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Předmluva
Rok 2016 byl pro spolek Nugis Finem tím nejvýznamnějším v jeho
historii. Byl to druhý rok existence spolku a můžeme ho označit
za zatím největší rozjezd jeho projektů. Během prvního roku, tedy
roku 2015, jsme začali experimentovat s online kurzy na platformě
Athéna, rok 2016 byl však vrcholem tohoto snažení, když jsme
projekt Athéna završili spuštěním první české platformy pro MOOC
(massive open online course) – Nostis. Ten se stal vlajkovou lodí
spolku.
Nadále prudce rostla členská základna. Jestliže na začátku roku
2015 jsme pracovali ve třech lidech, na jeho konci už v našich
projektech působila dvacítka lidí, pak na konci roku 2016 čítaly
naše týmy již přes 40 lidí. Tento růst po personální stránce umožnil
rozšíření stávajících projektů a vznik projektů nových.
Náš spolek má projekty, které již můžeme označit za tradiční. Těmi
jsou sociální síť pro studenty právnických fakult Entoo, dále nově
pojmenovaný projekt Erudium, v rámci kterého studenti
právnických fakult navštěvují střední školy a vyučují hravou
a prakticky zaměřenou formou právo, a také již výše zmíněný
projekt Nostis. Pokračujeme v pořádání odborných i populárně
naučných přednášek v našem sídle – na Právnické fakultě
Univerzity Palackého. Naše přednášky mají vysoký standard
a požívají jak mezi studenty (nejen Právnické fakulty), tak
u veřejnosti velké obliby a návštěvnosti.
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Naopak mezi novými projekty, kterým jsme se začali věnovat, je
webový portál Iurium, kde mohou naši čtenáři najít odborné právní
články, rozhovory s nejzajímavějšími osobnostmi ze světa práva,
stejně tak informace o aktuálním dění (zejména o nejnovější
legislativě a soudních rozhodnutích). V září 2016 byl spuštěn
i přidružený projekt Iurium Wiki, který má za cíl vybudovat
otevřenou a odbornou encyklopedii o právu, která bude dostupná
online. V neposlední řadě jsme začali experimentovat i s virtuální
realitou a jejím využitím ve vzdělávání. První výstupy z tohoto
projektu bude možné očekávat ke konci roku 2017.

V srpnu 2016 valná hromada Nugis Finem schválila dlouhodobý
záměr pro roky 2016-2020. Rok 2017 je tak první rok, ve kterém se
budeme věnovat činnosti podle koncepčního dokumentu. Nadále je
pro nás klíčové získání stálých sponzorů, protože naše schopnost
naplňovat a rozvíjet naše projekty je přímo závislá
na jednorázových finančních „injekcích“, a tedy kolísá. Naším
největším aktivem je ale v současné době tým a skvělá komunita,
která se kolem Nugis Finem utvořila a nadále se rozšiřuje
a posiluje. Za Nugis Finem stojí myšlenka – to, do jaké míry se ji
podaří realizovat, je však závislé právě na lidech, kteří tuto
myšlenku nesou.

John A. Gealfow
prezident spolku
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Nostis
Na začátku roku 2016 byla spuštěna graficky přepracovaná
a technicky zdokonalená platforma pro online vzdělávání.
Současně s tím došlo i k přejmenování platformy z původního
názvu Projekt Athéna na kratší a údernější Nostis. Prvním kurzem
uvedeným na této nové platformě byl kurz Základní práva pod
vedením proděkana pro studijní záležitosti Právnické fakulty UP
Maximem Tomoszkem. V průběhu roku byly spuštěny i další kurzy.
Z těch více úspěšných jmenujme například kurz sousedských
a vlastnických práv.

V současné době fungují v rámci projektu Nostis čtyři natáčecí
týmy. Za pomocí vedoucích týmů byla sestavena metodika nejen
pro samotné vytváření kurzů, ale také pro ukládání dat a jiné
postupy, které je nutné dodržovat, aby kvalita kurzů byla stále
vyšší. Kvalita a vysoký standard našich kurzů jsou pro nás prioritou
číslo jedna.

