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Rokem 2018 jsme uzavřeli naše první 
kulaté výročí - 10. rok fungování 
nadace. Jsme za tento milník moc 
vděční a děkujeme všem, kteří toto 
krásné výročí umožnili. Oslavili jsme 
to stylově – naše pozvání přijal Pierre 
Richard, který od nás také dostal první 
cenu Beauty of Help Award. Chceme ji 
pravidelně udělovat lidem, kteří žijí ve 
vyšším věku stále aktivní život a jsou 
inspirací pro všechny generace. 

V roce 2018 jsme pracovali na rozvoji 
našeho projektu Doma bez obav. 
Navázali jsme nová partnerství, 
rozšiřovali témata, se kterými umíme 
našim seniorským klientům pomoci  
a také zahájili práci na rozšíření  
projektu i do dalších měst mimo Prahu. 

Dále jsme pracovali na našem novém 
projektu Zlatá práce. Ten si klade 
za cíl pomáhat lidem ve věku 50+ 
uspět na pracovním trhu, a zároveň 
spolupracovat s firmami, které při 
současném nedostatku pracovní síly 
hledají nový zdroj pracovníků.

Navázali jsme také na spolupráci 
s vládou a s OSN. Taťána se zúčastnila 
konference UN Women o postavení žen 
a na podzim spolu s ředitelkou nadace 
také International Conference on 
Population Dynamics (ICPD) v Ženevě. 

Přivítali jsme také nové partnery 
a představili nové produkty. 
V knihkupectví například najdete  
knihu Nesmrtelní od Miloše Zapletala  
a ve vinárnách zase víno Rodokmen. 
Závěr roku byl ve znamení pokračování 
kampaně s Penny Marketem, která 
upozornila na důležité téma samoty 
ve stáří. A také ve znamení módy – 
s Luxury Bags jsme připravili první 
charitativní bazárek. 

V rámci naší nadační podpory jsme 
mezi 14 projektů neziskových 
organizací rozdělili 871 000 Kč. 

Děkujeme všem partnerům, firmám  
i jednotlivcům, kteří nás podporují. 
Bez Vaší podpory bychom to 
nedokázali. Těšíme se, jaké výzvy nás 
čekají v roce 2019. Společně s Vámi se 
totiž nebojíme postavit žádné výzvě.

Taťána G. Brzobohatá
Předsedkyně správní rady

Michaela Stachová
ředitelka

Více info na www.krasapomoci.cz

Žhavé novinky najdete zde:
https://www.facebook.com/Krasapomoci/ 
https://www.instagram.com/krasapomoci/ 
https://pomaha.me/Youtube 
https://twitter.com/krasa_pomoci

Další důležité weby:
www.zlataprace.eu
www.zrajemejakovino.cz 
www.vyzivasenioru.cz
www.pece.cz

MILÍ PŘÁTELÉ NADACE,

https://www.facebook.com/Krasapomoci/
https://www.instagram.com/krasapomoci/
https://pomaha.me/Youtube  
https://twitter.com/krasa_pomoci
https://zlataprace.eu
http://www.zrajemejakovino.cz
http://www.vyzivasenioru.cz
https://pece.cz
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MISE
VIZE
 HODNOTY

Naší vizí jsou spokojení 
senioři, kteří vedou 

kvalitní a důstojný život  
v domácím prostředí.

Zároveň pracujeme na 
tom, aby společnost 

vnímala seniory  
s respektem.
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Naším posláním je nabízet seniorům a jejich 
blízkým informace, kontakty a oporu v důležité 
životní etapě stáří. Cílem je prožít stáří jako 
pozitivní, plnohodnotné a aktivní období života 
v prostředí domova.

NAŠE HLAVNÍ HODNOTY:

pozitivní stárnutí

důstojný život doma

lidskost a důvěra

Sdílíme příběhy seniorů, se kterými 
spolupracujeme, a šíříme tak svědectví  
o situaci seniorů v České republice.



Výroční zpráva 2018 Nadace Krása Pomoci

8 9

 Náš projekt:  

DOMA 
BEZ 
OBAV
 Co jsme udělali  
 v roce 2018?

KONTAKTNÍ MÍSTA 

Jdeme klientům vstříc. V nemocnicích 
nabízíme sociwální poradenství, podporu 
seniorům a jejich blízkým. V roce 2018 
se na nás obrátilo 406 lidí, kterým jsme 
poskytli 627 poradenských schůzek. 

Naše kontaktní místa najdete 
v Nemocnici Na Homolce, 
ve Fakultní nemocnici v Motole, 
ve Fakultní nemocnici Královské 
Vinohrady, v Ústřední vojenské 
nemocnici a na úřadu MČ Praha 2. 

Po dohodě nás také můžete navštívit 
kdykoli v naší kanceláři. 

406 LIDÍ
627 PORADENSKÝCH 

SCHŮZEK
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KOORDINÁTOR PÉČE  
A PODPŮRNÝCH SLUŽEB

Osaměle žijící senioři si často nezvládají 
zařizovat osobní věci či zajišťovat péči. 
Proto jsou tu naši 3 koordinátoři péče. 
Rodinám ulehčují situaci. Pomáhají 
vše organizačně i psychicky zvládnout. 
Seniorům zajištují potřebné věci a 
poskytují podporu. Za úspěch intervencí 
koordinátorů považujeme např. přiznání 
či zvýšení příspěvku na péči. Díky 
tomu si klienti mohou zaplatit pomoc 
odborných pečovatelských služeb, které 
jim usnadní život a umožní důstojné 
stárnutí doma. Za rok 2018 poskytli naši 
3 koordinátoři neuvěřitelných 1467 
intervencí pro 150 klientů. 

Intervencí rozumíme každou schůzku, 
která vede k našemu cíli: zajištění 
seniora v domácím prostředí, tzn. 
pochůzka na úřadě kvůli vyplnění 
formuláře, doprovod k lékaři nebo  
na poštu, zajištění kompenzační 
pomůcky apod. 

DOBROVOLNICTVÍ

Dobrovolnictví pomáhá jak klientům, 
tak dobrovolníkům. Baví je a díky němu 
získali přátelství, kterého si váží. Jsme 
rádi, že jsme za minulý rok přispěli 
k mezigeneračnímu propojování. 
Výsledkem je 25 spřátelených dvojic 
dobrovolník – senior. 

MOC VŠEM NAŠIM 
DOBROVOLNÍKŮM 
DĚKUJEME.3 KOORDINÁTOŘI PÉČE

NEUVĚŘITELNÝCH 1467 
INTERVENCÍ PRO 150 KLIENTŮ

25 SPŘÁTELENÝCH DVOJIC 
DOBROVOLNÍK – SENIOR
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PSYCHOLOGICKÉ 
PORADENSTVÍ

Součástí našeho týmu je i externí 
psycholog. Nejvíce pomáhá seniorům, 
kteří se vyrovnávají se smrtí manžela/
manželky často v kombinaci se svým 
zhoršujícím se zdravotním stavem. 
Pomáhá i pečujícím rodinám, u kterých 
předchází vyhoření. Psycholog loni 
navštívil 32 klientů, kterým poskytl  
77 schůzek.

Velké díky mému příteli

Poznala jsem přítele, 
 nad kterého není.

Ten svou láskou k bližnímu, 
 smutek v radost změní.

Ráda bych ho objala, 
 mám morální zábrany.

Jelikož můj rytíř, 
 je už dávno zadaný. 

Tak se snažím jeho dobro 
 oplácet zas dobrem.

Zůstává tak nadále, 
 mým velikým vzorem. 

Často jdeme na procházku, 
 obdivovat přírodu.

Ta nám zase na oplátku, 
 dává klid a pohodu. 

Vždy se těším na neděli, 
 až se zase sejdeme.

Je to pouze jedna radost, 
 co mám tady na světě. 

