.
Datum: 30. ledna 2002
1.2 Přednáška o Tomáši Bať ovi
Na žádost firmy Železniční stavitelství Brno, jejímž cílem je pracovat na základech řízení
firmy Baťa, jsme konali přednášku pro cca 120 osob.
Datum: 23. – 25. ledna 2002
1.3 Projekt workshopů pro učitele
NTB sestavila sérii praktických workshopů pro učitele s cílem dosáhnout efektivnějšího
vyučování a tím i vyšší úrovně znalostí studentů. Témata byla zaměřena na moderní
komunikaci ve vyučování a psychologickou výbavu.
Datum: leden 2002
1.4 Počítačové kursy
Zjištěním, že existuje nedostatek PC na základních školách, rozhodla nadace
organizovat pro děti praktické počítačové kursy ve vile Tomáše Bati. Děti navštěvují kurz
2krát týdně po 2 hodinách v celkové délce 16 hodin. Pracují s programy Word, Excel a
Internet. Kurzy jsou velmi dobře hodnoceny jak ze strany žáků tak rodičů. Kurzy probíhají
4krát týdně a jsou lektorovány studenty Univerzity Tomáše Bati. Celkem se za rok 2002
účastnilo 131 dětí. Pro podporu kurzu jsme obdrželi 7 ks nových PC od firmy Wincor –
Nixdorf.
1.5 Den debrujárů
Společně s organizací Mladých debrujárů jsme organizovali ukázkový den, při kterém
děti předvedly své fyzikální pokusy a soutěžily o nejzajímavější pokus. Součástí
programu byla také prohlídka Obuvnického muzea, výtahu  kanceláře i 21. budovy.
Datum: 14. března 2002
1.6 Aliante 2002 –Junior
Nadace Tomáše Bati ve spolupráci se sdružením Jagello 2000 připravila a zorganizovala
soutěž pro žáky 6. až 9. tříd základních škol Zlínského kraje. Soutěž byla zaměřena na
znalosti o Severoatlantické alianci. Celá soutěž probíhala na Internetu a zúčastnilo se jí
přes 250 dvojic. Vítězové byli odměněni u příležitosti oslavy 1. máje v Nadaci Tomáše
Bati za přítomnosti pana Bati i zástupců Ozbrojených sil České republiky.
Datum: 28. března 2002
1.7 Zabezpečení zahraničních lektorů pro Univerzitu Tomáše Bati
Pro podporu přednášek v anglickém jazyce na Univerzitě Tomáše Bati jsme se napojili
na Fulbright Council v Praze, který zabezpečuje výměnu profesorů z USA do České
republiky. Pilotně byla zajištěna přednáška prof. Neidell z University of Tulsa, Oklahoma.
Tématem přednášky byl multikulturální vliv na trh v USA. Přítomno bylo cca 60 studentů.
V odpoledních hodinách v neformální diskusi předvedl pedagogům z Univerzity Tomáše
Bati několik případových studií tuzemských firem.
Datum: 5. dubna 2002
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1.8 Mezinárodní studentský architektonický workshop
Ve spolupráci s VUT Brno, fakultou architektury, Nadace Tomáše Bati spoluorganizovala
7denní workshop, jehož cílem bylo hledat řešení pro prostor zlínského vlakového a
autobusového nádraží, východní části svitovského areálu i část současného tržiště. Šlo o
spojení řešené části se zámeckým parkem a centrem města.
Workshopu se účastnilo 25 studentů z Itálie, Francie, Skotska, Irska, Číny a České
republiky. Výsledky workshopu byly předány městu Zlín k využití.
Datum: 13. – 14. dubna 2002
1.9 Workshop pro učitele
V rámci vzdělávacích aktivit Nadace Tomáše Bati zorganizovala vzdělávací workshop na
téma: Psychohygiena učitelského povolání. Motivem bylo nabídnout nové metody
ochrany učitelů před stresem. Přednášející: PhDr. Vrátná, Universita Pardubice
Datum: 7. května 2002
1.10 Přednášky o Tomáši Bať ovi
Nadace Tomáše Bati pravidelně nabízí středním školám Zlínského kraje přednášky o
životě a práci Tomáše Bati. Přednášky probíhají ve vile Tomáše Bati a účastnilo se jich
přes 150 studentů.
Datum: celoročně
1.11 Prezentace studentů Global Classroom
Nadace Tomáše Bati zorganizovala pro 60 studentů Gymnázia T.G.Masaryka prezentaci
