Výroční zpráva 2021
Nadace ADRA

ÚVODNÍ SLOVO
Čas…
Čekal jsem v nádražní hale na vlak. Spěchal
jsem – a právě ohlásili hodinové zpoždění. Nazlobilo mě to.
Nádražní hala byla plná válečných uprchlíků. Také
čekali, ale už nespěchali, není kam. Mě čeká cesta
domů, ale mnoho z nich už žádný domov nemá...
Jsem velmi rozmrzelý. Mám hodně práce a výsledek testu je neúprosný – musím zůstat týden doma.
Čtu si e-mail z nadace. Maminka prosí o finanční
dar pro malého syna – chtěla by ho mít v závěru
jeho života ještě alespoň týden doma...
Sedím v nemocnici a čekám s ostatními pány na vyšetření. Všichni děláme, že nejsme nervózní.
Už je po všem a čekáme znovu, tentokrát na výsledky. Já dostávám papír s písmeny, která mi otevírají cestu zpět k obyčejnému životu. Vedle sedící se
vrací s lékařem k dalšímu vyšetření...
Čas je jedním z darů, které do života dostáváme.
Umíme vnímat čas, který je za námi. Nikdo však
neví nic o tom, co je před námi. Přesto můžeme
každý den zvážit, kolik z tohoto vzácného daru
spotřebujeme jen pro sebe a kolik jsme ochotni ho
darovat lidem kolem nás.
Pomoci druhému v nesnázích je věc vzácná
a navždy ovlivní naše okolí, ale hlavně – nás
samotné.
Nadace ADRA už mnoho let propojuje lidi v nesnázích s lidmi, kteří umí pomoci a jsou prostě
a krásně – nelhostejní.
Marek Škrla
předseda správní rady Nadace ADRA
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KDO JSME
Kdo jsme
ADRA je globální nevládní humanitární organizace působící ve více než 130 zemích světa. Českou pobočku založila
v roce 1992 Církev adventistů sedmého dne jako Nadaci ADRA.
Za 29 let své činnosti jsme se zapojili do mnoha humanitárních,
rozvojových, vzdělávacích a dobrovolnických projektů doma i v zahraničí. V roce 1994 vzniklo také občanské sdružení, které v roce 2013
změnilo právní status na obecně prospěšnou společnost. V současné době
vedle sebe působí a spolupracují jak ADRA, o.p.s., tak Nadace ADRA.
Nadace od roku 2001 pravidelně podporuje ve veřejném grantovém řízení
sociální projekty nevládních neziskových organizací a od roku 2006 pořádá Cenu Michala Velíška.
Od roku 2013 se nadace orientuje také výrazně na pomoc lidem
v České republice, kteří se ocitli ve vážné životní situaci.
Prostředky pro svou činnost získává nadace od individuálních dárců, z darů od firem,
od svého zakladatele a z výnosů nadačního kapitálu.
Již 22 let jsme členem Fóra dárců, které podporuje filantropii v České republice.

Náš tým
Kancelář Nadace ADRA:
Koordinátorka projektů – Magdaléna Hlinková
Finanční účetní – Rut Racková; mzdová účetní – Ellen Tomancová
Správa webu a sociálních sítí – Petr Oravec
Správní rada Nadace ADRA:
Miroslava Žaludová, Miloš Pařík, Tomáš Pícha, Robert Žižka,
Jaroslav Stejskal, Jiří Komárek, Marek Škrla (předseda SR)
Dozorčí rada:
Michaela Kysilková, Luděk Bouška, Stanislav Rusňák (předseda DR)
Členové správní a dozorčí rady určují směřování nadace, kontrolují její
činnost a dbají na to, aby byla v souladu se statutem nadace a právním
řádem České republiky.
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V nadaci pracují ještě: grantová komise, komise pro
veřejné sbírky a výbor Ceny Michala Velíška.
Všichni vykonávají svou práci bezplatně.
Grantová komise:
Dana Kafková, Miroslava Žaludová, Roman Hampacher, Michal Balcar a Marek Škrla
Komise veřejné sbírky:
Barbora Němcová, Milan Mareš, Jakub Fraj
a Marek Škrla
Výbor Ceny Michala Velíška:
Iva Velíšková (patronka projektu), Vítězslav
Vurst (čestný předseda), Anna Ševerová
a Barbora Divišová (TV Nova), Martin Churavý (zástupce Magistrátu hl. m. Prahy),
Martina Wolf Čapková (MV ČR – Generální ředitelství HZS ČR), Simona Hoskovcová (Policejní prezidium MV ČR), Eliška Sommerová (zachráněná
M. Velíškem) a Marek Škrla (zástupce Nadace
ADRA)
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JAKÝ BYL ROK 2021
Grantové řízení
V dubnu byla zveřejněna výzva k přihlášení do 11. kola grantového řízení 2021/2022. Přihlásit se
mohly nestátní neziskové organizace, jejichž činnosti splňuje oblast naší podpory – paliativní péči
v hospici nebo dobrovolnictví v oblasti všech forem hospicové péče.
Do grantového řízení se přihlásilo celkem 33 organizací, které splnily požadované formální náležitosti. Bylo podpořeno 12 projektů v celkové výši 810 000 Kč. Závěrečné vyúčtování tohoto kola grantového řízení proběhne v červenci 2022.

Žadatel
Domácí hospic Jordán, o.p.s.

90 000

Domov – plzeňská hospicová péče, z.ú.

30 000

Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s.

89 500

HOSPIC TEMPUS, z.s.

90 000

Domácí hospic Srdcem, z. ú.

80 000

Hospic svaté Hedviky, o.p.s.

90 000

Oblastní charita Červený Kostelec

30 000

Domácí hospic Nablízku, z. ú.

80 500

Hospic sv. Zdislavy, o.p.s.

70 000

Hospic Sv. Jiří, o.p.s.

40 000

HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s.

90 000

Hospic sv. Štěpána, z.s.

30 000

CELKEM
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Částka

810 000

Veřejná sbírka a její příběhy
Jako každý rok přicházely na adresu nadace
různé příběhy lidí s prosbou o pomoc. Někdy se
jednalo jen o zlepšení komfortu lidí, kteří mají
nějaký zdravotní problém, ale velmi často šlo
o zcela zásadní okamžiky v životě lidí, kteří neměli tolik štěstí jako většinová společnost. Prosby
o podporu nákupu pomůcek pro těžce nemocné
děti i dospělé střídaly žádosti o finanční pomoc
na rehabilitaci pro lidi, kteří se rozhodli bojovat
s nepřízní osudu a pokusili se posunout k větší
samostatnosti v nelehkém životě. Velká část příjemců této pomoci jsou malé děti, a tak jsme mimořádně vděčni našim dárcům za jejich aktivní
pomoc, která má dosah nejen k jednotlivým lidem, ale slouží i k ulehčení života celé dané rodiny. Několik žádostí patřilo do oblasti, kde má
člověk v očích slzy, a ne všechny příběhy mají
šťastné konce.