V roce 2016 se podařilo spustit tři nové kurzy, které zaznamenaly
odezvu z řad veřejnosti. Prvním kurzem byl již zmiňovaný kurz
základních práv. Dalším kurzem bylo Byznys a právo, kterým
studenty provedl bývalý ředitel justiční akademie a současný
akademik Jan Petrov.
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Kurz obsahoval celkem 4 bloky a svým rozsahem se přibližoval
seminárnímu kurzu, jenž Jan Petrov vyučuje na Právnické fakultě
Univerzity Palackého v Olomouci pod názvem „Obchodní právo
v ekonomických souvislostech“. Samotný seminář je nicméně
náročnější a rozsáhlejší. A to proto, že všechny aplikované metody,
které jsou reálně vyučovány, je složité přenést do online prostředí.
Nyní spolek pracuje na zlepšení a novelizaci kurzu.

Úvodní fotka
kurzu Byznys a
právo s Janem
Petrovem

Dalším kurzem, který se našemu spolku v roce 2016 podařilo
spustit, je kurz Sousedská a vlastnická práva. Tuto problematiku
studentům přiblížil Pavel Petr, který taktéž působí jako pedagog
na Právnické fakultě UP. Kurz měl taktéž čtyři bloky. V rámci tohoto
kurzu se Pavel Petr zaměřil především na vlastnictví,
spoluvlastnictví, bytové spoluvlastnictví, imise apod. Tento kurz byl
však oproti kurzu Byznys a právo spíše základním. To znamená, že
kurz obsahoval spíše základní vysvětlení pojmů a jednotlivých
souvislostí.
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Také byl znovu spuštěn kurz Rodinné právo, který byl vytvořen již
v roce 2015 pod vedením tehdejší děkanky Milany Hrušákové. Kurz
byl zejména doplněn o nové bloky s doktorkami Renátou Šínovou
a Lenkou Westphalovou. Kurz se tak významně rozšířil a
aktualizoval.
Momentálně jsou rozpracovány kurzy římského práva, dědického
práva, kurz právnických dovedností, právní filosofie, pracovního
práva, trestního řízení a dalších. Na své zveřejnění čeká také kurz
forenzní genetiky. Většina zmiňovaných kurzů bude zveřejněna
během roku 2017. Zpracování těchto kurzů bude odpovídat
formátu, jenž mají kurzy již zveřejněné.
Do tvorby kurzů se již zapojily i jiné české univerzity. Kurz právní
filozofie je připravován s docentem Tomášem Sobkem
z Právnické fakulty Masarykovy univerzity, kurz římského práva je
pak připravován týmem pedagogů z Olomouce i z Prahy. Hlavou
kurzu je nejvýznamnější český romanista – profesor Michal
Skřejpek.
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Se získanými zkušenostmi a následnými analýzami realizovaných
kurzů se vedení projektu Nostis rozhodlo vytvořit nový koncept
kurzu. Stávající kurzy, ryze obsahové, jsou časově náročné, ale
jejich tvorba je již odzkoušená. Nově chceme kurzy
propracovanější. Prvním takovým kurzem bude kurz trestního
řízení. Podstatnou změnou u tohoto kurzu je snaha studentům
vysvětlit problematiku na jednom konkrétním případu, který budou
studenti sledovat od začátku do konce kurzu a na kterém bude vše
vysvětlováno. Důvodem pro vyzkoušení tohoto postupu je
předpoklad, že laik, který bude kurz absolvovat, si dokáže danou
problematiku lépe zapamatovat a pochopit, když si ji bude mít
s čím spojit. Pachatele trestného činu tak bude mít student
ojedinělou možnost sledovat od okamžiku spáchání trestného činu
až k jeho odsouzení. To vše s odborným komentářem
od zkušeného lektora a advokáta v jedné osobě.