účastníků konference Global Classroom o jejich rodných zemích. Vystoupili studenti z
Japonska, JAR, Švédska, Německa, Shattland a přiblížili také život v jejich školách. Akce
byla motivována možností studentů porovnat život a vzdělávání v jiných zemích a v
přímém kontaktu se zahraničními studenty si ověřit své znalosti angličtiny.
Datum: 30. května 2002
1.12 Mezinárodní sochařský workshop ” Dřevo 2002”
Nadace Tomáše Bati zorganizovala v pořadí již čtvrtý studentský sochařský workshop v
zahradě vily Tomáše Bati. Workshopu se účastnilo 8 studentů z Německa, Rakouska,
Španělska, Chorvatska, Polska, Slovenska a České republiky.
Datum: 16. 25. června 2002
1.13 Prohlídky vily s výkladem
Na závěr školního roku Nadace Tomáše Bati nabídla školám prohlídky vily s výkladem o
Tomáši Baťovi i s promítnutím původních reklamních filmů. Nabídky využilo 11 škol.
Datum: červen 2002
1.14 Studentská mezinárodní konference Global Classroom
Nadace Tomáše Bati spolupracovala s gymnáziem Lesní čtvrť Zlín na organizaci aktivit
konference GC. Jednalo se o workshopy, které se odehrávaly ve vile Tomáše Bati.
Tématy workshopů byla demokracie, svoboda tisku, rovnoprávnost žen, terorismus.
Tímto Nadace Tomáše Bati výraznou měrou podpořila úspěch konference.
Datum: 11.  17. června 2002
1.15 ” Cena Nadace Tomáše Bati za nejlepší diplomovou práci v anglickém jazyce”
Nadace Tomáše Bati vypsala pro školní rok 2001/2002 cenu, jejímž motivem bylo
zvýšení jazykové úrovně studentů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. V prvním ročníku
zvítězila studentka magisterského studia Markéta Přidalová z Fakulty managementu a
eklonomiky, která obhájila svou diplomovou práci na téma: Utilization of business
inteligence systems for gaining competitive advantage of a Czech company”
Odměnou vítězi byla14 denní stáž ve společností Compar S.p.a. Padova, Itálie.
Datum konání stáže: 30. srpna – 15. září 2002
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1.16 Psychohygiena učitelského povolání
V rámci práce a vzdělávání učitelů jsme připravili workshop zaměřený na antistresové
chováni při vyučování. Lektorkou workshopu byla PhDr. Věra Vrátná z pardubické
univerzity. Spolupráce s pedagogickým centrem Zlín.
Datum. 23. září 2002
1.17 Zeměpisné přednášky pro ZŠ
Nadace Tomáše Bati organizovala tři přednášky pro žáky ZŠ Zlínska. První, na téma Srí
Lanka, se konala pro 70 žáků ve škole Štípa. Další dvě pro 90 a 70 žáků se konaly ve
vile Tomáše Bati s tématy Srí Lanka a Olgoj Chorchoj. Přednášející byli cestovatelé
Horký a Náplava.
Datum: 17. a 18. října 2002
1.18 NATO
V zájmu zvýšení informovanosti o bezpečnostní problematice proběhla celodenní
přednáška pro učitele středních škol Zlínského kraje o vzniku NATO, historii, funkci,
členství v alianci, rozšiřování. Při organizaci jsme spolupracovali s občanským sdružením
Jagello, Ostrava.
Datum: 24. října 2002
1.19 Antropologická konference
Ve spolupráci s Fakultou technologickou Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Univerzitou
Palackého Olomouc pořádala nadace 3. ročník doktorandské antropologické konference.
Záměrem konference je dát možnost studentům doktorandského studia prezentovat své
výzkumné výsledky a ověřit si současně své prezentační schopnosti.
Datum: 11. listopadu 2002
1.20 Postavení žen ve společnosti
Ve spolupráci s pražskou organizací Gender studies o.p.s. jsme pro pracovníky státní i
místní správy organizovali celodenní seminář o rovných příležitostech žen a mužů.
Přednášela Mgr. Králíková
Datum: 21. listopadu 2002
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2. Euroaktivity