Tuto báseň napsala klientka nadace, 
paní Libuše Páralová, 
vozíčkářka, 80 let

32 KLIENTŮ
77 SCHŮZEK

Mezigenerační spolupráce je naše téma. 
V této výroční zprávě vám ho chceme 
představit trochu jinak. Osmdesátiletá 
dáma napsala báseň a mladá studentka 
ilustrace Kristýna Gregorová ji pak 
doplnila svou ilustrací tak, jak na ni báseň 
působila. A vznikla stránka plná souznění 
a pochopení.
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Náš projekt: 

ZLATÁ 
PRÁCE Zlatá práce jde ale o velký kus dál:

 Projekt Zlatá práce vznikl, aby pomáhal lidem 
 ve věku 50+ uspět na pracovním trhu.

 Zároveň spolupracujeme s firmami, které při 
 současném nedostatku pracovní síly hledají  
 nový zdroj pracovníků.

 Nejenže rekvalifikujeme pracovníky na 
 požadovanou úroveň, ale pracujeme i s jejich 
 motivací a nastavením mysli. 

 Chceme, aby lidé 50+ znali hodnotu svých 
 zkušeností pro současný trh práce a aby nalezli 
 smysluplné uplatnění.

Zlatá práce navazuje na naši předešlou 
kampaň, která dostala název Stařešina do 
každé korporace. Chtěli jsme upozornit na 
téma zaměstnávání lidí v důchodu a zjistit, 
jak to vidí oni i samotné firmy.

MÁTE ZÁJEM O SPOLUPRÁCI? 
MRKNĚTE NA WEB  
WWW.ZLATAPRACE.EU  
A OZVĚTE SE NÁM. 

Za podporu děkujeme Ministerstvu práce a sociálních 
věcí, který projekt podpořilo v rámci dotačního  
programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských  
a proseniorských organizací s celostátní působností.

http://www.zlataprace.eu


Výroční zpráva 2018 Nadace Krása Pomoci

16 17

VÝŽIVA SENIORŮ

Uvědomujeme si, že důležitou součástí důstojného 
života seniorů je správná výživa. Proto jsme se vloni 
spojili s Rohlík.cz, který zajišťuje dovoz nákupu až 
ke dveřím pro seniory zdarma, a také s Nutricií, která 
proškolila naše kolegyně v oblasti správné výživy. 

RADY NAJDETE NA WEBU 
WWW.VYZIVASENIORU.CZ

Loni jsme ale toto téma posunuli ještě o kousek dál. 
V restauraci St. Martin totiž můžete koupit vouchery na 
obědy pro seniory zdarma. Jeden voucher stojí 50 Kč, 
po zakoupení ho hodíte do pokladničky, kterou chodí 
pravidelně vybírat naši kolegové. Ti pak vouchery rozdají 
seniorům, kteří je v restauraci vymění za skvělý oběd. Je 
to báječný nápad, který skvěle funguje a my vám všem, 
kteří vouchery kupujete, moc děkujeme.

Za jaká 
témata 
jsme se 
v roce 2018 
postavili?

http://www.vyzivasenioru.cz
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OSAMĚNÍ SENIORŮ

Před Vánoci v roce 2017 jsme společně s Penny Market 
upozorňovali na to, že ne každý má rodinu, se kterou 
může strávit svátky a ne každý dostane nějaký vánoční 
dárek. V roce 2018 kampaň pokračovala. V novém 
videu jste mohli vidět, že stačí jen být všímavý a pozvat 
souseda, který je sám, na večeři k sobě domů. Radost 
bude mít nejen on, ale určitě i vy. 

ÚMLUVA O LIDSKÝCH PRÁVECH 
SENIORŮ

V roce 2018 jsme také vstoupili do mezinárodní sítě 
seniorských organizací – HelpAge International. 
HelpAge sdružuje organizace, které po celém světě 
pomáhají seniorům, a také lobbuje na mezinárodní 
úrovni za jejich práva. Jednou z důležitých agend je 
přijetí Úmluvy o lidských právech seniorů. 

V rámci OSN se o přijetí této úmluvy hovoří již mnoho 
let, nicméně zatím nebyla politická vůle ji zrealizovat. 
Považujeme její přijetí za logické v době, kdy je jednou 
z největších hrozeb stárnutí populace. Proto si bereme 
také jako svůj závazek tuto úmluvu prosadit. 

V LÉTĚ ZASE BĚŽELA KAMPAŇ 
S KARLOVOU KORUNOU A DÍKY NÍ JSME 
PŘEVZALI ŠEK NA TÉMĚŘ 1 124 000 KČ. 
KRÁSNÁ ČÁSTKA, ZA KTEROU MOC 
DĚKUJEME.  
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NAŠE 
SPOLUPRÁCE 
S OSN  
V ROCE 2018
Už od roku 2015 probíhá spolupráce mezi nadací  
a OSN. V roce 2015 Taťána poprvé vystoupila na  
zasedání Komise pro sociální rozvoj a představila  
činnost nadace. Téhož roku se také zúčastnila  
zasedání v Ženevě v Paláci národů.  
A to byl jen začátek.
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Na přelomu ledna a února 2018 se v rámci ECOSOC 
koná Fórum mladých. Taťána byla jedním z keynote 
řečníků. Název fóra byla Role mladých ve vytváření 
udržitelných a odolných komunit. Tématem jejího 
projevu bylo zapojení mladých do plnění Cílů 
udržitelného rozvoje, potažmo do pomoci seniorům. 
Důležitou součástí toho je podpora malých lokálních 
organizací, které dělají úžasnou práci s velmi malým 
rozpočtem. 

Ve stejnou dobu se v New Yorku koná 56. zasedání 
Komise pro sociální rozvoj. Jedna jeho část byla 
speciálně věnována problematice stárnutí, kulatého stolu 
organizovaného UNFPA s tématem „Age of Aging“ se 
zúčastnila také Taťána.  

ÚNOR

ECOSOC Fórum mladých a zapojení mladých 
do plnění Cílů udržitelného rozvoje.

BŘEZEN
UN Women – Komise o postavení žen a téma 
participace a postavení žen.

V březnu v New Yorku, v hlavním sídle OSN, proběhlo 
zasedání Komise o postavení žen, UN Women.  
Je to největší akce na půdě OSN hned po zasedání  
Valného shromáždění. V roce 2018 se ho účastnila  
také Taťána G. Brzobohatá. 

Společně se zástupci České republiky, Švédska a UN 
Women hovořila na důležité aktuální téma participace  
a postavení žen.

Taťánin příspěvek se jako zástupce nevládní organizace 
týkal především žen v neziskovém sektoru, ale dotkl se 
také rozdílu v platech mezi muži a ženami a důležitosti 
podpory neziskovek, které se zabývají rovnými 
příležitostmi žen a mužů.
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A na podzim Ženeva a International Conference on 
Population Dynamics. První mezinárodní konference 
na téma populační vývoj a udržitelnost se konala v roce 
1994 v Káhiře. Závěry z této konference byly hodnoceny 
v roce 2014, 20 let po jejich přijetí. Další hodnocení toho, 
jak svět plní závazky, které se týkají demografických 
výzev, bude probíhat příští rok, 25 let po Káhiře. 
(ICPD+25). 

V Ženevě se v říjnu 2018 konalo zhodnocení, které bylo 
zaměřeno na region střední a východní Evropy. 

Na našem vystoupení jsme spolupracovali s UNFPA 
Eastern Europe & Central Asia a s UNECE. Měli jsme 
za cíl upozornit na to, že by ze závěrečné hodnotící 
zprávy neměla vypadnout cílová skupina seniorů a vůbec 
stárnutí populace. 

Spolupráce s OSN nám dává smysl, protože téma 
stárnutí populace je celosvětové, netýká se jen nás. 
Pomáhá nám to naši práci vnímat v globálním kontextu. 
Je pro nás důležité sdílet naše zkušenosti s jinými státy  
a společně téma stárnutí posouvat na ose důležitosti výš. 