Debata mezi
Maximem
Tomoszkem a
Martinem Kopou
v rámci kurzu
Základní práva na
platformě Nostis
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Současný počet zaregistrovaných uživatelů (s tím, že krok
registrace není pro možnost účastnit se kurzu povinný) činí přes
2.700 uživatelů, přičemž aktuální počet vydaných certifikátů
o dokončení kurzu je nyní již přes 1.050. Jedná se přitom již o více
než 530 lidí, kteří získali alespoň jeden certifikát. Tato čísla jsou
stále velmi střídmá oproti tomu, kam se online vzdělávání může
dostat. Naším cílem je tak vytvářet další kurzy, aby byla lidem
nabídnuta širší paleta oblastí, které je zaujmou. Stejně tak je klíčová
propagace, protože povědomí o možnosti zdarma si doplňovat
znalosti o právu z pohodlí svého domova je stále malé.

Hlavní stránka
naší nové
platformy
Nostis
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Entoo
Informační systém Entoo slouží ke sdílení přednášek, seminářů a
jiných studentských materiálů. Poskytuje studentům přehledné
základní informace o předmětu, o jeho průběhu, zakončení,
statistiky úspěšnosti v daném předmětu z minulých let. Student se
tak na Entoo po pár kliknutí dozví vše podstatné, co ke studiu
potřebuje.

Vizí projektu Entoo je, aby se platforma stala jediným oficiálním
informačním zdrojem Právnické fakulty Univerzity Palackého.
Proto je třeba pracovat jak na zkvalitňování již stávajícího obsahu,
tak na rozvoji nových funkcí. Od roku 2016 došlo postupně
k propojení Entoo s PF UP, což vyvrcholilo na začátku roku 2017
v podobě spuštění nové elektronické nástěnky. Naším cílem je co
nejvíce podpořit vzdělávání studentů na právnických fakultách. Náš
způsob, jak tomuto cíli vyhovět, je poskytovat studentům kvalitní
materiály. Na jednom místě chceme poskytovat všechny
informace, které studenti mohou potřebovat – ať už jsou to
materiály oficiální (od učitelů), anebo materiály vytvořené studenty
(pokud projdou kontrolou ze strany našeho moderátorského týmu,
který již čítá více než desítku lidí).
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Pro naplnění výše uvedeného cíle slouží
právě elektronická nástěnka, která je
„zadními vrátky“ do systému Entoo.
Nástěnka totiž bude se systémem
Entoo propojená. Do budoucna bude
na Entoo vytvořena i sekce pro učitele,
která jim poskytne plnohodnotný
způsob spravování studijních materiálů.
Velkou vizí je taktéž vytvoření mobilní
aplikace s tzv. push notifikacemi, tedy
upozorněními na nové příspěvky.
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Denní návštěvnost Entoo od jeho založení po konec roku 2016
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Erudium
Původní projekt přednášek na středních školách, jak byl znám
z minulých let, získal v uplynulém roce vlastní název, pod kterým je
představován veřejnosti. Erudium je stále stejným projektem,
jakým byl doposud. Klade si i nadále za cíl podporovat vzdělanost
mezi mladými lidmi na středních školách, jejich kritické myšlení, a
hlavně jejich právní a ekonomické povědomí. Erudium tak činí
prostřednictvím týmu 15 studentů Právnické fakulty Univerzity
Palackého, kteří dojíždějí na střední školy v celé České republice a
přednáší o různých oborech práva.

Na počátku roku 2016 přednášelo Erudium trestní právo a
občanské právo. V průběhu roku se podařilo rozšířit přednáškové
portfolio o přednášku spotřebitelského práva a zdokonalit
přednášku občanského práva. Přednášky o základních právech a
o finanční gramotnosti jsou v tuto chvíli dokončovány a jejich
uvedení se plánuje na počátek dubna roku 2017.
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Na podporu projektu obdrželo Erudium v roce 2016 sponzorský dar
od nadačního fondu Pomozme dětem žít lépe. Tento příspěvek
sloužil a dále bude sloužit pro vyplácení jízdného při cestování
na střední školy, pro vytvoření aktuálně rozpracovaného webu,
loga, pro zdokonalení přednášek o krátké animace, které lépe
vystihnou přednášenou problematiku.
V roce 2016 tým Erudia odpřednášel 17 přednášek na školách
po celé České republice. Na mnoha z nich byli již poněkolikáté
nebo přednášeli více než jednu přednášku za den. To splňuje
zveřejněný loňský výhled do budoucna, tedy navázat trvalou
spolupráci s některými středními školami. V roce 2016 přednášeli
na těchto středních školách:

Střední škola

Počet
přednášek

Téma přednášek

Gymnázium Uherské Hradiště

1

Občanské právo

Gymnázium Třebíč

6

Trestní právo, spotřebitelské právo

Střední odborná škola Olomouc

4

Občanské právo, trestní právo

Gymnázium Zábřeh

1

Spotřebitelské právo

Obchodní akademie Mohelnice

2

Občanské právo, trestní právo

Gymnázium Čajkovského v Olomouci

1

Trestní právo

Gymnázium Blansko

1

Občanské právo

Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice

1

Občanské právo
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Pro spolek je důležitá kvalita přednášek a to, jak je vnímají žáci
středních škol. To zjišťujeme pomocí evaluací, které probíhají
po každé přednášce. V evaluacích se hodnotí srozumitelnost
přednášek, jejich délka a užitečnost, výkon přednášejících, míra
spolupráce mezi přednášejícími.
Fotografie ze
skupinové
práce na jedné
z našich
přednášek

Výhled do budoucna
Projekt bude pokračovat v naplňování své vize. V roce 2017 by
Erudium chtělo uskutečnit ještě více přednášek, než tomu bylo loni.
Velkým cílem je více prohloubit spolupráci s právnickými fakultami
v Brně a v Olomouci, abychom byli schopní spolupracovat s větším
počtem škol po celé České republice. Pro fungování Erudia je
nezbytné dokončit webové stránky a zřídit facebookovou stránku
projektu. Je třeba se v nadcházejícím roce soustředit na nástroje
marketingu a být veřejnosti jednoduše dostupní. Je také zvažována
myšlenka poskytování školení středoškolským pedagogům, a to
i se zohledněním osnov Ministerstva školství. Dále také přednášení
pro dětské domovy a domovy seniorů.
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Eventy
Již druhým rokem se Nugis Finem zaměřilo také na odborné a
popularizační přednášky a diskuze. Účel eventů zůstává pořád
stejný. Tedy posluchače nejenom vzdělávat, ale také bavit a rozšířit
povědomí o spolku i mezi lidi, kteří by se o vlajkové lodi Nugis
Finem – o videokurzech, nedozvěděli.

V roce 2016 se zlepšila příprava a organizace eventů a nabídka
hostů. Letní semestr 2016 jsme načali s Čechoameričanem,
novinářem a publicistou Erikem Bestem na téma voleb prezidenta
v USA. V diskuzi mu sekundoval politolog Robert Zbíral. Prvním
zahraničním hostem poté byl profesor Michael Seng z Marshall
Law School v Chicagu. V diskuzi s proděkanem Maximem
Tomoszkem, vyučujícím na katedře ústavního práva, debatovali na
téma limitů svobody projevu. V dubnu jsme měli hned tři zajímavé
hosty. Naše pozvání přijal britský právník dlouhodobě žijící v Česku,
který se zaměřuje především na nemovitosti – Bryan Wilson.
Bryan nastínil život právníka, tak jak jej můžeme znát z amerických
seriálů. Třetí zahraničním hostem byl profesor Jim Moliterno
z Washington and Lee University, který s asistentem z Ústavního
soudu Martinem Kopou debatoval na téma etiky soudců. Jim
Moliterno je velmi uznávaná, světová kapacita a jeho přítomnost se
dokonce dostala do rubriky v České televizi – Týden v justici.
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Letní semestr 2016 jsme zakončili dosti vyostřenou debatou mezi
poslancem Evropského parlamentu a velkým euroskeptikem
Petrem Machem a politologem Robertem Zbíralem, který mu
oponoval v diskuzi na téma Brexit.