2.1 Evropské dny ve Zlíně
Ve spolupráci s Francouzskočeským klubem organizovala nadace sérii akcí v rámci
projektu, jehož cílem bylo zvýšení informovanosti občanů o Evropské unii. Součástí
programu byly výstavy: EURO, britské plakáty s básněmi, Evropské regiony, dále
promítnutí dvou francouzských filmů a také turnaj v petanque. Ve vile proběhl studentský
večer skečů a písní v jazycích evropských zemí. Byl také zorganizován varhanní koncert
evropských mistrů v kostele Sv. Filipa a Jakuba a přednáška francouzských lektorek na
téma Euro nová měna. Na pozvání Nadaci Tomáše Bati navštívil Zlín st. tajemník Pavel
Telička a ambasador České republiky v Irsku pan Petr Kolář, kteří měli přednášku pro
350 studentů. Stejně tak na pozvání Nadaci Tomáše Bati navštívili Zlín Ambasador
Španělska pan Santiago Cabanas a francouzský 1. rada pan Jean Pierre Lacroix.
Organizovali jsme s nimi seminář na téma regionální spolupráce v Evropské unii pro
krajské pracovníky a municipality měst a obcí kraje.
Datum: 1.  15. května 2002 spolupráce s Francouzkočeským klubem
2.2 Projekt ” S občany České republiky o Evropské unii”
Nadace Tomáše Bati předložila Ministerstvu zahraničních věcí vzdělávací projekt, jehož
cílem bylo zajistit před vypsáním referenda o vstupu do Evropské unie maximální
informovanost občanů o této problematice. Nadace Tomáše Bati organizovalo šest besed
s učiteli a seniory. Mezi místa kde besedy probíhaly patřil Zlín, Otrokovice, Vsetín,
Rožnov pod Radhoštěm
Datum: 5. června 2002
2.3 Pracovní schůzka REIS
Nadace Tomáše Bati a Ministerstvo zahraničí spoluorganizovali schůzku Regionálních
evropských informačních středisek /REIS/ za účelem stanovení strategických cílů REIS
v nadcházející kampani před referendem a řešení finančních otázek. Schůzka proběhla
ve vile Tomáše Bati.
Datum: 27. června 2002
2.4 Evropská unie a my, seminář
V rámci projektu “S občany České republiky o Evropské unii” byl organizován první
seminář pro učitele středních škol Zlínského kraje. Lektorkou semináře byla PhDr.
Markéta Pitrová, Masarykova univerzita Brno, členka Teamu Europe.
Datum: 19. září 2002
2.5 Eurotour pro gymnázia  okresní předkola
Předkola vědomostní soutěže o zemích Evropské unie pro gymnázia Zlínského kraje
proběhla postupně v okresech Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín a Zlín. Celkem se
soutěže zúčastnilo 57 dvoučlenných družstev. Soutěž se vždy konala na vybraném
gymnáziu okresního města a nejlepší tři družstva postoupila do finále.
Datum: 4. října 2002
2.6 Simulované jednání Evropské rady
Nadace Tomáše Bati organizovala simulované jednání Evropské rady pro studenty
zlínského gymnázia Lesní čtvrť. Tématem jednání bylo najít konsensus v otázce útoku na
Irák, v souvislosti se světovým terorismem a vytvořit rezoluci Evropské rady, která by
odrážela jednotný postoj zemí Evropské unie k dané problematice.
Datum: 7. října 2002
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2.7 Evropa a my
Přednáška pro učitele středních škol Zlínského kraje orientovaná na vznik, historii,
orgány, procesy Evropské unie, rozšiřování Evropské unie, projekty a programy
Evropské unie pro učitele a studenty. Přednášející: PhDr. Markéta Pitrová, Masarykova
univerzita Brno. Na závěr proběhlo referendum “na nečisto” o vstupu České republiky do
Evropské unie.
Datum 8. října 2002
2.8 Eurotour pro gymnázia  finále
Finále vědomostní soutěže proběhlo v prostorách vily Tomáše Bati za účasti 15 finalistů.
Zvítězilo družstvo z gymnázia F. Palackého Valašské Meziříčí. Slavnostního vyhlášení
výsledků se zúčastnili zástupci Zlínského kraje a zástupci zúčastněných škol. Akce byla
medializována v místním tisku i televizi. Hlavní ceny /sportovní obuv a vybavení/ darovala
firma Baťa.
Datum: 8. listopadu 2002
2.9 Eurotour pro odborné střední školy  okresní předkola
Nadace organizovala v rámci svých aktivit o Evropské unii 4 okresní předkola
vědomostní soutěže o zemích Evropské unie pro odborné střední školy Zlínského kraje.
Na vybraných školách v jednotlivých okresech proběhla okresní kola, kterých se