Nadace ADRA úzce spolupracovala s ADRA, o.p.s.,
která otevřela sbírku pro Moravu zasaženou
tornádem. Naše příspěvky byly směřovány pro
osoby se zdravotním postižením v této oblasti,
které potřebovaly další podporu nad rámec celoplošné sbírky.
V roce 2021 jsme také navázali velmi dobrou
spolupráci s Centrem provázení při Fakultní
nemocnici Brno a Ostrava, kde na jejich doporučení poskytujeme okamžitou pomoc rodinám
s těžce nemocnými dětmi. Jsme velmi vděčni
za tuto spolupráci, protože takto je naše podpora
cílena přesně tam, kde je nejvíce potřeba.
Během roku 2021 jsme obdrželi 170 žádostí o nadační příspěvek, což je dvojnásobek oproti předcházejícímu roku. 68 těchto žádostí bylo kladně posouzeno a i toto je více než 100% meziroční nárůst.
Poskytli jsme tak pomoc 7 rodinám, 32 dospělým
a 29 dětem. Dále jsme pokračovali v dlouhodobé
podpoře 22 jednotlivců a rodin z minulých let,
k nimž v roce 2021 přibylo 5 nových.
V loňském roce přibylo na sbírkovém kontě
č. 57333375/0300 celkem 3 090 093 Kč, tedy více
než trojnásobek částky z předchozího roku. Tento velký nárůst byl způsoben velkým množstvím
příspěvků pro zdravotně postižené osoby z oblastí zasažených červnovým tornádem. Nejčastěji se jednalo o jednorázové dary individuálních
dárců, kteří zaslali částky do 5 000 Kč. Mezi podporované jednotlivce či rodiny jsme rozdělili
1 893 764 Kč. Velká část prostředků nemohla být
využita v roce 2021, kvůli pandemii se posouvaly
termíny rehabilitací a i většina stavebních úprav
po tornádu bude financována až v roce 2022.
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Z fondu jednorázové pomoci jsme díky našim dárcům mohli dále přispět
více jak 20 dětem na intenzivní neurorehabilitaci, dospělým pak na invalidní vozíky a elektrické
pohony k vozíkům. Rodinám s malými dětmi nejvíce pomohly speciální
kočárky a polohovací židličky, stejně jako uhrazená
osobní asistence a odlehčovací služby. Každodenní
náročný režim rodin pečujících o těžce nemocné rodinné příslušníky ulehčilo
zakoupení koncentrátoru
kyslíku, polohovací postele, mobilního zvedáku…
Jednou z oblíbených forem získávání prostředků
je pořádání různých benefičních akcí. V roce 2021
byla sice možnost pořádání akcí vzhledem k pandemickým opatřením značně omezena, přesto se
ale některé uskutečnily. V září uspořádal sbor CASD
Luže dětský den, výtěžek akce byl určen na bezbariérovou úpravu bydlení pro pana Zdeňka Kamenického.
V listopadu proběhla akce na podporu paní
Daniely Baklíkové, která trpí ASL, ze sbírky byla
uhrazena osobní asistence. První benefiční volejbalový turnaj v Ústí nad Labem v listopadu
přispěl rodině Lehmannových, které dlouhodobě podporujeme. Výtěžek Vánočního jarmarku
na Křesťanské střední, základní a mateřské škole Elijáš umožnil zakoupit pro Elu Dvořáčkovou
tablet s řečovými aplikacemi, který jí ulehčuje
komunikaci s okolím.
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Kromě tradičních projektů
jsme podpořili např. Komunitní centrum Petrklíč
(zvýšené náklady na pečování o potřebné v době
pandemie). Jednotce dobrovolných hasičů ve Štětí
jsme pomohli financovat zakoupení přívěsného
vozíku, který slouží pro zásah při přírodních katastrofách.
„Rádi bychom touto formou poděkovali za dar pro
naši tříletou dceru Esterku. Použili jsme jej na neurorehabilitaci na klinice Axon Praha, kde jsme již
dvakrát absolvovali terapii Baby Kosmik. Esterka
má diagnózu DMO pravostranná hemiparéza, hůře
používá pravou nohu a ruku. Rehabilitace je směrována na to, aby chodila správně a zapojovala
pravou i levou nohu.
Ester je velmi šikovná a snaží se opravdu pracovat
a dělat, co se jí řekne. Vidíme, že to funguje. Ruka

funguje lépe, chůze
se zlepšuje, ale je
to běh na dlouhou
trať. Doufáme, že jí
tím pomůžeme, aby
vedla normální život
jako všechny ostatní
děti a byla schopna se o sebe postarat a nepotřebovala asistenci. Chtěli
bychom tímto velmi
poděkovat za ochotu
pomoci a za finanční
dar, který nám pomohl zaplatit část rehabilitace,
která je velmi finančně náročná.“
Maminka Esterky

„Dobrý den, milí dárcové,
jmenuji se Claudie a je mi 14 let. Jsem moc šťastná,
že jste mi darovali penízky na motomed Viva, který je pro mne životně důležitý. Už se těším, až ho
brzy budu mít doma a můžu na něm cvičit své nohy
i ruce. Díky motomedu se mi sníží riziko trombózy. Jsem vám od srdce vděčná za vaši pomoc.“
Vaše Claudie
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15. ROČNÍK CENY
MICHALA VELÍŠKA
Nelhostejnost – toto slovo vyjadřuje asi nejlépe
hlavní myšlenku Ceny Michala Velíška. Někdy
jsou to jen zlomky sekund, kdy se musíte rozhodnout, zda jste ochotni přijmout vážné riziko
a pokusíte se člověku, často v ohrožení života,
pomoci. Mnoho lidí z řad neprofesionálů takto zachránilo lidem zdraví i život, aniž by za to
očekávali nějaké poděkování nebo popularitu. Přesto veřejnost v on-line hlasování vybrala několik z nich, aby v Primátorské rezidenci

8

na Mariánském náměstí v Praze byla oceněna
jejich osobní statečnost a nelhostejnost. Součástí slavnosti byla i skupina dětí, které dokázaly
skvěle pomoci lidem v nouzi, a dokonce několika
z nich zachránily život. Díky spolupráci s televizí
Nova a mnoha dalšími partnery se podařilo realizovat program, který má za cíl připomínat nám
všem, že pomoc v nouzi může jednou potřebovat
každý z nás, a proto by každý z nás měl v nouzi
také pomoci druhým.

V roce 2021 byla hlavní cena předána 17letému
Václavu Parláskovi, který poskytl první pomoc
těžce zraněnému motorkáři při dopravní nehodě. Tím mu zachránil život.
Slavnostní vyhlášení jména držitele letošní ceny se
uskutečnilo za přítomnosti Víta Šimrala, radního
hlavního města Prahy, a Ladislava Hrzala, školského
ombudsmana, 4. listopadu 2021 v reprezentačních
sálech Primátorské rezidence na Mariánském náměstí, Praha 1. Hostem tohoto ročníku byl armádní
generál ve výslužbě Petr Pavel.
Poděkování a uznání dalším finalistům – Miroslavu Fenikovi, in memoriam, a Antonínu Čer-

venákovi – vyjádřila jednatelka a generální ředitelka skupiny Nova Klára Brachtlová.
Pan Červenák se neohroženě postavil jen s holýma rukama rozzuřenému americkému stanfordskému teriérovi, který nečekaně napadl dva lidi,
jimž způsobil těžká poranění. Miroslav Fenik zachránil v noci z hořícího domu manželku s 2letým synkem – za cenu vlastního života. Ocenění
in memoriam převzala jeho matka.
Pamětní stříbrné mince od České mincovny, a.s.,
partnera celého projektu, předal finalistům pan
Vítězslav Vurst, čestný předseda výboru Ceny
Michala Velíška, který stál u zrodu této ceny.

9

FINANČNÍ ZPRÁVA
Zdroje a jejich využití
Nadační kapitál
Výše zaregistrovaného nadačního kapitálu činila celkem 42 974 360 Kč. Skládala se z nemovitosti
ve Frýdku-Místku v hodnotě 4 965 360 Kč a z prostředků bývalého Nadačního investičního fondu
ve výši 38 009 000 Kč.
Finanční prostředky – součást nadační jistiny, jsou k 31. 12. 2021 uloženy takto:
&/EEE1WZK^d\<z
<ē
ϵϮϬϬϬϬϬ
^KʹďĢǎŶǉƷēĞƚ ;ϮϳϳϲϱϴϮϭϵͬϬϯϬϬͿ
ϮϱϭϳϯϮϭ
^KʹďĢǎŶǉƷēĞƚ ;ϴϴϬϬϬϴϴͬϬϯϬϬͿ
ϰϴϵϬϬϬϬ
hŶŝƌĞĚŝƚʹďĢǎŶǉƷēĞƚ ;ϰϮϯϴϬϭϬϬϬϰͬϮϳϬϬͿ
ϭϬϬϬϬϬϬϬ
DŽŶĞƚĂʹƚĞƌŵşŶŽǀĂŶǉǀŬůĂĚ ;ϮϰϰϬϮϳϵϵϴͬϬϲϬϬͿ
ϲϬϲϰϲϲϴ
/ŶǀĞƐƚŝĐĞʹĚůƵŚŽƉŝƐǇdŚŽŵĂƐůůϳͬϮϳ
ϮϬϱϮϬϭϭ
/ŶǀĞƐƚŝĐĞʹĚůƵŚŽƉŝƐǇdŚŽŵĂƐůůϱ͕ϴϬͬϮϵ
ϯϮϴϱϬϬϬ
/ŶǀĞƐƚŝĐĞʹƉŽƎşǌĞŶşϮďǇƚƽʹZĞǌŝĚĞŶĐĞKůŝǀĂ
><D
ϯϴϬϬϵϬϬϬ
Výnosy z finančních prostředků nadačního kapitálu činily 540 408 Kč.
Výnosy z nájemného nadačního domu činily 175 200 Kč.