Senátor Václav
Láska po jeho
přednášce o
korupci

V zimním semestru sice spolek pořádal jen 3 akce, ale za to se
zvučnými jmény. Hned v září za námi zavítal senátor a velký
bojovník proti korupci Václav Láska. Dokonce po několika
měsících plánování a domlouvání přijel doposud host s největším
významem a nyní již už bývalý americký velvyslanec v ČR Andrew
Schapiro. Po krátké schůzce s vedením fakulty, rektorem univerzity
a zástupci Nugis Finem následovala přednáška na téma českoamerických vztahů ve zcela plné aule. Myslíme si, že ani pan
velvyslanec ani my na tuto schůzku nezapomeneme. Pan
velvyslanec od nás obdržel osobní poděkování na českém ručně
vyráběném papíru z papírny ve Velkých Losinách a další osobní
dary. Kalendářní rok jsme poté uzavřeli s novinářem Jindřichem
Šídlem a politologem docentem Pavlem Šaradínem na téma
stavu médií v ČR.
14

Pokud bychom úspěch našich přednášek měli převést do hrubých
čísel, tak celkově proběhlo 8 přednášek a navštívilo je zhruba 1.200
posluchačů. Máme za to, že mezi značkou Nugis Finem a kvalitou
si mnoho lidí již dělá rovnítko, a chtěli bychom v nastalém trendu
pokračovat i v roce 2017.

Velvyslanec USA
Andrew Schapiro
na schůzce s
rektorem UP před
jeho přednáškou

Jindřich Šídlo na
diskuzi s doc.
Pavlem Šaradínem
o stavu českých
médií
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Iurium
Iurium bylo jako jeden z projektů spolku Nugis Finem spuštěno
v únoru 2016. Již od počátku nabízí jako odborný právnický
internetový portál celé široké laické i odborné veřejnosti vědecké
příspěvky ze všech oblastí práva (rubrika odborné články),
rozhovory s významnými osobnostmi právní teorie i praxe, jakož
i monitoring klíčových soudních rozhodnutí či publikaci
jednodušších a praktičtěji orientovaných příspěvků (rubrika právo
pro začátečníky). Rubrika aktuální dění ve světě práva pak nabízí
všem čtenářům možnost dozvědět se o nejaktuálnějších právních
novinkách, zejména z oblasti novelizace právních předpisů a
dalších nejzajímavějších právních aktualit. Pro nastartování
projektu a získání dostatku článků byla vyhlášena soutěž Iurium
Scriptum Competition o nejlepší článek. Tuto soutěž vyhrál Viktor
Kolmačka z Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Ceny
do soutěže poskytla společnost AION CS, s.r.o., která zároveň
přislíbila podporu soutěže i pro následující roky. Očekáváme tedy
každoroční opakování soutěže.
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Od počátku projektu Iurium je jeho šéfredaktorem a předsedou
redakční rady David Baroš. Kvalita publikovaných článků je
zajišťovaná redakční radou v následujícím složení:
Interní členové redakční rady

Externí členové redakční rady

Mgr. David Baroš

JUDr. Vlastimil Göttinger, Ph.D.

JUDr. Kamila Bubelová, Ph.D.

prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc.

Mgr. Lukáš Dořičák

Mgr. Michal Rusnok

doc. JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D.

JUDr. Renáta Šínová, Ph.D.

Mgr. John A. Gealfow

JUDr. Maxim Tomoszek, Ph.D.

JUDr. Jan Lasák, Ph.D. LL.M.,
doc. JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph.D.
Tomáš Grygar

Cílem pro rok 2017 v rámci tohoto projektu je vybudovat stálou
redakci pod vedením šéfredaktora v počtu 6 – 9 osob, která se
bude starat o další rozvoj projektu formou pravidelných příspěvků
v rozmezí minimálně tří příspěvků týdně. Jeden člen redakce bude
mít na starosti sociální sítě. Jeho úkolem bude přinášet čtenářům
každý den ty nejzajímavější právní novinky. Další členové redakce
budou mít na starost ostatní právní odvětví a tvoření obsahu
do jednotlivých rubrik Iuria. Činnost redakční rady bude i nadále
spočívat zejména v recenzním řízení pro rubriku odborné články, a
to pod hlavičkou předsedy redakční rady. Počítáme také se
spuštěním Iurium Newsletteru – s nejzajímavějšími články, nově
účinnými či platnými zákony a novou judikaturou. Jedním
z největších cílů však zůstává vydání tištěného čísla s nejlepšími
články – Iurium Scriptum.
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Čtenářsky nejpopulárnější rubrika byla nepochybně rubrika
Rozhovory. Nejčtenějším článkem v této rubrice byl rozhovor
s Michalem Bobkem, generálním advokátem Soudního dvora EU.
Mezi další oblíbené články patřil také rozhovor s emeritní děkankou
Právnické fakulty Univerzity Palackého Milanou Hrušákovou,
předsedou Nejvyššího správního soudu Josefem Baxou, bývalým
předsedou České advokátní komory Vladimírem Jirouskem a další.
Odborné články