Mimochodem, všechny Taťániny vystoupení  
najdete na našem Youtube.

ŘÍJEN
Ženeva a International Conference  
on Population Dynamics – téma 
stárnutí populace

https://www.youtube.com/channel/UC8zwbFFfdMODBABA7tyHjYg
https://www.youtube.com/channel/UC8zwbFFfdMODBABA7tyHjYg
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OSLAVA  
10 LET 
NADACE
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V druhé polovině září jsme oslavili prví kulaté výročí. 
A oslava byla velkolepá, hlavním gratulantem se stal 
francouzský herec, režisér a také vinař Pierre Richard, 
kterého si všichni Češi jistě pamatují jako velkého 
blondýna s černou botou.

Oslava se uskutečnila 20. září v krásných prostorách 
klubu ROYAL. Celým večerem provázel Libor Bouček 
a hned na úvod zazpívala Chantal Poullain a Tonya 
Graves. Taťána představila činnost a vizi nadace a 
uvedla video shrnující úspěchy Krásy pomoci a také její 
cíle do budoucna. A tleskalo se ve stoje!

Všechny účastníky přišel pozdravit hlavní gratulant Pierre 
Richard, který se představil také jako vinař a hosté tak 
měli možnost celý večer ochutnávat víno z jeho vinic.  
O hudební překvapení se postaral Ondřej G. Brzobohatý, 
Igor Orozovič a Radůza.
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Oslava byla nejen poděkováním všem přátelům 
nadace, ale také oceněním Pierra Richarda za 
jeho aktivní život a za to, jakou je inspirací všem 
generacím. Taťána G. Brzobohatá mu proto předala 
historicky první Beauty of Help Award z dílny Moser. 
A překvapení čekalo také na Taťánu. Ředitelka nadace 
Michaela Stachová na podiu předala druhou cenu Beauty 
of Help Taťáně za desetileté úsilí, které nadaci věnovala 
po celou dobu její existence.

„Soustředila jsem se na poděkování všem partnerům  
a na předání ceny Pierrovi, vůbec mě nenapadlo, že pro 
mě chystají takové překvapení. Jsem neuvěřitelně dojatá 
a moc děkuji svému týmu, který mi tím udělal obrovskou 
radost,“ svěřila se po skončení večera Taťána.

TAK „NA ZDRAVÍ“ A DALŠÍCH DESET 
ÚSPĚŠNÝCH LET!

Podívejte se na sestřih toho nejlepšího  
z krásného večera s milými hosty.

https://www.youtube.com/watch?v=SE_NDmchlNU
https://www.youtube.com/watch?v=SE_NDmchlNU
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Kde jsme se 
ještě mohli 
v roce 2018 
vidět?

V roce 2018 jste nás taky mohli potkat na různých 
akcích, od konferencí a odborných setkání, přes 
veletrhy a křty až po charitativní gala večeře. Tady 
jsou některé z nich. Všechny byly nezapomenutelné 
a na všech jsme potkali skvělé lidi. 

30.března 
Zaměstnanci Evropské 
komise v ČR udělali 
krásné odpoledne 
obyvatelům Domova pro 
seniory Máchova.

6.dubna
Zaměstnanci Hewlett 
Packard Enterprise 
upekli dobroty a prodávali 
skvělou snídani. Výtěžek 
z dobrot věnovali na 
pomoc seniorům.  
Moc děkujeme.

8.dubna
Obyvatelé Domova pro 
seniory Máchova si měli 
možnost zahrát bingo 
s Kovym. A všichni se 
moc bavili.
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17.srpna 
Jsme pokřtili spolupráci 
s pojišťovnou Aegon  
a také jejich nový produkt – 
Pojištění dlouhodobé péče.

1.října
Ondřej G. Brzobohatý 
za nás pokřtil knihu 
Nesmrtelní, kterou 
napsal Miloš Zapletal. 
Část z výtěžku věnoval 
na pomoc seniorům. 
Pokud hledáte inspiraci, 
jak žít naplno v každém 
věku, tuhle knihu vřele 
doporučujeme. 

11. dubna 
proběhl další NGO 
Market. A my nemohli 
chybět. 

2.května
V rámci akce Koně na 
Žofíně proběhla také 
dražba obrazu Natálky 
Roučkové. 
Moc děkujeme. 

15.-16.června
Vyrazili jsme také do 
Ostravy na Michalfest. 

8.-9.září 
na Staroměstském náměstí proběhl 
Československý festival a oslavy 
100 let od vzniku republiky.  
A u příležitosti kulatého výročí  
vznikl i tento vizuál. Ani my  
bychom neměnili.

4.října 
A zase křtilo. Tentokrát 
víno Rodokmen. 
Děkujeme kmotrům 
Jaroslavovi a Pavlovi 
Sapíkovým a samozřejmě 
také vinaři Petrovi 
Marcinčákovi. 
Mimochodem,  
už jste ochutnali?
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18.října  
Ochutnávka vín 
Šlechtitelské stanice 
vinařské ve Velkých 
Pavlovicích v Lucerně 
spojená s dražbou 
unikátních lahví. 

5.října
A zase to HP. Takový výběr 
snídaňových dobrot, jaký 
připravili zaměstnanci HP, 
jsme ještě nikdy neviděli. 
Motivací určitě bylo to, že 
výtěžek z prodeje byl určen 
na podporu seniorů. 

6.listopadu 
A máme tu další křest, tentokrát 
nové knihy Strom života naší 
rodiny od Babičkářství. 

5.prosince 
Mikulášská v Domově pro 
seniory Podpěrova v Brně 
s rádiem Penny live.

11.prosince
Pravidelné vánoční 
setkání s našimi klienty  
a dobrovolníky v restauraci 
St. Martin. Tentokrát jsme 
měli i překvapení – přišel 
se na nás podívat Leoš 
Mareš a poník Treisy.

6.prosince
Poprvé proběhl charitativní 
bazar organizovaný Luxury 
Bags. Návštěvníci měli 
možnost získat oblečení  
a doplňky od Taťány, Gábiny 
Koukalové, Zorky Hejdové, 
Aňy Geislerové, Jitky 
Schneiderové, Ewy Farné, 
Anny Šulcové a mnoha 
dalších. Moc všem  
děkujeme, bylo to úžasné.

13.října
Již několik let také 
spolupracujeme s B of B 
cars. V roce 2018 proběhla 
charitativní dražba v rámci 
golfového turnaje pro 
partnery. Děkujeme za 
podporu.
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Různé oslavy jsou krásný způsob, jak podpořit dobrou 
věc. Loni jsme psali o tom, že oslavu svých narozenin 
využila také Taťána s Ondřejem. Uspořádali sbírku  
a přes speciální webovou stránku vybírali místo dárků 
finance na pomoc seniorům. 

V roce 2018 převzala štafetu například Patricie 
Solaříková. Moc jí děkujeme, že „věnovala“ své 
narozeniny seniorům. 

Podobně to může zkusit každý z vás. Stačí se nám 
ozvat, společně pro vás vytvoříme darovací stránku na 
míru, vy pak jen odešlete odkaz svým přátelům a je to.

NAROZENINY, SVÁTKY, SVATBY…  
 způsob, jak podpořit dobrou věcIlustraci k literárnímu dílu Faust: pečeť  

a úpis namalovala klientka nadace,  
paní Věra Provazníková, 72 let

Paní Provazníková je básnířka a spisovatelka. 
Sama si také ilustrovala své knihy. Pomáháme 
jí, aby i ve stáří mohla žít důstojně.