Grantové řízení 2021/2022
'ZEdKs\1E1ͲW\1:D/
ŽŵĄĐşŚŽƐƉŝĐ:ŽƌĚĄŶ͕Ž͘Ɖ͘Ɛ͘
ŽŵŽǀͲƉůǌĞŸƐŬĄŚŽƐƉŝĐŽǀĄƉĠēĞ͕ǌ͘Ʒ͘
,ŽƐƉŝĐŽǀĄƉĠēĞƐǀ͘<ůĞŽĨĄƓĞ͕Ž͘Ɖ͘Ɛ͘
,K^W/dDWh^͕ǌ͘Ɛ͘
ŽŵĄĐşŚŽƐƉŝĐ^ƌĚĐĞŵ͕ǌ͘Ʒ͘
,ŽƐƉŝĐƐǀĂƚĠ,ĞĚǀŝŬǇ͕Ž͘Ɖ͘Ɛ͘
KďůĂƐƚŶşĐŚĂƌŝƚĂĞƌǀĞŶǉ<ŽƐƚĞůĞĐ
ŽŵĄĐşŚŽƐƉŝĐEĂďůşǌŬƵ͕ǌ͘Ʒ͘
,ŽƐƉŝĐƐǀ͘ĚŝƐůĂǀǇ͕Ž͘Ɖ͘Ɛ͘
,K^W/ǀDK^d ͕Ž͘Ɖ͘Ɛ͘
,ŽƐƉŝĐƐǀ͘aƚĢƉĄŶĂ͕ǌ͘Ɛ͘
,ŽƐƉŝĐ^ǀ͘:ŝƎş͕Ž͘Ɖ͘Ɛ͘
><D͗
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V rámci 11. grantového kola byla mezi osm nestátních neziskových organizací rozdělena částka
810 000 Kč na podporu paliativní péče v hospici. Toto grantové řízení bylo vyhlášeno na období červen 2021 až srpen 2022.

Veřejná sbírka
Na základě povolení vydaného Magistrátem hlavního města Prahy byla dne 1. 10. 2013 vyhlášena
na dobu neurčitou veřejná sbírka č. j. S-MHMP/980701/2013 s názvem Pomáhat může každý. Sbírka
je určena k získání peněžitých příspěvků na pomoc osobám, rodinám nebo skupinám, které se ocitly
v tíživé životní situaci v důsledku mimořádných událostí.
Dary jsou shromažďovány na sbírkovém účtu č. 57333375/0300.

sǇƷēƚŽǀĄŶşƐďşƌŬǇ
ƉƎŝũĂƚĠƉƎşƐƉĢǀŬǇŶĂƐďşƌŬŽǀǉƷēĞƚ
jƌŽŬǇ
ĞůŬĞŵǀǉƚĢǎĞŬǀƌŽĐĞϮϬϮϭ
ŶĄŬůĂĚǇƐƉŽũĞŶĠƐĞƐďşƌŬŽƵ
ēŝƐƚǉǀǉƚĢǎĞŬ
ŶĞǀǇƵǎŝƚǉǀǉƚĢǎĞŬǌŵŝŶƵůĠŚŽǀǇƷēƚŽǀĄŶş
ƉŽƵǎŝƚşēŝƐƚĠŚŽǀǉƚĢǎŬƵ
ďǉǀĄŬĚĂůƓşŵƵƉŽƵǎŝƚş
WƎşũĞŵĐŝŶĂĚĂēŶşĐŚƉƎşƐƉĢǀŬƽ
<Žŵ͘ĐĞŶ͘WĞƚƌŬůşēŶĂŬŽƌŽŶĂǀŝƌƵƐ
^ďŽƌĚŽďƌŽǀ͘ŚĂƐŝēƽ͕ƉƎşǀĢƐŶǉǀŽǌşŬ
<ƌĞŶǎĞůŽŬs͕͘ƉŽƚƎĞďǇƉŽƷŵƌƚşƌŽĚŝēƽ
><D
&ŽŶĚǇĂũĞũŝĐŚƉŽƵǎŝƚşǀ<ē
sĞƎĞũŶĄƐďşƌŬĂWŽŵĄŚĂƚŵƽǎĞŬĂǎĚǉ
&ŽŶĚĚĂŸŽǀĠƷƐƉŽƌǇ
&ŽŶĚŐƌĂŶƚŽǀĠƎşǌĞŶş
&ŽŶĚŶĂĚĂēŶşĚƽŵ&ƌǉĚĞŬͲDşƐƚĞŬ
WƌŽǀŽǌŶşĨŽŶĚ
KƐƚĂƚŶşĨŽŶĚǇ
><D

^ƚĂǀŬϬϭ͘Ϭϭ͘Ϯϭ
ϮϬϯϵϳϱϲ
Ϭ
ϴϬϬϬϬ
ϭϲϱϭϮϲ
ϴϬϱϯϳϯ
ϯϭϰϴϴϴ
ϯϰϬϱϭϰϯ

<ē
ϯϬϴϵϰϮϲ
ϲϭϯ
ϯϬϵϬϬϯϵ
ϭϱϯϵϴϮ
ϮϵϯϲϬϱϳ
ϮϬϯϵϳϱϲ
ϭϴϵϯϳϲϰ
ϯϬϴϮϬϰϵ
<ē
ϭϱϬϬϬ
ϯϮϲϳϬ
ϭϬϬϬ
ϰϴϲϳϬ
WŽƵǎŝƚşĨŽŶĚƵ
ϭϴϵϯϳϲϰ
ϮϵϰϱϬ
ϴϭϬϬϬϬ

dǀŽƌďĂĨŽŶĚƵ
ϮϵϯϲϬϱϳ
ϮϵϰϱϬ
ϳϯϬϬϬϬ

ϮϰϬϳϰϱ
ϱϯϵϰϴ
ϯϬϮϳϵϬϳ

ϮϬϬϬϬϬ
ϭϱϱϯϰϬ
ϰϬϱϬϴϰϳ
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ROZVAHA (BILANCE) [v tisících] k 31. 12. 2021
<d/s
͘




ůŽƵŚŽĚŽďǉŵĂũĞƚĞŬĐĞůŬĞŵ
ůŽƵŚŽĚŽďǉŶĞŚŵŽƚŶǉŵĂũĞƚĞŬĐĞůŬĞŵ
ůŽƵŚŽĚŽďǉŚŵŽƚŶǉŵĂũĞƚĞŬĐĞůŬĞŵ

/͘
//͘





///͘

/s͘



WŽǌĞŵŬǇ
^ƚĂǀďǇ

ϰ͘

,ŵŽƚŶĠŵŽǀŝƚĠǀĢĐŝĂũĞũŝĐŚƐŽƵďŽƌǇ

ϲϰ

ϲϰ

ϳ͘

ƌŽďŶǉĚůŽƵŚŽĚŽďǉŚŵŽƚŶǉŵĂũĞƚĞŬ

ϭϬ

ϭϬ

EĞĚŽŬŽŶēĞŶǉĚůŽƵŚŽĚŽďǉŚŵŽƚŶǉŵĂũĞƚĞŬ

ůŽƵŚŽĚŽďǉĨŝŶĂŶēŶşŵĂũĞƚĞŬĐĞůŬĞŵ
ϯ͘

ůƵŚŽǀĠĐĞŶŶĠƉĂƉşƌǇĚƌǎĞŶĠĚŽƐƉůĂƚŶŽƐƚŝ

KƉƌĄǀŬǇŬĚůŽƵŚŽĚŽďĠŵƵŵĂũĞƚŬƵĐĞůŬĞŵ

ϰϯϲ

ϯϲϮ

ϯϲϮ
ϲϰ

ϭϬ

ϭϬ

ϯϵϰϵϳ

ϯϳϬϮϮ

Ϭ
ϯϮϴ

Ϭ
ϮϳϮ

ĄƐŽďǇĐĞůŬĞŵ
WŽŚůĞĚĄǀŬǇĐĞůŬĞŵ
KĚďĢƌĂƚĞůĠ
WŽƐŬǇƚŶƵƚĠƉƌŽǀŽǌŶşǌĄůŽŚǇ
KƐƚĂƚŶşƉƎşŵĠĚĂŶĢ
:ŝŶĠƉŽŚůĞĚĄǀŬǇ

<ƌĄƚŬŽĚŽďǉĨŝŶĂŶēŶşŵĂũĞƚĞŬĐĞůŬĞŵ
WĞŶĢǎŶşƉƌŽƐƚƎĞĚŬǇǀƉŽŬůĂĚŶĢ
ĞŶŝŶǇ
WĞŶĢǎŶşƉƌŽƐƚƎĞĚŬǇŶĂƷēƚĞĐŚ