zúčastnilo 32 dvoučlenných družstev. Nejlepší družstva postoupila do finále.
Datum: 5., 6., 9., 10. prosince 2002
2.10 Eurotour finále
Finále vědomostní soutěže pro odborné střední školy proběhlo v prostorách vily Tomáše
Bati za účasti 13 finalistů. Zvítězilo družstvo ze Střední průmyslové školy Zlín.
Slavnostního vyhlášení výsledků se zúčastnili zástupci Zlínského kraje, ERIC a zástupci
zúčastněných škol. Vítězům byly předány hodnotné ceny.
Datum: 18. prosince 2002
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3. Kulturní aktivity
3.1 Projekt besed ” Zlín a jeho genius loci”
V roce 2002 jsme zahájili nový projekt věnovaný městu Zlínu, jeho osobnostem,
architektuře, událostem. Cílem projektu bylo ukázat vývoj Zlína, poukázat na výjimečné
události i osobnosti. Pokusili jsme se odhalit a přiblížit ústy pamětníků neznámou
minulost Zlína i dřívější atmosféru mladým lidem. Na projekt jsme získali dotaci města
Zlína ve výši 27.000, Kč.
Jednotlivá témata besed:
leden: “Zlínské letectví”
únor: “Historie Baťovy nemocnice”
březen “Zlínská architektura”
duben: “Městské sochy”
květen: “Jan Antonín Baťa a jeho spolupracovníci”
červen: “Lesního hřbitov”
září: “SK Baťa”
říjen: “Historie kudlovské stodoly aneb jak vznikaly Filmové ateliéry Baťa”
listopad: “A co dál město” filmové zpracování architektury města Zlína z baťovského
období.
prosinec: “Vánoce u Baťů”
3.2 Vítání jara
Nadace Tomáše Bati organizovala folklorní dopoledne pro děti základních škol Zlína.
Cílem bylo ukázat staré zvyky oslavující příchod jara.
Datum: 20. března 2002
3.3 Komorní koncerty
leden: Jazz Club Kroměříž, věnováno velikánům českého i amerického jazzu
únor: Carmina Vocum, renesanční a barokní hudba v dobových krojích
březen: Donna Quartet – “Setkání žánrů”
duben: Moravia Guitar Consort, komorní těleso složené z 11 kytaristů
květen: Štěpán Rak a Alfréd Strejček – “Máchovské nokturno”
červen: Ensemble Poetique (Marie Hovorkovákytara, Vladimír Richterzpěv, Petr
Pomklaflétna)
září: Pearl trio (Rumi Itoh, Japonskoklavír, Bohumil Smejkal – housle, Antonín Gál –
violoncello)
říjen: Komorní koncert April duo (Markéta Stivínováflétna, Tomáš Ille – kytara)
listopad: Natalika – “World Music” (Natálie Velšmídová a orchestr)
3.4 Vánoční koncerty v Bať ově vile
Nadace Tomáše Bati zorganizovala čtyři vánoční koncerty. Na dvou z nich vystoupila
Zuzana Lapčíková se soubory. Interprety dalšího koncertu byli kytarista Štěpán Rak
s Alfrédem Strejčkem. V dalším koncertu účinkoval soubor Kašava.
Datum: 6.,17.,18.,19. prosinec 2002
3.5 Vánoční představení pro děti
Nadace připravila ve spolupráci se studenty Vyšší odborné školy Zlín Vánoční program
pro děti 1. tříd základních škol a děti mateřských škol. Zúčastnilo se na obou
představeních přes 190 dětí. Účinkujícími byli studenti Vyšší odborné školy umění Zlín.
Datum: 20., 21. prosince 2001
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4. Ostatní aktivity
4. 1 NIF – Nadační investiční fond
Na základě úspěchu ve výběrovém řízení NIF získala Nadace Tomáše Bati finanční
prostředky, které byly zapsány do nadačního jmění nadace a budou generovat výnosy,
jež nadace v rámci otevřených grantových řízeních poskytne na nejlepší předložené
projekty v roce 2003. Správní rada rozhodla zakoupit podílové listy Balancovaného fondu
nadací v ŽB Trust Živnostenské banky. Podílové listy jsou součástí nadačního jmění
Nadace Tomáše Bati a v roce 2002 vygenerovaly částku 401.600 Kč.
4.2 Oslavy 1. máje v NTB
Nadace Tomáše Bati zabezpečila kompletní program oslav pro veřejnost a zvláště pro
děti. Program byl kulturně orientován. Na pódiu vystoupily folklorní taneční soubory,
mažoretky, aerobic a celý program doprovázela hudba k poslechu. V zahradě vily byly
organizovány soutěžní hry pro děti, jízda na koních, vystoupení skupiny historického
šermu a prezentace zajímavých a poučných aktivit debrujárů. Součástí programu bylo
také vyhodnocení soutěže pro děti o NATO. Oslav se zúčastnili nejvyšší představitelé