Výroční zpráva 2018 Nadace Krása Pomoci

40 41

Možností zapojení je řada. Vedle 
zmíněné oslavy narozenin budeme 
samozřejmě rádi, když se stanete našim 
pravidelným dárcem. 200 Kč pravidelně 
jednou za měsíc nám opravdu moc 
pomůže. Jde to jednoduše přes darovací 
tlačítko na našem webu, ale také trvalým 
příkazem: 

ZAPOJTE SE

Můžete nám také poslat 
DMS. Stojí 30 Kč, 60 Kč  
nebo 90 Kč a my 
dostaneme vždy  
o korunu méně. 

2626262626/0100
DĚKUJEME

Text DMS je  
DMS FONDSENIORU 30 

nebo 60 nebo 90
Telefonní číslo 87 777

Novinkou roku 2018 je víno Rodokmen – 
koupíte ho na e-shopu Vína Marcinčák. 
Dále si také můžete koupit víno od 
Vinařství Spielberg, Ludwig nebo 
Lobkowicz označené naší samolepkou.  
1 Kč z takového vína jde totiž na podporu 
seniorů. To se to pomáhá, co? 
www.zrajemejakovino.cz

Pokud sháníte brož na své nové sáčko, 
Deers je jasná volba. Koupí každé 
laňky přispějete 50 Kč nadaci. Luxury 
Bags a Deers navíc spojily síly a vznikla 
limitovaná edice laněk jako přívěsků na 
kabelku. Více na e-shopu Luxury Bags.

A praktickým dárkem 
mohou být hodiny – ale 
ne ledajaké. Hodiny 
z gramodesky, které 
vyrábí firma Respiro. 

Dalším krásným 
doplňkem je náramek 
od Mineralbangle. 

VŠECHNY DÁRKY NAJDETE NA NAŠEM WEBU V SEKCI E-SHOP. 

http://www.zrajemejakovino.cz
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KOHO JSME PODPOŘILI?

V roce 2018 jsme v rámci naší nadační 
podpory rozdělili mezi neziskové 
organizace 871 000 Kč. Podpořili jsme 
14 skvělých projektů. 

DC Adra – Brno ǀ dobrovolnický program  ǀ 30 000 Kč

DC Adra – Ostrava ǀ dobrovolnický program ǀ 200 000 Kč 

DC Adra – Havířov ǀ dobrovolnický program ǀ 30 000 Kč

DC Adra – České Budějovice ǀ dobrovolnický program ǀ 30 000 Kč

Domácí hospic Vysočina – Nové Město na Moravě         
domácí hospicová péče ǀ 70 000 Kč 

Charita Šternberk – Šternberk ǀ projekt „podzim života“ ǀ 210 000 Kč

Domov Sue Ryder – Praha ǀ osobní asistence ǀ 30 000 Kč

Cesta domů – Praha ǀ odlehčovací služby ǀ 50 000 Kč

AkSen – Praha ǀ aktivní stáří ǀ 40 000 Kč

Maltézská pomoc – Praha ǀ osobní asistence ǀ 50 000 Kč

Centrum Ententyky – Slavkov u Brna ǀ mezigenerační propojení ǀ 30 000 Kč

Spolek Hurá na výlet – Chrudim ǀ výlety pro seniory ǀ 21 000 Kč

Agentura domácí péče Zuzana Luňáková – České Meziříčí 
nákup evakuačního křesla ǀ 30 000 Kč

Domov – Plzeňská hospicová péče – Plzeň 
terénní odlehčovací služby ǀ 50 000 Kč

V rámci naší podpory udělujeme granty ve 4 oblastech 
– pomoc seniorům zůstat v domácím prostředí, aktivní 
a radostné stáří, stáří vnímané s respektem, podpora 
domácích pečujících. 

Více info na: http://www.krasapomoci.cz/pro-neziskovky/ 
Nadace dodržela pravidla pro rozdělování nadačních 
příspěvků. Jejich detailní popis je ve Statutu, který je ke 
stažení na webových stránkách.

871 000 Kč
14 skvělých projektů

http://www.krasapomoci.cz/pro-neziskovky/
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Ředitelka  Michaela Stachová
Koordinátorka péče  Blanka Roušalová
Koordinátorka péče  Alžběta Pospíšilová
Koordinátorka péče  Aneta Zetochová
Koordinátorka dobrovolnických programů   
Jarka Kostohryzová
Fundraiser  Filip Burda
Psycholožka  Barbora Váchová

SPRÁVNÍ RADA:
Taťána G. Brzobohatá – předsedkyně SR
Jan Procházka
Klára Drechslerová

DOZORČÍ RADA:
Marcela Tomášková – předsedkyně DR
Ondřej G. Brzobohatý
Věra Sekyrová Terzijská

NÁŠ TÝM NAŠI PARTNEŘI

Jsme členem

Nemocnice

Státní správa a samospráva
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Firmy JAK JSME HOSPODAŘILI

PŘIJATÉ DARY 2018

Fyzické osoby 1 182 199,36 Kč
Právnické osoby 3 271 502,32 Kč
Dotace 423 404,00 Kč
Nadační příspěvky 80 000,00 Kč
Veřejná sbírka 374 116,96 Kč

 5 331 222,64 Kč

STRUKTURA VÝDAJŮ 2018

Projekt Doma bez obav 1 492 405,50 Kč
Finanční podpora jednotlivců 25 000,00 Kč
PR a osvěta 1 102 543,00 Kč
Projekt Zlatá práce 310 244,84 Kč
Finanční podpora neziskovek 871 000,00 Kč
Režijní náklady 819 753,00 Kč

 4 620 946,34 Kč

Přijaté dary 2019

Fyzické osoby 1 182 199,36 Kč
Právnické osoby 3 271 502,32 Kč
Dotace 423 404,00 Kč
Nadační příspěvky 80 000,00 Kč
Veřejná sbírka 374 116,96 Kč

5 331 222,64 Kč

Struktura výdajů 2019

Projekt Doma bez obav 1 492 405,50 Kč

Přijaté dary

Fyzické osoby

Právnické osoby

Dotace

Nadační příspěvky

Veřejná sbírka

Finanční podpora jednotlivců 25 000,00 Kč
PR a osvěta 1 102 543,00 Kč
Režijní náklady 819 753,00 Kč
Projekt Zlatá práce 310 244,84 Kč
Finanční podpora neziskovek 871 000,00 Kč

4 620 946,34 Kč

Struktura výdajů po projektech

Projekt Doma bez obav

Finanční podpora jednotlivců

PR a osvěta

Režijná náklady

Projekt Zlatá práce

Finanční podpora neziskovek

Struktura výdajů po projektech

Projekt Doma bez obav

Finanční podpora jednotlivců

PR a osvěta

Režijná náklady

Projekt Zlatá práce

Finanční podpora neziskovek
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Obchodní firma nebo název účetní jednotky
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ROZVAHA dle 504/2002 Sb. ve znění pro rok 2016