:ŝŶĄĂŬƚŝǀĂĐĞůŬĞŵ
WƎŝũŵǇƉƎşƓƚşĐŚŽďĚŽďş

<d/s><D;нͿ

sůĂƐƚŶşǌĚƌŽũĞĐĞůŬĞŵ
:ŵĢŶşĐĞůŬĞŵ

/͘
ϭ͘
Ϯ͘

//͘

sůĂƐƚŶşũŵĢŶş
&ŽŶĚǇ

sǉƐůĞĚĞŬŚŽƐƉŽĚĂƎĞŶşĐĞůŬĞŵ
ϭ͘

͘

jēĞƚǀǉƐůĞĚŬƵŚŽƐƉŽĚĂƎĞŶş

ŝǌşǌĚƌŽũĞĐĞůŬĞŵ
ZĞǌĞƌǀǇĐĞůŬĞŵ
ůŽƵŚŽĚŽďĠǌĄǀĂǌŬǇĐĞůŬĞŵ
<ƌĄƚŬŽĚŽďĠǌĄǀĂǌŬǇĐĞůŬĞŵ

/͘
//͘
///͘
ϭ͘
ϯ͘
ϱ͘
ϲ͘
ϳ͘
ϵ͘
ϭϳ͘
ϮϮ͘

/s͘
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ϴϬϭϲ

ϰϯϲ

KƉƌĄǀŬǇŬĚƌŽďŶĠŵƵĚůŽƵŚŽĚŽďĠŵƵŚŵŽƚŶĠŵƵŵĂũĞƚŬƵ

͘

ŽĚĂǀĂƚĞůĠ
WƎŝũĂƚĠǌĄůŽŚǇ
ĂŵĢƐƚŶĂŶĐŝ
KƐƚĂƚŶşǌĄǀĂǌŬǇǀƽēŝǌĂŵĢƐƚŶĂŶĐƽŵ
ĄǀĂǌŬǇŬŝŶƐƚŝƚƵĐşŵƐŽĐ͘ǌĂďĞǌƉĞēĞŶşĂsW
KƐƚĂƚŶşƉƎşŵĠĚĂŶĢ
:ŝŶĠǌĄǀĂǌŬǇ
ŽŚĂĚŶĠƷēƚǇƉĂƐŝǀŶş

:ŝŶĄƉĂƐŝǀĂĐĞůŬĞŵ
ϭ͘


ϴϬϭϲ

ϲϰ

W^/s



ϯϮϴϱ

ϴϬϭϲ

KƉƌĄǀŬǇŬƐĂŵ͘ŵŽǀ͘ǀĢĐĞŵĂƐŽƵďŽƌƽŵŚŵ͘ŵŽǀ͘ǀĢĐş





Ϭ

ϴϬϭϲ

ϳ͘

<ƌĄƚŬŽĚŽďǉŵĂũĞƚĞŬĐĞůŬĞŵ










ϴϳ
ϮϳϴϬ

KƉƌĄǀŬǇŬĞƐƚĂǀďĄŵ

/͘
//͘
ϭ͘

ϰ͘

ϵ͘

ϭϳ͘

///͘
ϭ͘

Ϯ͘

ϯ͘

/s͘
Ϯ͘




ϴϳ
ϮϳϴϬ

ϲ͘
ϭϬ͘




ϭϯϴϬϲ
Ϭ
ϲϮϮϲ

ϯ͘

ϵ͘



ϭϬϱϮϭ
Ϭ
Ϯϵϰϭ

<ŽŶĞēŶǉƐƚĂǀ
ƐůĞĚŽǀĂŶĠŚŽŽďĚŽďş

ϭ͘

͘



<ŽŶĞēŶǉƐƚĂǀ
ŵŝŶƵůĠŚŽŽďĚŽďş

sǉĚĂũĞƉƎşƓƚşĐŚŽďĚŽďş

W^/s><D;нͿ

ϭϯϵ

ϳϵ

Ϯϲ

Ϯϲ

Ϭ

ϰ

ϭϲϯ

ϭϲϯ

ϯϵϭϲϬ

ϯϲϳϬϱ

ϭϵ

ϯ

ϯ

Ϭ

ϯϵϭϯϴ

ϯϲϳϬϮ

ϵ

ϰϱ

ϵ

ϰϱ

ϱϬϬϭϴ

ϱϬϴϮϴ

<ŽŶĞēŶǉƐƚĂǀ
ŵŝŶƵůĠŚŽŽďĚŽďş

<ŽŶĞēŶǉƐƚĂǀ
ƐůĞĚŽǀĂŶĠŚŽŽďĚŽďş

ϰϵϵϯϮ
ϰϵϯϲϱ

ϱϬϳϯϬ
ϱϬϭϵϲ

ϰϱϵϲϬ
ϯϰϬϱ

ϰϱϳϲϴ
ϰϰϮϴ

ϱϲϳ

ϱϯϰ

ϱϲϳ

ϱϯϰ

ϴϲ
Ϭ
Ϭ
ϴϰ

ϵϴ
Ϭ
Ϭ
ϵϲ

ϭ
ϵ
Ϯϳ
ϭ
ϭϯ
ϰ
ϭ
Ϯϴ

Ϭ
ϵ
ϰϬ
Ϭ
ϭϵ
Ϭ
Ϭ
Ϯϴ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

ϱϬϬϭϴ

ϱϬϴϮϴ

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT [v tisících] k 31. 12. 2021
E<>z
͘


/͘









ϭ͘
ϯ͘
ϰ͘
ϱ͘
ϲ͘

//͘
///͘









ϭϬ͘
ϭϭ͘
ϭϯ͘
ϭϰ͘

ŚůĂǀŶşēŝŶŶŽƐƚ

EĄŬůĂĚǇ
^ƉŽƚƎĞďŽǀĂŶĠŶĄŬƵƉǇĂŶĂŬ͘ƐůƵǎďǇ
^ƉŽƚƎĞďĂŵĂƚĞƌŝĄůƵ͕ĞŶĞƌŐŝĞĂŽƐƚĂƚŶşĐŚŶĞƐŬů͘ĚŽĚĄǀĞŬ
KƉƌĂǀǇĂƵĚƌǎŽǀĄŶş
EĄŬůĂĚǇŶĂĐĞƐƚŽǀŶĠ
EĄŬůĂĚǇŶĂƌĞƉƌĞǌĞŶƚĂĐŝ
KƐƚĂƚŶşƐůƵǎďǇ

ŵĢŶǇƐƚĂǀƵǌĄƐŽďǀůĄƐƚŶşēŝŶŶŽƐƚŝĂĂŬƚŝǀĂĐĞ
KƐŽďŶşŶĄŬůĂĚǇ
DǌĚŽǀĠŶĄŬůĂĚǇ
ĄŬŽŶŶĠƐŽĐŝĄůŶşƉŽũŝƓƚĢŶş
ĄŬŽŶŶĠƐŽĐŝĄůŶşŶĄŬůĂĚǇ
KƐƚĂƚŶşƐŽĐŝĄůŶşŶĄŬůĂĚǇ