6

Názory

2

Aktuální dění ve světě práva

12

Rozhovory

6

Právo pro začátečníky

8
celkem 34

Počet publikovaných článků podle rubrik za rok 2016

V rámci projektu Iurium funguje platforma Iurium Daily, která
nabízí čtenářům ty nejnovější a nejzajímavější právní novinky.
Cílem Iuria Daily je přinést čtenářům ty nejaktuálnější informace a
zajímavosti z konkrétního právního odvětví. Prozatím funguje
pouze jedna z plánovaných sekcí – ústavní právo. Této sekce se
ujal asistent z Ústavního soudu Martin Kopa. Ten je přitom
mistrem
svého
oboru,
když
popularita
vytvořeného
Facebookového kanálu, který se ústavnímu právu věnuje, prudce
roste a atakuje sledovanost Facebookových stránek samotného
Nugis Finem.
18

Vedle Iuria stojí samostatně ještě projekt Iurium Wiki, který si
klade za cíl vytvořit veřejně přístupnou a profesionální encyklopedii
právních pojmů. V prosinci 2016 se manažerkou tohoto projektu
stala Monika Zemanová. Od spuštění projektu již byly uspořádány
dva tzv. wiki-víkendy, kdy se velké množství lidí týmově podílí
na budování encyklopedie. Naším cílem je, aby byly klíčové
informace o právu dostupné v elektronické podobě i z vyhledávače
Google. Zároveň by tyto informace měly být ověřené – proto
spouštíme spolupráci s pedagogy jednotlivých právnických fakult,
kteří budou obsah kontrolovat a označovat jako ověřený.

Pohár udělený
vítězi soutěže
Iurium Scriptum
Competition 2016
– Viktoru
Kolmačkovi
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Finanční vztahy
V roce 2016 hospodařil spolek s finančními prostředky
přesahujícími částku 200.000,- Kč. V tomto ohledu oproti roku
2015 došlo k významnému nárůstu. Co se týče bilance výdajů a
příjmů, tak v kalendářním roce 2016 nedošlo k přečerpání
finančních prostředků. Ke dni 31. 12. 2016 činil zůstatek na účtu
67.068,- Kč. Pozitivní je, že výdaje v tomto roce nepřevýšily příjmy
spolku.

Nejvíce finančních prostředků vynaložil spolek na úhradu nákladů
IT, resp. programování. A to zejména platformy Nostis. Dále spolek
vynaložil značné finanční prostředky na nákup nového vybavení, a
to zejména nové kamery Blackmagic, softboxů a světel, grafických
tabletů apod. Tyto výdaje představovaly v kalendářním roce 2016
více než 2/3 všech výdajů spolku. Co se týče nákladů na provoz
domén a webhosting, tak dle očekávání se náklady v tomto směru
závažnějším způsobem nezvýšily.
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Výdaje
Programování

107 324,00 Kč

Vybavení pro natáčení

51 487,00 Kč

Vrácení zápůjčky

15 000,00 Kč

Výplata výhry Iurium Scriptum

10 000,00 Kč

Marketing (sociální sítě)

8 910,31 Kč

Správa webů (hosting + domény)