Označ. A K T I V A
číslo
řádku

Účetní období

stav k prvnímu dni k poslednímu dni

 A. Dlouhodobý majetek celkem A.I.+...+A.IV. 001

 A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem A.I.1+...+A.I.x 002

 A. I.  1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje účet 012 003

          2. Software účet 013 004

          3. Ocenitelná práva účet 014 005

          4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek účet 018 006

          5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek účet 019 007

          6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek účet 041 008

          7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek účet 051 009

 A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem A.II.1+...+A.II.x 010

 A. II.  1. Pozemky účet 031 011

           2. Umělecká díla, předměty a sbírky účet 032 012

           3. Stavby účet 021 013

           4. Hmotné movité věci a jejich soubory účet 022 014

           5. Pěstitelské celky trvalých porostů účet 025 015

           6. Dospělá zvířata a jejich skupiny účet 026 016

           7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek účet 028 017

           8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek účet 029 018

           9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek účet 042 019

         10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek účet 052 020

 A. III. Dlouhodobý finanční majetek celkem A.III.1+...+A.III.x 021

 A. III. 1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba účet 061 022

           2. Podíly - podstatný vliv účet 062 023

           3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti účet 063 024

           4. Zápůjčky organizačním složkám účet 066 025

           5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky účet 067 026

           6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek účet 069 027

 A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem A.IV.1+...+A.IV.x 028

 A. IV. 1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje účet 072 029

           2. Oprávky k softwaru účet 073 030

           3. Oprávky k ocenitelným právům účet 074 031

           4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku účet 078 032

           5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku účet 079 033

           6. Oprávky ke stavbám účet 081 034

           7. Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí účet 082 035

           8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů účet 085 036

           9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům účet 086 037

         10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku účet 088 038

         11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku účet 089 039

 B. Krátkodobý majetek celkem B.I.+...+B.IV. 040

 B. I. Zásoby celkem B.I.1+...+B.I.x 041

 B. I.  1. Materiál na skladě účet 112 042

          2. Materiál na cestě účet 119 043

. .3 1 1 2 2 0 1 8

v tisících Kč

2 8 4 2 1 4 3 4

Nadace Krása pomoci

Londýnská 258/24

Praha 2

12000

+12 +0

+102 +102

+102 +102

-90 -102

-90 -102

+1 678 +2 403

+29 +37

+29 +31

otisk podacího razítka

ROZVAHA Označ. A K T I V A
číslo
řádku

Účetní období

stav k prvnímu dni k poslednímu dni

AKTIVA CELKEM A.+B. 082

          3. Nedokončená výroba účet 121 044

          4. Polotovary vlastní výroby účet 122 045

          5. Výrobky účet 123 046

          6. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny účet 124 047

          7. Zboží na skladě a v prodejnách účet 132 048

          8. Zboží na cestě účet 139 049

          9. Poskytnuté zálohy na zásoby účet 314 050

 B. II. Pohledávky celkem B.II.1+...+B.II.x 051

 B. II.  1. Odběratelé účet 311 052

           2. Směnky k inkasu účet 312 053

           3. Pohledávky za eskontované cenné papíry účet 313 054

           4. Poskytnuté provozní zálohy účet 314 - ř. 51 055

           5. Ostatní pohledávky účet 315 056

           6. Pohledávky za zaměstnanci účet 335 057

           7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění účet 336 058

           8. Daň z příjmů účet 341 059

           9. Ostatní přímé daně účet 342 060

         10. Daň z přidané hodnoty účet 343 061

         11. Ostatní daně a poplatky účet 345 062

         12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem účet 346 063

         13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků účet 348 064

         14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti účet 358 065

         15. Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí účet 373 066

         16. Pohledávky z vydaných dluhopisů účet 375 067

         17. Jiné pohledávky účet 378 068

         18. Dohadné účty aktivní účet 388 069

         19. Opravná položka k pohledávkám účet 391 070

 B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem B.III.1+...+B.III.x 071

 B. III. 1. Peněžní prostředky v pokladně účet 211 072

           2. Ceniny účet 213 073

           3. Peněžní prostředky na účtech účet 221 074

           4. Majetkové cenné papíry k obchodování účet 251 075

           5. Dluhové cenné papíry k obchodování účet 253 076

           6. Ostatní cenné papíry účet 256 077

           7. Peníze na cestě účet 261 078

 B. IV. Jiná aktiva celkem B.IV.1+...+B.IV.x 079

 B. IV. 1. Náklady příštích období účet 381 080

           2. Příjmy příštích období účet 385 081

+1 690 +2 403

+6

+228

+200

+28

+1 419 +2 362

+11 +73

+1 408 +2 289

+2 +4

+2 +4

Rozvaha
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Označ. P A S I V A
číslo
řádku

Účetní období

stav k prvnímu dni k poslednímu dni

 A. Vlastní zdroje celkem A.I.+...+A.II. 001

 A. I. Jmění celkem A.I.1+...+A.I.x 002

 A. I.  1. Vlastní jmění účet 901 003

          2. Fondy účet 911 004

          3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků účet 921 005

 A. II. Výsledek hospodaření celkem A.II.1+...+A.II.x 006

 A. II.  1. Účet výsledku hospodaření účet +/-963 007

          2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení účet +/-931 008

          3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let účet +/-932 009

 B. Cizí zdroje celkem B.I.+...+B.IV. 010

 B. I. Rezervy celkem B.I.1+...+B.I.x 011

 B. I.  1. Rezervy účet 941 012

 B. II. Dlouhodobé závazky celkem B.II.1+...+B.II.x 013

 B. II.  1. Dlouhodobé úvěry účet 951 014

          2. Vydané dluhopisy účet 953 015

          3. Závazky z pronájmu účet 954 016

          4. Přijaté dlouhodobé zálohy účet 955 017

          5. Dlouhodobé směnky k úhradě účet 958 018

          6. Dohadné účty pasivní účet 389 019

          7. Ostatní dlouhodobé závazky účet 959 020

 B. III. Krátkodobé závazky celkem B.III.1+...+B.III.x 021

 B. III. 1. Dodavatelé účet 321 022

          2. Směnky k úhradě účet 322 023

          3. Přijaté zálohy účet 324 024

+1 460 +2 333

+1 224 +2 096

+500 +500

+724 +1 596

+236 +237

xxxxxxxxxxxx +1

xxxxxxxxxxxx

+236 +236

+230 +70

+230 +66

+8 +26

Okamžik sestaven Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Právní forma
účetní jednotky:

Předmět činnosti nebo účel:

Označ. P A S I V A
číslo
řádku

Účetní období

stav k prvnímu dni k poslednímu dni

PASIVA CELKEM A.+B. 048

          4. Ostatní závazky účet 325 025

          5. Zaměstnanci účet 331 026

          6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům účet 333 027

          7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění účet 336 028

          8. Daň z příjmů účet 341 029

          9. Ostatní přímé daně účet 342 030

          10. Daň z přidané hodnoty účet 343 031

          11. Ostatní daně a poplatky účet 345 032

          12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu účet 346 033

          13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků účet 348 034

          14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů účet 367 035

          15. Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti účet 368 036

          16. Závazky z pevných termínovaných operací a opcí účet 373 037

          17. Jiné závazky účet 379 038

          18. Krátkodobé úvěry účet 231 039

          19. Eskontní úvěry účet 232 040

          20. Vydané krátkodobé dluhopisy účet 241 041

          21. Vlastní dluhopisy účet 255 042

          22. Dohadné účty pasivní účet 389 043

          23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci účet 249 044

 B. IV. Jiná pasiva celkem B.IV.1+...+B.IV.x 045

 B. IV. 1. Výdaje příštích období účet 383 046

          2. Výnosy příštích období účet 384 047

21.6.2019

Ostatní ambulantní nebo terénní sociální služby j. n.

Činnosti organizací na ochranu a zlepšení postavení etnických, menšinových a jiných speciálních skupin

+1 690 +2 403

+2

+124 +0

+76 +0

+22 +0

+38

+4

+4
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      k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IČ

Od: Do:

Obchodní firma nebo název účetní jednotky

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VZZ dle 504/2002 Sb. ve znění pro rok 2016