><D

ϵϱϬ

ϭϭϲ

ϭϬϲϲ

ϯϯϮ

ϰϬ

ϯϳϮ

ϭϲϲ
ϭ
ϭ
ϭϰ
ϭϱϬ

Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
ϰϬ

ϭϲϲ
ϭ
ϭ
ϭϰ
ϭϵϬ

Ϭ
ϱϴϯ

Ϭ
ϳϱ

Ϭ
ϲϱϴ

ϰϯϳ
ϭϮϲ
ϭϵ
ϭ

ϱϲ
ϭϵ
Ϭ
Ϭ

ϰϵϯ
ϭϰϱ
ϭϵ
ϭ

ϯ

/s͘



ĂŶĢĂƉŽƉůĂƚŬǇ

ϯ

Ϭ



ϭϱ͘

ĂŶĢĂƉŽƉůĂƚŬǇ

ϯ

Ϭ

ϯ

s͘



KƐƚĂƚŶşŶĄŬůĂĚǇ

Ϯϭ

ϭ

ϮϮ




ϭϵ͘
ϮϮ͘

Ϭ
Ϯϭ

ϭ
Ϭ

ϭ
Ϯϭ

ϭ

Ϭ

ϭ

ϭ

Ϭ

ϭ

ϭϬ

Ϭ

ϭϬ

ϭϬ

Ϭ

ϭϬ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

s/͘





Ϯϱ͘

s//͘





Ϯϴ͘

s///͘

<ƵƌƐŽǀĠǌƚƌĄƚǇ
:ŝŶĠŽƐƚĂƚŶşŶĄŬůĂĚǇ

KĚƉŝƐǇ͕ƉƌŽĚĂŶǉŵĂũĞƚĞŬ
WƌŽĚĂŶĠĐĞŶŶĠƉĂƉşƌǇĂƉŽĚşůǇ

WŽƐŬǇƚŶƵƚĠƉƎşƐƉĢǀŬǇ
WŽƐŬǇƚŶƵƚĠēůĞŶƐŬĠƉƎşƐƉĢǀŬǇ

ĂŸǌƉƎşũŵƽ

s|EK^z
͘


/͘
//͘
///͘
/s͘
s͘

͘
͘

ŚŽƐƉŽĚĄƎƐŬĄ
ēŝŶŶŽƐƚ









ŚůĂǀŶşēŝŶŶŽƐƚ

sǉŶŽƐǇ

Ϯϯϱ

ϭϲϬϬ

Ϭ
Ϯϭϵ
ϭϳϱ
ϰϯϰ
ϱϯϳ

Ϭ
Ϭ
Ϯϯϱ
Ϭ
Ϭ

Ϭ
Ϯϭϵ
ϰϭϬ
ϰϯϰ
ϱϯϳ

ϰϭϱ
ϰϭϱ

ϭϭϵ
ϭϭϵ

ϱϯϰ
ϱϯϰ

sǉƐůĞĚĞŬŚŽƐƉŽĚĂƎĞŶşƉƎĞĚǌĚĂŶĢŶşŵ
sǉƐůĞĚĞŬŚŽƐƉŽĚĂƎĞŶşƉŽǌĚĂŶĢŶş

ϮϬϭϱ
ϮϮϳϳϯϯϴ
ϳϰϮϯϵ
ϮϮϬϯϬϵϵ
ϭϭϱϭϮϯϯ

ϮϬϭϲ
ϵϰϰϵϴϴ
ϵϵϯϮϱ
ϴϰϱϲϲϯ
ϭϮϳϳϵϴϱ

><D

ϭϯϲϱ

WƌŽǀŽǌŶşĚŽƚĂĐĞ
WƎŝũĂƚĠƉƎşƐƉĢǀŬǇ;ĚĂƌǇͿ
dƌǎďǇǌĂǀůĂƐƚŶşǀǉŬŽŶǇĂǌĂǌďŽǎş
KƐƚĂƚŶşǀǉŶŽƐǇ;ǌƷēƚŽǀĄŶşĨŽŶĚƽ
sǉŶŽƐǇǌĚůŽƵŚŽĚŽďĠŚŽĨŝŶĂŶēŶşŚŽŵĂũĞƚŬƵ

^ďşƌŬĂǀũĞĚŶŽƚůŝǀǉĐŚůĞƚĞĐŚǀ<ē
,ƌƵďǉǀǉƚĢǎĞŬƐďşƌŬǇ
EĄŬůĂĚǇϰ͕ϵϴϳйǌǀǉƚĢǎŬƵ
ŝƐƚǉǀǉƚĢǎĞŬ
WŽƵǎŝƚşēŝƐƚĠŚŽǀǉƚĢǎŬƵ

ŚŽƐƉŽĚĄƎƐŬĄ
ēŝŶŶŽƐƚ

ϮϬϭϵ
ϭϴϲϴϬϯϬ
ϭϮϯϵϵϴ
ϭϳϰϰϬϯϮ
ϭϮϳϯϱϱϬ

ϮϬϮϬ
ϵϵϬϯϵϭ
ϱϭϰϮϭ
ϵϯϴϵϳϬ
ϮϭϰϬϯϱϰ

ϮϬϮϭ
ϯϬϵϬϬϯϵ
ϭϱϯϵϴϮ
ϮϵϯϲϬϱϳ
ϭϴϵϯϳϲϰ
13

Složení příjmů

Složení výdajů
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POSKYTNUTÉ NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY
W\1:D
ŶƚŽŸŽǀĄ>ƵĐŝĞ
ĂƌƚŽƓŽǀĄǀĂ
ĞƌŽƵƓŬŽǀĄ<ĂƌŽůşŶĂ
ƌĄǌŽǀĄZĞŶĂƚĂ
ƌǉĚůŽǀĄ,ĂŶĂ
ƵƌŬŚĂƌĚƚŽǀĄDĂƌŝĞ
ĞƌŵĄŬ:ĂƌŽƐůĂǀ
ĞŶŶĞƌŽǀĄǀĂ
ůƵŚŽƓŽǀĄ:ĂŶĂ
ŽƚŬŽǀĄ<ĂƚĞƎŝŶĂ
ƌƵǌŸĄŬŽǀĄƌŝŬĂ
ƵŸŬŽǀĄ:ĂƐŶĢŶĂ
ƵƓĄŶŬŽǀĄ,ĞůĞŶĂ
,ŽƵĚĞŬ:ĂŶ
:ĂŐŽƓŽǀĄ^ĄƌĂ
:ĞůƓŽǀĄDŝĐŚĂĞůĂ
:ƵƌĄƐŬŽǀĄWĞƚƌĂ
<ĂůĂŝŽǀĄWĂƚƌŝĐŝĞ
<ĂŵĞŶŝĐŬǉĚĞŶĢŬ
<ŽƌĂŶĚŽǀĄĚĞŸŬĂ
<ŽƐŝŶŬŽǀĄDŽŶŝŬĂ
<ƌĞƵƚǌŝŐĞƌŽǀĄKůŐĂ
<ƌŽƵƐŬĄsĢƌĂ
<ƵďŝƓƚŽǀĄ>ĂĚĂ
<ƵƐĄ:ƵĚŝƚĂ
<ƵƚĄůŬŽǀĄ:ĂŶĂ
>ĞŚŵĂŶŶŽǀĄ>ĞŶŬĂ
>ĞŚŶĞƌŽǀĄ^ŽŸĂ
>ŽǀĞĐŬǉ/ǀĂŶ
DĂƌƚŝŶĞǌ^͘ĚĠůĂ
DƺůůĞƌDĂƌĞŬ
KƐƚĂƐŚ/ǀĂŶŶĂ
WĞƚƌƵǎĄůĞŬ:ŝƎş
WŝĐŵĂƵƐ:ŝƎş
WŝƐŬĂēŽǀĄ:ĂŶĂ
WŽĚƐƚƌĞůĞŶǉŶƚŽŶşŶ
WŽƵů/ǀĂŶ
ZĞũǌŬŽǀĄdĞƌĞǌĂ
ZŝĐŚƚĞƌŽǀĄdĞƌĞǌĂ
^ĐŚƂŶDŝƌŽƐůĂǀ

j>
ŶĞƵƌŽƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐĞǆŽŶ
ŝŶǀĂůŝĚŶşǀŽǌşŬ
ŝŶǀĂůŝĚŶşǀŽǌşŬ
ŶĞƵƌŽƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐĞǆŽŶ
ŵŽďŝůŶşǌǀĞĚĄŬ
ŶĞƵƌŽƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐĞ
ŽƐŽďŶşĂƐŝƐƚĞŶƚ
ŽƐŽďŶşĂƐŝƐƚĞŶĐĞ
ŝŶǀĂůŝĚŶşǀŽǌşŬ
ǌĚƌĂǀŽƚŶşŬŽēĄƌĞŬ
ŵŽƚŽŵĞĚ
ŽƌƚĠǌĂ
ŽĚƐĄǀĂēŬĂ
ŝŶǀĂůŝĚŶşǀŽǌşŬ
ƉŽƌĂĚĞŶƐƚǀş͕ƚĞƌĂƉŝĞ
ŶĄũĞŵŶĠŬǀĢƚĞŶϮϬϮϭ
ǌĚƌĂǀŽƚŶşŐĞů
ƚĞƌĠŶŶşŽĚůĞŚē͘ƐůƵǎďǇ
ƷƉƌĂǀĂďĞǌďĂƌ͘ďǇĚůĞŶş
ĞůĞŬƚƌŽŬŽůŽƉƌŽĚǀĂ
ŵŽƚŽŵĞĚ
ŬŽēĄƌ^ƚŝŶŐƌĂǇ
ŶĞƵƌŽƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐĞ
Ğů͘ƉŽŚŽŶŬǀŽǌşŬƵ
ŬŽƵƉĢůĞĚŶŝēŬǇ
ŽĚůĞŚēŽǀĂĐşƐůƵǎďĂ
ƷŚƌĂĚĂƉŽŚƎĞďŶĠŚŽ
ŶĞƵƌŽƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐĞ
ŶĞƵƌŽƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐŝǆŽŶ
ƚĞƌĂƉŝĞ<ůŝŵŬŽǀŝĐĞ
ƐůƵĐŚĂĚůĂ>ŝŶǆ
ƚĞƌĂƉŝĞĂďǇŬŽƐŵşŬ
ƉŽůŽŚŽǀĂĐşƉŽƐƚĞů
ƉŽůŽŚŽǀĂĐşƐĞĚĂēŬĂ
ǌĄƚĢǎŽǀĄƉƎŝŬƌǉǀŬĂ
ŶĄũĞŵŶĠ
ŝŶǀĂůŝĚŶşǀŽǌşŬ
ŝŶƚĞŶǌşǀŶşƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐĞ
ĚŽŵĄĐşƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐŝ
ƉŽŚŽŶŬŝŶǀ͘sŽǌşŬƵ