7 381,00 Kč

Česká pošta

3 569,00 Kč

Dohody o provedení práce

3 400,00 Kč

Živnostenský úřad

1 000,00 Kč

Daň z přidané hodnoty

1 542,00 Kč

Daň z příjmu fyzických osob

600,00 Kč

Ostatní

2 715,65 Kč

Celkové výdaje

212 928,96 Kč

V průběhu kalendářního roku následovaly další menší výdaje, a to
zejména na koupi darů pro přednášející v rámci projektu Eventy,
dále výdaje na cestovné v rámci jednotlivých projektů, náklady
na vyplacení výhry výherci soutěže Iurium Scriptum Competition.
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Na tomto místě musíme také zmínit nepeněžní dary a plnění, které
spolek obdržel. Společnosti KB DANĚ, s.r.o. vedla našemu spolku
v uplynulém roce bezplatně účetnictví a vypracovala účetní závěrku
a daňové přiznání. Dalšími nepeněžitými dary byly tři trofeje pro
soutěž Iurium Scriptum Competition v hodnotě 895,- Kč a šablona
webové stránky GoodNews v hodnotě 1.813,33 Kč, kterou
v současné době používá web Iurium, obojí darované Johnem A.
Gealfow.

Další finanční prostředky získal spolek taktéž výdělečnou činností,
a to činností pro Právnickou fakultu UP, pro kterou připravoval
natáčení a postprodukci videí pro předmět kurz právnických
dovedností, a dále za MOOC věcných práv. V tomto směru je
důležité zmínit, že příjmy spolku z výdělečné činnosti nepřesahují
příjmy z darů a grantů, přičemž příjmy z výdělečné činnosti spolku
byly v plné míře použity na činnost spolku s tím, že tato vedlejší
činnost spolku zásadním způsobem nepřevládla nad hlavní
činností. Dále taktéž spolek získal příjmy od jednotlivých členů,
kteří poskytli příspěvky do provozního fondu spolku.
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Příjmy
Nadační příspěvky

82 787,18 Kč

Nadace Pomozme dětem

60 000,00 Kč

Nadace Hugo Grotius

20 925,18 Kč

Nadace Via

1 862,00 Kč

Dary od právnických osob

31 000,00 Kč

AK Kremplová

20 000,00 Kč

AION CS, s.r.o.

10 000,00 Kč

Gymnazijní matice v Třebíči

1 000,00 Kč

Dary od fyzických osob

53 300,00 Kč

Iveta Henková

12 000,00 Kč

Tomáš Henek

20 000,00 Kč

Libor Kremláček

10 000,00 Kč

Jarmila Kozumplíková

7 000,00 Kč

ostatní fyzické osoby

4 300,00 Kč

Příspěvky do provozního fondu

3 200,00 Kč

Výdělečná činnost

44 352,00 Kč

Zápůjčka

15 000,00 Kč

Celkové příjmy

229 639,18 Kč
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Příjmy spolku se oproti roku 2015 znatelným způsobem zvýšily.
Stejně jako v minulém roce tvořily drtivou část příjmů spolku
sponzorské dary ze strany fyzických osob a dále nadační
příspěvky. Největší částkou byl příspěvek nadačního fondu
Pomozme dětem žít lépe. Další příjem v této oblasti představovala
druhá část nadačního příspěvku od nadace Hugo Grotius, a to na
základě vyúčtování projektu Athéna a prokázání všech grantových
podmínek v souladu se smlouvou uzavřenou v kalendářním roce
2015 mezi spolkem Nugis Finem a touto nadací.

Spolek Nugis Finem tak za rok 2016 hospodařil
s kladným výsledkem a vykazuje zisk 16.710,22 Kč.
Zůstatek na transparentním účtu činil ke dni
31.12.2016 celkem 67.068,57 Kč.
Zůstatek v pokladně činil k tomuto datu 7.886,- Kč.

Celkově tak spolek disponoval na konci
kalendářního roku 2016 s finančními prostředky
ve výši 74.954,57 Kč.
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„Děkujeme všem partnerům a sponzorům
našeho spolku. To díky vám a vašim
příspěvkům jsou naše projekty tím, čím jsou.“

Protože ve vzdělanější
společnosti je lepší život

Nugis Finem, z.s.
17. listopadu 930/8, 779 00 Olomouc
IČ: 03770796