Označ. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
číslo
řádku

Běžné období

Hlavní Hospodářská Celkem

 A. Náklady A.I.+...+A.VIII. 001

 A. I. Spotřebované nákupy a nakupované služby A.I.1+...+A.I.x 002

 A. I.  1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek účty 501, 502, 503 003

          2. Prodané zboží účet 504 004

          3. Opravy a udržování účet 511 005

          4. Náklady na cestovné účet 512 006

          5. Náklady na reprezentaci účet 513 007

          6. Ostatní služby účet 518 008

 A. II. Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace A.II.1+...+A.II.x 009

 A. II.  7. Změna stavu zásob vlastní činnosti účty 561, 562, 563, 564 010

          8. Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb účty 571, 572 011

          9. Aktivace dlouhodobého majetku účty 573, 574 012

 A. III. Osobní náklady A.III.1+...+A.III.x 013

 A. III. 10. Mzdové náklady

          11. Zákonné sociální pojištění účet 524 015

          12. Ostatní sociální pojištění účet 525 016

          13. Zákonné sociální náklady účet 527 017

          14. Ostatní sociální náklady účet 528 018

 A. IV. Daně a poplatky A.IV.1+...+A.IV.x 019

 A. IV. 15. Daně a poplatky účty 531, 532, 538 020

 A. V. Ostatní náklady A.V.1+...+A.V.x 021

 A. V. 16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále účty 541, 542 022

          17. Odpis nedobytné pohledávky účet 543 023

          18. Nákladové úroky účet 544 024

          19. Kursové ztráty účet 545 025

          20. Dary účet 546 026

          21. Manka a škody účet 548 027

          22. Jiné ostatní náklady účet 549 028

 A. VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek A.VI.1+...+A.VI.x 029

 A. VI. 23. Odpisy dlouhodobého majetku účet 551 030

          24. Prodaný dlouhodobý majetek účet 552 031

          25. Prodané cenné papíry a podíly účet 553 032

          26. Prodaný materiál účet 554 033

          27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek účty 556, 559 034

 A. VII. Poskytnuté příspěvky A.VII.1+...+A.VII.x 035

 A. VII. 28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami účty 581, 582 036

 A. VIII. Daň z příjmů A.VII.1+...+A.VII.x 037

 A. VIII. 29.Daň z příjmů účet 591 038

Náklady celkem 039

 B. Výnosy
B.I.+...+B.VII.

040

 B. I. Provozní dotace B.I.1+...+B.I.x 041

 B. I.  1. Provozní dotace účet 691 042

 B. II. Přijaté příspěvky B.II.1+...+B.II.x 043

 B. II.  2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami účet 681 044

          3. Přijaté příspěvky (dary) účet 682 045

          4. Přijaté členské příspěvky účet 684 046

 B. III. Tržby za vlastní výkony a za zboží účty 601, 602, 603 047

. .3 1 1 2 2 0 1 8

1.1.2018 31.12.2018

v tisících Kč

2 8 4 2 1 4 3 4

Nadace Krása pomoci

Londýnská 258/24

Praha 2

12000

+3 750 +3 750
+1 429 +1 429

+269 +269

+65 +65
+59 +59

+1 036 +1 036

+2 282 +2 282
+1 714 +1 714

+561 +561

+7 +7

+14 +14

+14 +14
+12 +12
+12 +12

+13 +13
+13 +13

+3 750 +3 750
+3 751 +3 751

+31 +31

otisk podacího razítka

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

účet 521 014

Okamžik sestaven Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Právní forma
účetní jednotky:

Předmět činnosti nebo účel:

Označ. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
číslo
řádku

Běžné období

Hlavní Hospodářská Celkem

 B. IV. Ostatní výnosy B.IV.1+...+B.IV.x 048

 B. IV. 5. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále účty 641, 642 049

          6. Platby za odepsané pohledávky účet 643 050

          7. Výnosové úroky účet 644 051

          8. Kursové zisky účet 645 052

          9. Zúčtování fondů účet 648 053

          10. Jiné ostatní výnosy účet 649 054

 B. V. Tržby z prodeje majetku B.V.1+...+B.V.x 055

 B. V. 11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku účet 652 056

          12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů účet 653 057

          13. Tržby z prodeje materiálu účet 654 058

          14. Výnosy z krátkodobého finančního majetku účet 655 059

          15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku účet 657 060

Výnosy celkem 061

 C. Výsledek hospodaření před zdaněním B. - A.I.1-...-A.VII.x  + C. x. 062

 D. Výsledek hospodaření po zdanění B. - A. + D. x. 063

21.6.2019

Ostatní ambulantní nebo terénní sociální služby j. n.

Činnosti organizací na ochranu a zlepšení postavení etnických, menšinových a jiných speciálních skupin

+3 720 +3 720

+3 720 +3 720

+3 751 +3 751

+1 +1

+1 +1
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PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA OBDOBÍ OD 1.1.2018 DO 31.12.2018 
 
 

Název společnosti: Nadace Krása pomoci 
 

Sídlo: Praha 2, Londýnská 258/24, Vinohrady, 120 00 
 

IČ: 284 21 434 
 
 
 

I. OBECNÉ ÚDAJE 

 

Založení a charakteristika společnosti 

Nadace Krása pomoci (dále jen „společnost“) byla založena zakladatelskou listinou dne 26. 5. 
2008 a vznikla zapsáním do obchodního rejstříku soudu v Praze dne 25. 6. 2008 Účelem 
nadace je zajištění finanční, materiální, humanitární, právní, odborné, personální nebo 
vzdělávací podpory a pomoci zdravotně, sociálně či ekonomicky znevýhodněným jedincům či 
skupinám; zajištění finanční, materiální, humanitární, právní, odborné, personální nebo 
vzdělávací podpory a pomoci organizacím a projektům s cílem podpory a pomoci zdravotně, 
sociálně či ekonomicky znevýhodněným jedincům či skupinám, a to na území České 
republiky i v zahraničí. 
 
Sídlo společnosti je v Praze 2, Londýnská 258/24, Vinohrady, 120 00 Praha 2 
 
Výše nadačního jmění je ve výši 500 tis. Kč. 
 
Účetní závěrka společnosti je sestavena k 31.12.2018. 
 
Účetním obdobím je období od 1.1.2018 do 31.12.2018. 

Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období 

V uplynulém účetním období došlo ke změně sídla společnosti. 

Správní rada a dozorčí rada dle obchodního rejstříku 

Správní rada: 
Předseda správní rady: Taťána Gregor Brzobohatá 
Členové správní rady:  Ing. Jan Procházka 
                                     JUDr. Klára Drechslerová, PhD. 
 
Dozorčí rada: 
Předseda dozorčí rady: Ing. Marcela Tomášková 
Členové dozorčí rady: Ondřej Gregor Brzobohatý 
                                     MUDr. Věra Sekyrová Terzijská 
                                      
 

zapsané v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka N 694. 
 
Jménem nadace jednají vždy společně dva členové správní rady. Podepisování za nadaci se 
děje tak, že k nadepsanému nebo vytištěnému názvu nadace připojí svůj podpis osoby 
oprávněné za ni jednat. 

Příloha účetní uzávěrky
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II. ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY 

Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem 
č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, pro účetní jednotky,  
u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného 
účetnictví, v platném znění a Českými účetními standardy pro účetní jednotky, u kterých 
hlavním předmětem činnosti není podnikání, v platném znění. 
 
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. 
 
Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korunách českých (Kč). 
 
 

III. PŘEHLED VÝZNAMNÝCH ÚČETNÍCH PRAVIDEL A POSTUPŮ  

 

III.1 Dlouhodobý hmotný majetek 

Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 

jeden rok a jehož ocenění je vyšší než 40 tis. Kč v jednotlivém případě. 
 

Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je oceněn pořizovací cenou sníženou o oprávky a 

zaúčtovanou ztrátu ze snížení hodnoty. 

 

Ocenění dlouhodobého hmotného majetku vytvořeného vlastní činností zahrnuje přímé 

náklady, nepřímé náklady bezprostředně související s vytvořením majetku vlastní činností 

(výrobní režie), popřípadě nepřímé náklady správního charakteru, pokud vytvoření majetku 

přesahuje období jednoho účetního období. 

 

Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období 

částku 40 tis. Kč, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého hmotného majetku. 

III.2 Dlouhodobý nehmotný majetek 

Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 

jeden rok a jehož ocenění je v případě zřizovacích výdajů vyšší než 60 tis. Kč a v ostatních 

případech vyšší než 60 tis. Kč v jednotlivém případě. 
 

Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí, kromě jiného, nehmotné výsledky vývoje s 

dobou použitelnosti delší než jeden rok, tyto se aktivují pouze v případě využití pro 

opakovaný prodej. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, SW a ocenitelná práva vytvořená 

vlastní činností pro vlastní potřebu se neaktivují. Oceňuje se vlastními náklady, nebo 

reprodukční pořizovací cenou, je-li nižší. 

 

Nakoupený dlouhodobý nehmotný majetek je oceněn pořizovací cenou sníženou o oprávky a 

zaúčtovanou ztrátu ze snížení hodnoty. 

 

Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období 

částku 60 tis. Kč, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého nehmotného majetku. 

III.3 Zásoby 

Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pořizovací cena zahrnuje cenu 

pořízení a vedlejší pořizovací náklady – zejména celní poplatky, dopravné a skladovací 

poplatky, provize, pojistné a skonto.  

 

Zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují vlastními náklady, které zahrnují přímé náklady 

vynaložené na výrobu nebo jinou činnost, popřípadě i část nepřímých nákladů, která se 

vztahuje k výrobě nebo k jiné činnosti.  

 

Výdaje zásob ze skladu jsou účtovány cenami FIFO. 
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III.4    Způsob tvorby opravných položek 
 

Účetní jednotka účtuje o opravných položkách, u kterých jsou tvorba a použití stanoveny 
podle zákona upravujícího rezervy pro zjištění základu daně z příjmů, a to pouze v případech, 
pokud jsou tvořeny v souvislosti s činností účetní jednotky podléhající dani z příjmů.  

III.4.1 Pohledávky 

Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou, následně sníženou o příslušné 
opravné položky k pochybným a nedobytným částkám. 
 

III.4.2 Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu 

Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku jsou účtovány kurzem  
České národní banky platným ke dni uskutečnění účetního případu. 
 

K datu účetní závěrky jsou relevantní aktiva a pasiva přepočtena kursem ČNB platnému 
k datu, ke kterému je účetní závěrka sestavena. 

III.4.3 Snížení hodnoty 

Ke každému rozvahovému dni společnost prověřuje účetní hodnotu svého majetku, aby 
objevila náznaky toho, zda nedošlo ke ztrátě ze snížení hodnoty majetku. Existují-li takové 
signály, je odhadnuta realizovatelná hodnota majetku a určen případný rozsah ztráty ze 
snížení hodnoty. Není-li možno realizovatelnou hodnotu jednotlivých položek majetku 
odhadnout, určí společnost realizovatelnou hodnotu výnosové jednotky, ke které majetek 
patří. 
 

Realizovatelná hodnota představuje vyšší z hodnot čisté prodejní ceny a hodnoty z užívání. 
Při posuzování hodnoty z užívání jsou odhadované budoucí peněžní toky diskontovány na 
svou současnou hodnotu prostřednictvím diskontní sazby před zdaněním, která zohledňuje 
současný tržní odhad časové hodnoty peněz a rizik konkrétně souvisejících s daným aktivem. 
Pokud je podle odhadu realizovatelná hodnota majetku (nebo výnosové jednotky) nižší než 
jeho účetní hodnota, je účetní hodnota majetku (výnosové jednotky) snížena na hodnotu 
realizovatelnou. 

III.5 Nadační dary 

Nadační dary jsou přijímány na základě uzavřených darovacích smluv mezi nadací a dárci. 
Nadační dary určené na správní a projektové náklady a dary účelově vázané na poskytování 
nadačních příspěvků se účtují ve prospěch fondů nadačních darů, účet 911.  
 
Okamžikem uskutečnění účetního případu v případě peněžních darů je den přijetí daru, 
v případě bezplatně přijaté služby a věcných plnění je den uzavření smlouvy. Bezplatně 
přijaté služby (darované služby) se dle své povahy oproti faktuře zaúčtují na vrub příslušného 
nákladového účtu souvztažně ve prospěch výnosů. 
 
III.6 Nadační příspěvky 

 
Nadační příspěvky jsou poskytovány na základě smluv o poskytnutí nadačních příspěvků 
uzavřených mezi nadací a příjemci nadačních příspěvků. Nadační příspěvky jsou poskytovány 
z fondů nadačních darů.   

 
Čerpání prostředků – darů jiným osobám je účtováno na vrub fondů ve chvíli placení 
schváleného daru dle Smlouvy o poskytnutí příspěvku. 

 

III.7 Sledování výnosů a nákladů 

Výnosy a náklady nadace jsou sledovány odděleně za jednotlivé činnosti, které jsou v souladu 
s posláním nadace a jejím statutem. Účetní jednotka používá střediskové účetnictví. Náklady 
na správu nadace jsou sledovány odděleně od projektových nákladů. Výnosy a náklady 
vycházejících ze smluv o reklamním plnění, se evidují odděleně jednak z důvodu výkaznictví, 
jednak z důvodu odlišného principu zdanění daní z příjmů.  
 

 
 
 
 
 
IV. ZMĚNA ÚČETNÍCH METOD A POSTUPŮ 
 
Nadace nezměnila v roce 2018 účetní metody a postupy. 
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V. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY 

 

V.1 Dlouhodobý hmotný majetek 

(údaje v tis. Kč) 
 Stav k 

31.12.2017 
Stav 

k 31.12.2018 
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí   102 102 
Oprávky k samostatným movitým věcem -90 -102 
Dlouhodobý hmotný majetek celkem 12 0 

V.2 Zásoby 

(údaje v tis. Kč) 
 Stav k 

31.12.2017 
Stav 

k 31.12.2018 
Materiál na skladě  29  31 
Zásoby celkem              29 31 

V.3 Pohledávky 

          (údaje v tis. Kč) 
 Stav k 31.12.2017 Stav k 31.12.2018 
Odběratelé 200 0 
Ostatní pohledávky 0 0 
Daň z příjmů                             28 0 
 Jiné pohledávky 0 6 
            Krátkodobé pohledávky celkem 228 6 

 

V.4 Krátkodobý finanční majetek 

 (údaje v tis. Kč) 
 Stav k 

31.12.2017 
Stav 

k 31.12.2018 
Pokladna   11 73 
Běžné účty 1.408 2.289 
Krátkodobý finanční majetek celkem 1.419 2.362 

 
Účetní jednotka účtuje v českých korunách, účty v cizí měně nepoužívá. 
 
Vlastní jmění je vedeno na samostatném účtu č. 221743756 / 0300 vedený u Československé 
obchodní banky, a.s. 
 

 V.5 Vlastní jmění a fondy 

Nadace má nadační jmění ve výši 500 tis. Kč a peněžní prostředky na fondech ve výši 1 596 
tis. Kč určené na projekty v dalším roce. 

 

 

 

V.6 Závazky 

Krátkodobé závazky  
          (údaje v tis. Kč) 

 Stav k 31.12.2017 Stav k 31.12.2018 
Dodavatelé 8 26 

Ostatní  závazky 
Zaměstnanci 

0 

124 

2 

0 

Závazky ze S a ZP                               76 0 

Ostatní přímé daně 22 0 

Celkem krátkodobé závazky k podnikům ve skupině 230 28 
 

V.7 Výnosy 

         (údaje v tis. Kč) 
 Období do 31.12.2018 

Tržby za vlastní výrobky a služby 31 

Zúčtování fondů 
 

3.720 

Celkem  3.751 

 

V.8 Náklady 

Nadace náklady rozděluje na správní a projektové. Správní náklady za rok 2018 

jsou ve výši 838 tis. Kč a projektové náklady jsou ve výši 2.912 tis. Kč. 
 

V.9 Dary, nadační příspěvky, dotace 

V roce 2018 nadace obdržela dary ve výši 4.491 tis. Kč a nadační příspěvky ve výši 80 tis. Kč 
a dotace ve výši 423 tis. Kč. 