<ē
ϭϬϬϬϬ
ϵϮϴϬ
ϭϮϬϬϬ
ϭϬϬϬϬ
ϭϱϬϬϬ
ϯϬϬϬϬ
ϮϬϬϬϬ
ϮϯϬϯ
ϭϬϬϬϬ
Ϯϱϵϳϲ
ϭϬϬϬϬ
ϱϵϴ
ϲϬϬϬ
ϭϱϬϬϬ
ϮϳϲϬϬ
ϭϬϬϬϬ
ϭϮϲϬ
ϭϰϭϬ
ϮϬϵϴϲ
ϴϬϬϬ
ϭϬϬϬϬ
ϭϲϱϬϬ
ϭϬϬϬϬ
ϭϬϬϬϬ
ϲϲϴϰ
ϱϬϬϬ
ϭϳϮϲϰ
ϭϱϬϬϬ
ϭϰϬϬϬ
ϭϬϬϬϬ
ϮϬϬϬϬ
ϭϬϬϬϬ
ϭϬϬϬϬ
ϱϵϬϬ
ϲϲϬϬ
ϱϬϬϬ
ϮϬϬϬϬ
ϭϰϰϬϬ
ϭϬϬϬϬ
ϱϬϬϬ

W\1:D
^ŵşƚŬĂŽŚƵŵŝů
^ǉŬŽƌŽǀĄ:ĂŶĂ
aŬŽƉŬŽǀĄůĂŶŬĂ
aǀĂũĚŽǀĄ:ĂŶĂ
hůŵĂŶŽǀĄĂƌďŽƌĂ
sĂŸŬŽǀĄƐƚĞƌ
sĂƓĞŬ:ŝƎş
sŝůŬƵƐŽǀĄŶĚƌĞĂ
sŽďŽƌŶşŬ:ĂƌŽƐĂǀ
ƌƽŶŬŽǀĄůĞŶĂ
ǀŽƎĄēŬŽǀĄ:ĂŶĂ
ĞŬĠƓŽǀĄZĂĚŬĂ
EŽǀĄŬDŝĐŚĂů
aĞĨēşŬŽǀĄWĞƚƌĂ
aşƉŬŽǀĄWĂǀůşŶĂ
>ĞŚŵĂŶŶŽǀĄ>ĞŶŬĂ
DƵƌşŶŽǀĄDŝƌŽƐůĂǀĂ
<ƵƉĐŽǀĄsĞƌŽŶŝŬĂ
hůŵĂŶŽǀĄĂƌďŽƌĂ
DĂƐĐŚŬĞDŝůĂŶ
WĂǀĐŽǀĄ>ĞŽŶĂ
ŚŽǀĂŶĐŽǀĄsĢƌĂ
sĂŸŬŽǀĄWĞƚƌĂ
<ŽŶĞēŶǉDĂƌĐĞů
jďůŽǀĄ/ǀĂŶĂ
EĢŵĐŽǀĄ^ŝůǀŝĞ
ƵďŽŸŽǀĄ>ƵĚŵŝůĂ
,ĄũĞŬ/ǀĂŶ
<ƵēĞƌŽǀĄŽŚƵŵŝůĂ
,ŽƌŸĄŬ:ĂŶ
ƌŶƐƚŽǀĄZƽǎĞŶĂ
ŝƚŽǀĄĂŶĂ
ĂƌƚŽƓŽǀĄǀĂ
<ŽƚǇǌŽǀĄĚĞŸŬĂ
<ƵƉĐŽǀĄsĞƌŽŶŝŬĂ
WĂǀĐŽǀĄ>ĞŽŶĂ
ZǇďĞĐŬĄĂŐŵĂƌ
^ǇŵĞƌƐŬǉ:ŝƎş
><D

j>
ŝŶǀĂůŝĚŶşǀŽǌşŬ
ƉŽůŽŚŽǀĂĐşƉŽƐƚĞů
ŝŶǀĂůŝĚŶşǀŽǌşŬ
ŽƐŽďŶşĂƐŝƐƚĞŶƚ
ƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐĞͲēĄƐƚǌsh
ŶĞƵƌŽƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐĞ
ŶĞƵƌŽƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐĞ
ŬŽŶĐĞŶƚƌĄƚŽƌŬǇƐůşŬƵ
ŝŶǀĂůŝĚŶşǀŽǌşŬ
ƷŚƌĂĚĂŶĄũŵƵ
ŽďƵǀ͕ƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐĞ͕ǀŽǌşŬ
ŝŶǀĂůŝĚŶşǀŽǌşŬ͕ŶĞƌŽƌĞŚĂď͘
ŶĞƵƌŽƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐĞ
ŝŶǀĂůŝĚŶşǀŽǌşŬ
ƉŽŚǇďŽǀĄƚĞƌĂƉŝĞ
ƉŽƚƎĞďǇƌŽĚŝŶǇ
ƐůƵĐŚĂĚůĂ͕ƚĞůĞĨŽŶ͕ůĠŬǇ
ŚŝƉŽƌĞŚĂďŝůŝƚĂēŶşƐůƵǎďǇ
ƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐĞ
ƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐĞ͕ƉŽŵƽĐŬǇ
ŶĞƵƌŽƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐĞ
ƐƉŽƌƚŽǀŶşŬŽēĄƚĞŬ
ƉŽĚƉŽƌĂƌŽĚŝŶǇ
ŶŽƚĞďŽŽŬ͕ƉƌĂēŬĂ͕ĂƐŝƐƚĞŶĐĞ
ŶĞƵƌŽƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐĞ
ƉŽŚƎĞďŶĠƐǇŶĂ
ŶĞƵƌŽƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐĞ
ŽďŶŽǀĂĚŽŵƵƉŽƚŽƌŶĄĚƵ
ŽďŶŽǀĂďǇĚůĞŶşƉŽƚŽƌŶĄĚƵ
ŽďŶŽǀĂďǇĚůĞŶşƉŽƚŽƌŶĄĚƵ
ŬƌŽƵǎŬǇĂŽďůĞēĞŶşƉƌŽĚĢƚŝ
sĄŶŽēŶşĚĂƌ
ŶĞƵƌŽƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐĞ
ƌĞŬŽŶĚŝēŶşĂŵĂƐ͘ƐůƵǎďǇ
ŚŝƉŽƌĞŚĂďŝůŝƚĂēŶşƉŽďǇƚ
ŶĞƵƌŽƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐĞ
ƉŽŚǇďŽǀĄƚĞƌĂƉŝĞ
ŽƉƌĂǀǇĚŽŵƵƉŽƉŽǎĄƌƵ