Zlínského kraje, města Zlína, univerzity a zlínských firem. Přítomni byli také senátor
Topolánek a generál Jásek, kteří se účastnili předání cen vítězům soutěže Aliante 2002
Junior. Vyvrcholením oslav bylo vystoupení pana Bati a účast paní Sonji a předsedkyně
SR NTB Monici Pignal. Do areálu vily přišlo odhadem 3 500 návštěvníků.
4.3 70. výročí tragické smrti Tomáše Bati
Nadace Tomáše Bati si vzala za své organizaci uctění památky a připomenutí odkazu
Tomáše Bati. Nadace Tomáše Bati zabezpečila medializaci výročí /články do tisku, spoty
do televize, upoutávky v rádiích/, pozvání významných hostů, organizace pokládání
květin u pomníku a hrobu Tomáše Bati, organizace vzpomínkového setkání ve vile
Tomáše Bati s promítnutím filmu o cestě Tomáše Bati do Batávie. Účastníky setkání byli
nejvyšší představitelé Zlínského kraje, města Zlína a Otrokovic, Univerzity Tomáše Bati
a dalších institucí i firem.
Datum: 12. července 2002
4.4 21. budova – rekonstrukce
Po rozhodnutí vlády České republiky o převedení bývalé administrativní budovy firmy
Baťa do majetku Zlínského kraje se nadace rozhodla, v zájmu co nejlepšího výsledku
rekonstrukce budovy, navrhnout a zprostředkovat pro Zlínksý kraj odborného konzultanta
Prof. ing. arch. Miroslava Masáka, mezinárodně uznávaného architekta. Nadace Tomáše
Bati zajišťovala jednání s ním i styk se zástupci Zlínského kraje. Nadace Tomáše Bati se
stála účastníkem všech jednání při přípravě rekonstrukce 21. budovy pro sídlo Zlínského
kraje. Aktivním přístupem ovlivňovala řešení některých sporných míst rekonstrukce a
přispívala k dialogu mezi investorem a Památkovým úřadem.
4.5 Organizace povodňové pomoci
V souvislosti s ničivými povodněmi byla poskytnuta pomoc postižené škole v Pernerově
ulici v Karlíně, formou zakoupení učebnicových setů pro žáky 1. a 2. tříd ve výši 30.tis.
Kč. Školu jsme osobně navštívili a dar předali dětem.
Datum: srpen 2002
4.6 Podnikový archiv Svit / PAS/
Aktivity Nadace Tomáše Bati směřující k uchování archivu obsahující důležité
dokumenty o firmě Baťa pro region Zlín pokračovali i v roce 2002.
Myšlenka kumulovat informace o rodině a firmě Baťa ze všech míst České republiky do
jednoho místa a využít je pro zájemce /badatele/ vznikla koncem roku 2000. Cílem celé
aktivity je podat přehlednou elektronickou informaci o nalezených datech. Od měsíce
února pracovala nadace na sběru archivních dokumentů, které se nacházejí v archivech
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na území České republiky. Obeslány byly vzdálené archivy, aby nám zaslali informace o
svých fondech týkajících se jména Baťa. Současně s tím koordinátor projektu vyhledává
a zachycuje dokumenty v archivech, kde předpokládáme větší kumulaci dokumentů.
4.7 Záchrana Podnikového archívu Svit
Po vzniklé situaci, zapříčiněné vypovězením smlouvy mezi Zemským archívem a Svit a.s.
o zajišťování provozu Podnikového archívu Svit došlo k nebezpečí odvozu archivních
dokumentů ze Zlína. Tuto situaci nemohla Nadace nechat bez povšimnutí, protože archív
obsahuje velmi cenné dokumenty pro mnoho institucí a organizací Zlínska.Ve spolupráci
s náměstkyní primátora pí Ondrovou a jednáními s náměstkem ministra vnitra, ředitelkou
Zemského archívu Brno a zástupci Svitu jsme zabezpečili podepsání nové jednoleté
depozitní smlouvy o pokračování funkce PASu /Podnikový archiv Svit/ v prostorách Svit
a.s. za následujících podmínek: Svit a.s. povede dále archív, zabezpečí personální
obsazení archívu. Po dohodě uhradí Zemský archív Brno pronájem prostor a archívní
služby. Tímto krokem byla vyřešena pouze okamžitá situace hrozící odvezením
archivních dokumentů, ale zůstává řešit nové, stabilní umístění archívu mimo Svit, do
prostor státu, kraje nebo města, aby mohla vzniknout stálá samostatná pobočka archívu
ve Zlíně. Nadace iniciuje vytvoření skupiny, která bude dále pracovat na konečném
vyřešení problematiky PASu.
Datum: prosinec 2002
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Zpráva auditora
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Rozvaha k 31. 12. 2002 /v tis. Kč/