 

Přehled přijatých dotací 

MČ Praha 10 30 000,00 Kč 
MČ Praha 4 10 000,00 Kč 
MČ Praha 2 100 000,00 Kč 
Ministerstvo práce a sociálních věcí 283 404,00 Kč 

 

Přehled přijatých nadačních příspěvků 

  
Nadace ČEZ 80 000,00 Kč 
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Přehled přijatých darů nad 10 tis. Kč 

Ctirad Hemelík 10 000,00 Kč 
VEIDEC s.r.o. 10 000,00 Kč 
Nadace bpd partners 10 000,00 Kč 
VEIDEC s.r.o. 10 000,00 Kč 
Vedrová Milada 10 000,00 Kč 
Roman Baláž 10 000,00 Kč 
Gramont Jean-Christophe 10 000,00 Kč 
MUDr. Toris Nikoleta 10 000,00 Kč 
JD Dvořák, s.r.o. 10 700,00 Kč 
Fragile media s.r.o. 10 700,00 Kč 
ZOOT a.s. 10 954,00 Kč 
Golf Club Karlovy Vary z.s. 11 000,00 Kč 
Zákony bohatství 11 289,00 Kč 
Jakoubková Tereza 11 825,00 Kč 
DC707 s.r.o. 12 000,00 Kč 
Kamila Písaříková 12 700,00 Kč 
Havlásek Michal 13 040,00 Kč 
DONATION - JT 14 009,50 Kč 
Monika Kopřivová 15 000,00 Kč 
ProRegiony s.r.o. 15 000,00 Kč 
GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost 15 000,00 Kč 
Kamila Písaříková 17 650,00 Kč 
Agentura Felicius s.r.o. 18 000,00 Kč 
Pařížský Pavel 18 000,00 Kč 
Michael John Zimbric 20 000,00 Kč 
GfK Czech, s.r.o. 21 400,00 Kč 
Adolf Loos Apartment 24 000,00 Kč 
Vinařství Ludwig s.r.o. 25 000,00 Kč 
Notino, s.r.o. 25 000,00 Kč 
Smart Buyers Club 25 000,00 Kč 
INTL FCSTONE LTD 25 881,69 Kč 
Baloušek, s.r.o. 26 000,00 Kč 
Colliberta s.r.o. 27 000,00 Kč 
TV Nova s.r.o. 29 000,00 Kč 
Jana Veselá 30 000,00 Kč 
FIORI VIRTONI s.r.o. 30 000,00 Kč 
M RESTAURANT s.r.o. 30 000,00 Kč 
Udženija Alexandra 30 000,00 Kč 
AMÁDEUS REAL, a.s. 35 000,00 Kč 
LBCE s.r.o. 35 450,00 Kč 
ALAGENEX life s.r.o. 40 000,00 Kč 
Z F P s.r.o. 40 000,00 Kč 
Michal Mizun 50 000,00 Kč 
Erben Petr 50 000,00 Kč 
Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice, a.s. 50 000,00 Kč 

Ferona, a.s. 50 000,00 Kč 
SAGA TRADE spol. s r.o. 50 000,00 Kč 
SIKO KOUPELNY a.s. 50 000,00 Kč 
Skutecký Radim 50 000,00 Kč 
Lipno nature s.r.o. 65 000,00 Kč 
VELTA PLUS EU, s.r.o. 89 000,00 Kč 
Lachoutová Marie 96 000,00 Kč 
Milan Mizun 100 000,00 Kč 
B of B cars s.r.o. 100 000,00 Kč 
REMIS-NBC spol sro 100 000,00 Kč 
VIA SOLITAIRE 100 000,00 Kč 
Dormer Pramet s.r.o. 150 000,00 Kč 
Hulabaloo 200 000,00 Kč 
Aegon Pojišťovna 200 000,00 Kč 
Maranatha z.s. 240 000,00 Kč 
Budějovický Budvar n.p. 289 380,00 Kč 
Penny Market s.r.o. 1 123 749,50 Kč 

 

V.10 Veřejná sbírka  

V roce 2018 nadace v rámci Veřejné sbírky obdržela dary ve výši 365 tis. Kč. 
V rámci Veřejné sbírky 2018 nadace poskytla nadační příspěvky ve výši 370 tis. Kč. 

 

Přehled poskytnutých nadačních příspěvků z Veřejné sbírky: 

Domov - plzeňská hospicová péče, z.ú. 50 000,00 Kč 
Cesta domů, z.ú. 50 000,00 Kč 
Domácí hospic Vysočina, o.p.s. 70 000,00 Kč 
Charita Šternberk 100 000,00 Kč 
ADRA, o.p.s. 100 000,00 Kč 

Přehled poskytnutých nadačních příspěvků: celková výše 501 tis. Kč 

ADRA, o.p.s. 100 000,00 Kč 
Charita Šternberk 110 000,00 Kč 
Spolek Hurá na Výlet! 21 000,00 Kč 
Domov Sue Ryder, z. ú. 30 000,00 Kč 
Mgr. Zuzana Luňáková 30 000,00 Kč 
Centrum Ententyky, z.s. 30 000,00 Kč 
ADRA, o.p.s. 30 000,00 Kč 
ADRA, o.p.s. 30 000,00 Kč 
AkSen - Aktivní senior, z.s. 40 000,00 Kč 
Maltézská pomoc, o.p.s. 50 000,00 Kč 
ADRA, o.p.s. 30 000,00 Kč 
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V.11 Zhodnocení nákladového kritéria 

Dle Statutu nadace celkové roční náklady nadace související se správnou nadace nesmí převýšit 

30% z celkového rozpočtu nadace. Rozpočtem nadace jsou myšleny veškeré příjmy nadace 

v daném roce. Celkový rozpočet nadace v roce 2018 je ve výši 5 025 tis. Kč a správní náklady 

nadace jsou ve výši 838 tis. Kč. Nadace nákladové kritérium v roce 2018 dodržela. 

 

V.12 Osobní náklady 

 

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců a členů vedení za rok 2018: 
(údaje v tis. Kč) 

 Počet Mzdové 
náklady 

Soc. a zdrav. 
zabezpečení 

Ostatní 
náklady 

Osobní náklady 
 celkem 

Zaměstnanci 5 1714 561 7 2.282 

Vedení společnosti 0 0 0 0 0 

Celkem 5 1714 561 7 2.282 

 
Počet zaměstnanců vychází z průměrného přepočteného stavu pracovníků. 
 
Členové správní a dozorčí rady nadace vykonávají své funkce bez nároku na odměnu a v roce 

2018 jim nebyly poskytnuty žádné finanční ani jiné naturální požitky.  
V roce 2018 s nadací spolupracovali 4 zaměstnanci na dohodu o provedení práce a 1 zaměstnanec 

na dohodu o pracovní činnosti. Celkové náklady na zaměstnance pracující na dohody byly ve výši 

186 tis. Kč. 
 

 

 

V.13 Výsledek hospodaření a daň z příjmů 

 

Výsledek hospodaření k 31. 12. 2018 je ve výši 1 tis. Kč, který je tvořen prodejem reklamních 

předmětů. V roce 2017 nadace ušetřila daň ve výši 41 tis. Kč, které využila na nový projekt Čtení 

pro seniory. 

 

 

V.14 Závazky neuvedené v účetnictví 

Soudní spory 
 

K 31. 12. 2018 se společnost neúčastnila žádného soudního sporu, jehož rozhodnutí by mělo 

podstatný dopad na společnost. 

 

Ekologické závazky 
 

Vedení společnosti si není vědomo možných budoucích závazků souvisejících se škodami 

způsobenými minulou činností ani závazků souvisejících s prevencí možných škod 

budoucích. 

 

 

VI. UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 

Po datu sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události. 

 

 

Okamžik sestavení: 21. 6 .2019 

 

 

Podpis osoby odpovědné za sestavení:  Ing. Vlastimil Roun 

 

Podpisový záznam statutárního orgánu: 
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Zpráva nezávislého auditora
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