<ē
ϭϬϬϬϬ
ϭϬϬϬϬ
ϭϬϬϬϬ
ϲϰϬϬ
ϭϱϰϭ
ϭϬϬϬϬ
ϭϬϬϬϬ
ϮϴϰϬϬ
ϭϬϬϬϬ
ϵϲϬϬ
ϰϮϵϴϵ
ϯϬϱϴϮ
ϰϵϴϱϭ
ϮϳϳϮϵ
ϳϬϱϬϬ
ϴϬϬϬϬ
ϭϬϳϮϲϱ
ϭϯϬϵϬ
ϱϲϱϵ
ϴϱϬϳϴ
ϯϵϮϵϯ
ϲϴϮϳϬ
ϴϭϭϳϵ
ϴϬϵϵϬ
ϰϬϵϴϮ
ϭϲϱϵϭ
ϱϬϰϲϬ
ϮϴϬϬϬ
Ϯϭϳϴϰ
ϮϭϭϴϮϬ
ϯϳϬϴϬ
ϭϲϬϱϭ
ϭϰϰϬϬ
ϭϰϱϬϬ
ϰϭϭϲϬ
ϭϱϳϱϵ
ϭϱϬϬϬ
ϭϱϬϬϬ
ϭϴϵϯϳϲϰ

15

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

 

   

B(",%,)D,6,$D4(3,4%,5 ,6,5  7,6$4+$45)&,6,58(895,(%:

/,%H:% 'O9 &",&. 9"Q .& :* E F5 ":NH:%& .,4
 &.*'&9'  99*A :5%% 3;'H*K:OW:9% ,*Z.5O%  9 (&954
B6E5;  8+$B8F  :+9    >6(CE5;  +$,$5;  4H(9,55;  C&6-  E%,9-  I9,$(4&DJ
5-+8(&+$4%:4+$4D40

8(&, "$%&()*

686+$+8(&(,6*,6%("(,6*(3,4%,5%, "$%&()B

E(),B64$(,

 *  &  E F5%  & *&    %9%*  M %9*  . "P   &H*5*  . K     59K  3 
 ',&'   %"K:  M %9*:  4%&P      9" K  94*  " 9 ,*  P9O:  "9% K   N'H%  
%3P9K   %9%*  M %9*  . "P 9"  3P % 3; ,  K:O  W:9% ,*Z  %  9
Q 3%O & &%:%3 5;P3 '

0 %&,H:%'&94, N%OM %9*. "P F5% G&5%/-@&%995"&5%
 : 5  H W&,%9"OXE F5%YZ%9%O",&. %"K5;M %9*5;4%&Q "9% %
",& ;P">$$$ K"'"'9 9P ""  *5*>$$$4*, ;P9O9 M %9*
. "P "9%  3;'H%  'N9K5; &99K5;M %9*5;:%9 &&,2*P.9,'H*5*A :5%
8&H% E F5H ''%&%P3 &.$4*, ;P9O9 M %9*. "P
0 &,%2%;  'M %9*. "86&&(E,85$4E>(,%,)$4,8,+4(3,4%,5 ,6,5
 7,6$4+$45)&,6,58(895,(%:)./0/10121/,&)D,6F,E+F,E+D6)B
::;;+86,%,())"5./0/10121/ ',&' %"K:M %9*:4%&P

04  %9 *  M %9*  . "P  H%   *  &  E F5%       '&9  &  H%  E F5%
5; %4%9 N9.9 9  "'&H%9  %,%9*  94*, %M %9*. "P,%N9 99K"H*5*
%H%H*; %4%9 N9O; 9 * 'N9*4%& ",&'%4%9 N9O; 9 *4%9%*M %9*. "P
KH:" '  4*&Q "&P   *  &  ,'H%   '2%*  E F5%  %3  '"  %*  H%H*   9
%%"9%"&P%:H ' %, ': N 9%N9"' 9
]& ;,%&& 5%%:M %9*; K"59*E F5 & *&& 

&)D,68(E()

686+$,B64$(,%,,B64$ "$%&()*

'&9H:% %&, ',&'%" %: '&9 %5; 4*%*:? "O;  ,:%9'-&P
W?)Z >7$9& &P( : P'&9 Q %"O %'3,"P '&9 "9% K:H ':% &*
9& &P '&9W Z 4*&.& ,.O' %O '%H*5*:," *:& , N":G2%
& .& 99 %9.:9 4%&PH% & 3.H  &&*,'E& .& 9'&9 '&9
M %9*. "P ',&'%" %: '&9 %5;?95"K:" &%[%:4H9K:( : ''&9 Q
%"O  %'3,"P H:%    E F5  %,*    ,,  H:%    &,2*  %95"O    9  P,KH*5*
'%&%K5;  4%&Q  / :*:%  %  N%  &Q"*  A :5%  "9% O  H:%  ; :N&,   "P9'H*
& 99% K; &K",& PH&4%*2%; K "'

G2*:  5*,%:  H%  *"9  4:.4% '  H9 9'  N%  M %9*  . "  H"  5%,%"  % 3;'H%  K: '
W:9% ,*Z%  9Q 3% ' & &%:%3 5;P3 'P&9 ''&9  3;'H*5*2
K "  04:.4%  :*   H9 9P  H%  %,"  :*   H9 9P  5:O.  %*   '" '  N%  '&9   %&%K
 ',&'K2%'%&%K:4%&P%2%5;4*&%5;M %9*. 5% &;,*4*& '%[9'H*5*
K: 'W:9% ,*Z%  9G%  9: ; '"9&Q,%&"' & &Q%3 5;P3
 N'H*%K:OW:9% ,*Z  "'&,% %,.4%& ",&9 N%3PH%& 9,.%3  '; '
: ;,P ,9%"  :5" ; &'9* "9% 'N9%,OM %9*. "PH%H*:",&.4H: '

+$,$4H(9,5B6-E("%8(&

04 &.*'&9' ',&'K2%'%&%K:4%&PH%2*  9*',9^ 93.;%:5%,O;
'&9' &3 KM'&%"5; 9 A%*"%95:'/,%H%2*  9*1


&%9A" 9    P; & 99  "  K:O  W:9% ,*Z  %  9  M %9*  . "P
Q 3%O & &%:%3 5;P3 '  ; '9 O9'&9 "O 9'P %F'H*5*99
"    *"9  & 99% O    ; &O  &Q"*  A :5%  3P5; :    H%H5; ",&.  : ;,
PH&49  K "  -"  N%  % &;,*:%  K: '  W:9% ,*Z  %  9  "  *N  & 2,
&Q,%&"'   & &'  H%  .92*  %N  "  % &;,%*  K:O  W:9% ,*Z  %  9
Q 3%O5;P3 '  9 N% ' 9* & &': ; '3K99HO& ; &PW" ,'%Z A,2 *
M:P,  :%'9* % & ;,2%*%3  35;%*94*5;" 9 , * & '



%:9%94*:" 9 ,*:P9O:%:E F5% %,%9*: '&99" O:
;' 3P5; :: ;, ; '9'&9 "O 9'P; &O ;,%&%:&O " , 9
" ,3P5; :: ;,PH&49 M  9H%H*; 94*; " 9 ,*; P9O:'



0  '&9; & 9 'N9K5;M %9*5; &%, 4:.4% 9 %&%K5;M %9*5; &;&Q
A :5% "9% O9O9  ', 9 * &E F5%'%&,4*, %M %9*. "P



0  '&9  ; & 9   'N9*  4%& ",&'  %4%9 N9O;  9 *  4  %9%*  M %9*  . "P
 * & '9 & ;,%&%:; :N&.O&Q"*A :5%%[9'H%K:
W:9% ,*Z  %H9 9  P,KH*5*    '&, 9*  %3   &:*%"  "9% O  : ; '  K:.
 5;P39  5;  9  E F5%  %4%9 N9.  9 9  J%9,N%  & H&%:%  "  . '  N%  9" 
K:  W:9% ,*Z  %H9 9  %[9'H%  H%  2*    9*  '  9    2*   .  
A :5%'%&%O9O9  ', 94*, %M %9*. "P  "'&9P9 A :5%%H '
& 99% O  PH&49  : &A" K  K "  G2%  . P  9K"H*5*  %  5;  9  E F5%
%4%9 N9. 9 9  P5;%H*   &Q"*5; A :5*  "9% O H:%  *", &  &9 2*   P

E99*:A :5%: H ' ',&' \ *: 3Z"  '&9 %5; A :5%'%&%O %
K * .:: M %9*. "'2 ''&9 ] 99*A :5% & *& *
&E F5%
G2 K " " M %9*  . 5% %  " 99*:  A :5*: %9;'H% 04%9  H%  2"  ' 9*  25;
  9* '%H*5*5; .4%*:M %9*. "P%:9% 99*:A :5%:  '&9
& 99*A :5%%H '%K:O:W:9% ,*:Z% ',&'M %9*. " ' 2:
, 9:   M %9*  H%& 95%  *"K:  3.;%:  .4 *  M %9*  . "P  %3  &  %  H"  9P9
A :5%%H%* H" K:. W:9% ,.Z% O <"O ''H%:%  & 99* A :5%
3P,P%2%5;K:K5;W:9% ,*5;Z ;,%&%5;P 5 P ',&'4*,'2K: *:
4%&P<*:9   '%*:% ':* & 99*A :5%,^'H* N&"P *5;4%&Q
A :,*,%N9 9 9'P 5 * 99*5;A :5*" 9%[9'K: 9W:9% ,9PZ
9%&P&4*&O%& & N%*'%&%K5; N&"Q3P3P, Q 3,O ,9M'&%" .K
",&. 99*5;A :5*
G",&. %&%K5; 9'Q & :* P HN& "N%:%  '&9 '&*:% N%