2000
Aktiva

Brutto

Dlouhodobý majetek
Pokladna
Běžný účet
Odběratelé
Náklady příštích obd.
Celkem

67 479

2001

Korekce Netto
4 659

Brutto

2002

Korekce Netto

62 820 67 357
6
1 373
2 778
2 302
69 279

2000

Brutto Korekce Netto

7 761 59 596 77 199
19
5 588
2 879
1 824
69 906

2001

9 546 67 653
18
5 723
2 899
1 530
77 823

2002

Pasiva
Základní jmění
Fondy
Dodavatelé
Zaměstnanci
Zdravotní a sociální pojištění
Ostatní závazky
Přechodné účty pasivní
Hospodářský výsledek
Celkem

67 480
968
649
49
36

97

69 279

67 480
1 762
429
72
52
21
90

69 906

76 643
67
450
85
59

128
391
77 823

Výkaz zisků ztrát za období 2002 /v tis. Kč/
2000

2001

2002

Náklady
Náklady na pořádané akce
Provozní náklady
Mzdové náklady
Odpisy hmotného investičního majetku
Mimořádné náklady
Hospodářský výsledek běžného období
Celkem

1 463
769
1 190
1 929


5 378

1.913
616
1 404
1 740


5 673

3 295

3 704
1 619
55
5 378

4 293
1 191
189
5 673

5 287
1 804
124
7 215

1 577
1 952

391
7 215

Výnosy
Dary a příspěvky od jiných organizací
Tržby z hlavní činnosti
Tržby zdaňované činnosti
Celkem
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Přehled poskytnutých nadačních příspěvků
Barbora Szolonyová
Pokrytí cestovních nákladů na “Modelovou konferenci jednání orgánů
Evropské nie”
Istanbul 28. března – 1. dubna 2002