99*  A :5%  "9% O   'H*  "'9%  9  H%N  H '  9ON  4%&:.9%:   3 %*    M %9*
. 5% H '%2%5;K:K5;W:9% ,*5;Z ;,%&%5; ',&'M %9*. " '
99*A :5%3P,PP 5 P ',&' *:4%&P

       "#$$%&%'() %&% * *, ( -  .& %*(/0 -
*&, 12%3 45"67 $89*&3%:  3 "1/ '&,%3"$7 $0 ;
<%,1=$> =>> ?@:,1A B;,5 C%31;99177DDD;,5

16

* &

       "#$$%&%'() %&% * *, ( -  .& %*(/0 -
*&, 12%3 45"67 $89*&3%:  3 "1/ '&,%3"$7 $0 ;
<%,1=$> =>> ?@:,1A B;,5 C%31;99177DDD;,5

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme zakladateli
Nadace ADRA
za podporu,
spolupráci a důvěru.
G5:O.3'& '5*'&, 9%3  &:*"P: ; 'O9"9 :' N%E F5%9 9*5;  9
%4%9 N9.9 9


P; & 995%,"  ' %%95  ,%.* 3;M %9*. "P  %9.4*, ;P &,%9 &
M %9*. " 3 'H% &",& O9 "5%'&, 9Q 3%: "9% K%&%". O:'
 3 %*

G2*    9*  H%  A : 9   *  &'    &  *  &'  ::  HO   , O:  ;'  
  *'&9' K:K5;H29.*5; "9% H:%H%;  Q3.;'' ,  %9.H29.K5;
K:K5;%& 99"Q%94*:" 9 ,*:P9O:'
Ing. Jan Černý
C=CZ, OU=6,
O=22HLAV s.r.o.,

CN=Ing. Jan Černý,
  
I am the author of this
,%:% &* 55%%,K5; A% ,*5;A %:
document
2022-03-27 11:51:00
I T, 3,,,5% %F,U55 '9FV :
2%3 45"67 $89*&3%: F J % K
%&% * *, ( -%&% * *, ( -

0 % &%34%

G%&*,




' ' 9*9O9  PH ',%&'H*5*4*, ;P1
- ;">$$$
K""'9 9P 3& 3*$$$S>$$$
04*, ;"M %9*. 5% 3& 3*$$$S>$$$

       "#$$%&%'() %&% * *, ( -  .& %*(/0 -
*&, 12%3 45"67 $89*&3%:  3 "1/ '&,%3"$7 $0 ;
<%,1=$> =>> ?@:,1A B;,5 C%31;99177DDD;,5

Sluší se poděkovat lidem, bez nichž by naše nadace ztratila význam své existence – jsou to naši
partneři a dárci. Nepovažujeme peníze přicházející na účty nadace za samozřejmost. Je to vždy kus
reálného života našich podporovatelů a velice si
toho vážíme. Snažíme se také všem obdarovaným
zprostředkovat informaci, že jsou lidé, kterým
není jejich osud lhostejný. Velmi často dostáváme
poděkování nebo fotografii člověka, který byl příjemcem nadační pomoci, a tak na konci příběhu
jsou lidé, kteří i nadále budou mít život přetěžký,
ale setkali se se soucitem a pomocí, což mnohým
z nich dává sílu jít dál.
Nadaci také podporují různé organizace a ani
to nepovažujeme za samozřejmost. Za každou
podobnou pomocí stojí vždy konkrétní lidé, kteří
jsou prostě nelhostejní.
Ještě je jedna kategorie pomáhajících – jsou to
dobrovolníci, lidé, kteří se rozhodli konat dobré
věci. Bez nároku na odměnu a často i uznání udělají mnoho práce v terénu, při realizaci jednotlivých
akcí a projektů. I těm patří náš velký dík.
S úctou Vaše Nadace ADRA
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DÁRCI
Adamík Lukáš
Adámková Martina
AGRO-partner s.r.o.
ARBOEKO s.r.o.
Balance Club Brumlovka, a.s.
Bednáč Jiří
Bednář Miroslav
Bočková Danuše
Brabcová Jana
Březinová Andrea
Ciahotna Jaroslava
Cieslar Emil
ČKR autodíly s.r.o.
Čoupek Stanislav
Daněk Martin
Dědeček Ladislav
Drabek Roman
Drahoslava Spacirova
Elčkner Jan
Fialová Barbora
Fišarovi Naďa a Jara
Fliegerova Vera
Hanuš Vladislav
Heller Tomáš
Hlom Ladislav
Hodek Vladimír
Horčicová Eva
Horká Zdenka
Hrdličková Hana
Hronková Veronika
Hyundai Transys Czech, s.r.o.
Jeddai Zuzana
Jelínková Vladimíra
Jeniš Lukáš
Jirků Daniela
Kahlerová Barbora
Kardová Dana
Kendík Roman
Klášterní oﬃcína s.r.o.
Kosina Pavel
Kováříková Helena
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Kracík Vlastimil
Křesťanská střední škola, ZŠ a MŠ Elijáš
Křížek Alexandr
Kudryashova Natalia
Lončáková Lucie
Mada Nikol
Magát Vladimír
Maranatha z.s.
Marek Pavel
Matějovská Hana
Maxan Igor
Medplus s.r.o.
Mertová Daniela
Michálková Hana
Moravec Pavel
Moravová Eva
Motyčka Jan
Navrátilová Marie
Nogol Tomasz
Nosková Kateřina
Novak Josef
Novotný Jaroslav
Oravcová Lenka
Oravec Petr
Pálová Dagmar
Patka Jan
Pavlovská Alena
Pavlů Alena
Plaček Dušan
Plaček Michal
Pohorelec Josef
Poláková Hana
PressMetal - CZ, spol. s r. o.
Pribišová Eva
Prokopovič Dušan
Příkopa Aleš
Pychová Helena
Rausa Ján
Ryšávka Petr
Ryšávková Lucie
Řeřucha Ivo

Sedláček Pavel
Schweitzer Jan
Skoumalová Miloslava
Smela Lenka
Staňková Jana
Sukniaková Zuzana
Svihelova Radka
Svoboda Jaroslav
Swienczykova Adela
Šauerová Renáta
Škaroupková Renata
Taha Maher
Tichý Přemysl
Trans World Hotels Entertainm a.s.
Trmac Marek
Účetnictví Vltava s.r.o.
Vališ Josef
Vesecký Josef
Vintr Radislav
Vopátková Růžena
Vrzáňová Andrea
Žalud Martin

Uvádíme jména dárců seřazená
abecedně.
Byla převzata z elektronické komunikace, proto se omlouváme
za případné nepřesnosti. Nadaci
podpořilo v roce 2021 více jak
2 500 dárců. Podrobný seznam
i darované částky najdete na
www.nadace-adra.cz

PARTNEŘI, INSTITUCE,
DÁRCI A PODPOROVATELÉ

19

Podpora
dárcovskými SMS
na číslo: 87777
Jednorázová ve tvaru:
DMS ADRAPOMOC 30
DMS ADRAPOMOC 60
DMS ADRAPOMOC 90

Trvalá ve tvaru:
DMS TRV ADRAPOMOC 30
DMS TRV ADRAPOMOC 60
DMS TRV ADRAPOMOC 90

NÁZEV:

Nadace ADRA
Adventistická nadace pro pomoc a rozvoj

SÍDLO:

Markova 600/6, 158 00 Praha 5

IČ:

45251118

DIČ:

CZ0045251118

Nadace je vedena v rejstříku Městského
soudu v Praze – oddíl N, vložka 108



TELEFON:

732 355 962

E-MAIL:

nadace@adra.cz

WEB:

nadace-adra.cz



ČÚ:

8800088/0300 (běžný účet)
57333375/0300 (veřejná sbírka)



Datová schránka: grrfbv5
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