7.500, Kč

Karel Kouba
Pokrytí cestovních nákladů na “Modelovou konferenci jednání orgánů
Evropské unie”
Istanbul 28. března – 1. dubna 2002

7.500, Kč

Zákadní škola Prakšice
Uhrazení části cestovních nákladů vybraných žáků Základní školy Prakšice,
členů Klubu Debrujárů na odborný poznávací zájezd do Paříže

9.000, Kč

Oblastní spolek Českého červeného kříže
Republiková soutěž Hlídek mladých zdravotníků, Zlín 21.  23. června 2002

5.000, Kč

Centrum služeb postiženým o.p.s.
Pokrytí části nákladů spojených s realizací vzdělávacího cyklu pro 100
účastníků z NUTSII Střední Morava.

20.000, Kč

Sdružení pro pořádání houslových kurzů
20.000, Kč
”Letní houslové kursy Václava Hudečka – Luhačovice 2002”, 4. – 17. srpna 2002
Finanční částka byla použita při platbě stravování, ubytování a pronájmu
studijních prostor v rámci výše uvedených houslových kursů.
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
Instalační prvky, materiály, práce a příprava techniky pro instalace
multimediálních exponátů výstavy III. Nový zlínský salon

75.000, Kč

Universita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Náklady na organizaci kulturního projektu “Literární květen”

40.000, Kč

Mgr. Klára Petrželková
Studijní a výzkumný pobyt v Kamerunu – cestovní náklady

10.000, Kč

Universita Tomáše Bati ve Zlíně
Nákup odborných zahraničních časopisů a literatury pro Ústřední knihovnu
Univerzity Tomáše Bati

150.000, Kč

Základní škola Pernerova ulice, Praha  Karlín
Povodňová pomoc na pokrytí škod. Nákup učebnicových souborů pro žáky
1. a 2. ročníků

30.000, Kč

Mgr. Pavel Kosek, Fotogalerie Dios
Výstava “Antonín Horák – fotograf města Zlína, katalog výstavy

35.000, Kč

Státní okresní archiv Zlín, Klečůvka
Vydání historické ročenky “Zlínsko od minulosti k současnosti” č. 19/2002

20.000, Kč

Obchodní akademie Tomáše Bati, Zlín
Zakoupení počítačového výukového programu MARKSTRAT
Celkem
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800, USD = 25.040, Kč
454.040, Kč

Přehled poskytnutých darů Nadaci Tomáše Bati
V roce 2002 obdržela Nadace Tomáše Bati dar od zřizovatele ve výši 100.000 USD a od
dalších subjektů 233.670, Kč. Účastí na grantových řízeních získala Nadace Tomáše Bati
částku 235.000, Kč. Prostředky byly využity na zajištění aktivit Nadace.
Přehled výnosů z prostředků NIF za rok 2002
Ke dni 31. 12. 2002 byl výnos prostředků NIF uložených v podílových listech u
Balancovaného fondu nadací při ŽB Trust 401.000, Kč. 80% těchto prostředků bude formou
otevřených grantových řízení rozděleno mezi neziskové organizace v roce 2003. 20%
prostředků je určena na správu Nadace Tomáše Bati.
Pravidla pro omezení nákladů Nadace v roce 2001
V souladu s ustanovením § 22 odst. 1 nadačního zákona, nepřevýšily celkové roční náklady
Nadace související se správou Nadace 50 % nadačního jmění Nadace Tomáše Bati.
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Kontakt
adresa

Nadace Tomáše Bati
Gahurova 292
760 01 Zlín

telefon
fax
Internetová stránka
email

577 219 083
577 219 086
www.batovavila.cz
velev@batovavila.cz
jitka@batovavila.cz

Bankovní spojení

HVB
pobočka Zlín
760 01 Zlín
číslo účtu: 50392006/2700
IČO: 658 22 374

Monica Pignal
předsedkyně Správní rady Nadace Tomáše Bati

Ve Zlíně dne 3. dubna 2003
Zpracoval: Ing. Pavel Velev, výkonný ředitel Nadace Tomáše Bati
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