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Úvodní slovo
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Vážení dárci, obdarovaní a přátelé nadace! 

Při psaní této zprávy jsme listovali jejími staršími ročníky 
a bilancovali uplynulých čtrnáct let.  Za tu dobu se hodně 
změnilo k lepšímu. Přesto kolem sebe stále vidíme mnoho 
neřešených problémů a setkáváme se s mnoha jedinci 
v těžkých životních situacích potřebujících pomoc. Proto 
také naše filosofie zůstává stejná. Pomáháme tam, kde je 
to nejvíce potřeba, kde je pomoc efektivní a systematická 
a kde vidíme reálné výsledky. Více se dočtete na dalších 
stránkách. 

Letošní výroční zpráva je zdobená origami. Z obyčejného 
papíru dokážeme složit krásnou věc, která dělá druhým 
radost, stejně jako poskládané příspěvky od našich dárců 
dělají radost potřebným. Labuť je symbolem obětavosti 
a lásky, hodnot, které jsou společnou vlastností všech, 
kteří pomáhají. Na poslední stránce najdete návod na její 
složení.

Děkujeme, že nás podporujete!

Správní rada Nadace člověk člověku
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Naše vize

Společným jmenovatelem námi podporovaných projektů je rodina. Ať už jde 
o rodiny v sociální nouzi, vztahové krizi, rodiny pečující o handicapované, nemocné 

či umírající. V nadaci věříme, že je nám všem nejlépe, když jsme obklopeni 
svojí láskyplnou a pečující rodinou. Proto i v budoucnu bude naše podpora směřovat 

k rodině a podpoře jejích přirozených funkcí. 

O nás
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Nadace se angažuje v těchto třech oblastech

Ohrožené děti a jejich rodiny
Pomáháme, aby co nejvíce dětí vyrůstalo ve funkční 
a milující rodině. Podporujeme rodiny při překonávání těžkých 
životních situací.

Nemocní a handicapovaní 
Pomáháme nemocným a handicapovaným k lepšímu 
a samostatnějšímu životu. Podporujeme rodiče pečující 
o nemocné a handicapované děti.

Hospicová péče 
Podporujeme rodiny v péči o jejich nevyléčitelně nemocné členy. 
Naším cílem je, by každý nevyléčitelně nemocný, pokud si to přeje, 
mohl strávit poslední chvíle doma se svými blízkými.

Jak a komu pomáháme

Za dobu svého působení nadace přispěla na projekty pomoci a jedincům v nouzi více 
než šestnácti miliony korun.

Nadace naplňuje svoje poslání formou finanční podpory různých projektů pomoci 
realizovanými neziskovými organizacemi. 

Díky našim příspěvkům pomáháme ročně přibližně tři sta lidem po celé České republice.

Pomáháme tomu, kdo naši pomoc aktivně přijme a zúročí.
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Proč je naše pomoc 
potřeba

I když většině z nás roste životní úroveň, dožíváme se 
vyššího věku a jsme obecně zdravější, neplatí toto pro 

všechny stejně. 
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Ohrožené děti a jejich rodiny

Počet dětí umístěných v ústavní péči každoročně mírně klesá, ale stále dosahuje 
téměř osmi tisíc.

Jedním z nejčastějších důvodů umístění dětí do ústavní péče bývá sociální situace 
rodiny. 

Téměř 10% obyvatelstva je ohroženo chudobou.

Hospicová péče

Nemocní a handicapovaní

V ČR žije cca 1 milion lidí s postižením.

Nejčastější příčinou postižení je vážné onemocnění.

Ročně se narodí 4000 dětí s vážným zdravotním postižením.

Přáním 80% lidí je umřít doma, ale 65% lidí zemře v nemocnicích 
či léčebnách

Asi 75% lidí neví, co znamená pojem „paliativní péče“.

Mobilní hospice pečující o umírající v domácím prostředí 
doprovodí ročně jen několik stovek pacientů.
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Přehled poskytnutých 
nadačních příspěvků

635 000 Kč

754 000 Kč

260 000 Kč

Nemocní a handicapovaní

Ohrožené děti a jejich rodiny

Hospicová péče
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Příjemce příspěvku Kč

Cestou necestou, z.ú. 135 000

Česká asociace pro vzácná onemocnění z.s. 50 000

Dětský domov Husita, o.p.s. 120 000

Domácí hospic Setkání, o.p.s. 50 000

FidoDido z.s. 90 000

Hornomlýnská, o.p.s. 60 000

Hospic sv. Zdislavy, o.p.s. 100 000

I MY, o.p.s. 20 000

ITY z.s. 50 000

KOLPINGOVA RODINA PRAHA 8, pobočný spolek 80 000

Lata - programy pro mládež a rodinu, z. ú. 90 000

NADĚJE pro všechny, z.s. 50 000

Občanské sdružení Smíšek, spolek 120 000

Okamžik z.ú. 60 000

rodina Zavadilových 120 000

Sdílení, o.p.s. 110 000

SVĚT NADĚJE z.s. 100 000

TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. 110 000

Tyfloservis, o.p.s. 134 000

Příspěvky celkem 1 649 000
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Příběh 
paní Martiny 
a její rodiny
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Je to deset let, kdy jeden článek v časopise spojil život dvou maminek. 
Čtenářkou článku byla Katka, členka správní rady naší nadace. Katka v té 
době měla dvě malé zdravé děti. Autorkou článku byla paní Martina, měla 
také dvě malé děti. Bohužel obě děti paní Martiny trpí vzácným nevyléči-
telným genetickým onemocněním. Paní Martina se prostřednictvím článku 
svěřovala s traumatickým zážitkem, kdy jí byla sdělena diagnosa obou 
dětí.

Katka rodinu bezprostředně kontaktovala a nabídla pomoc s financová-
ním asistenční pomoci a nezbytného materiálního vybavení. S rodinou 
jsme od té doby v úzkém kontaktu, pomáháme jí a s obavami a nadějí 
současně sledujeme, jak se jim daří bojovat s nelehkým osudem.

Ze začátku oba rodiče věřili, že se najde pro jejich děti lék a v tuto naději 
vložili hodně energie. Po čase pochopili a smířili se s tím, že jejich děti 
žádné léčba nezachrání. Opustili svoje sny o kariéře, životě ve velkém 
městě, výchově dětí ve dvoujazyčném prostředí. Přestěhovali se do malé 
vísky a svoje síly vložili do vytvoření prostředí, ve kterém zvládnou pečo-
vat o děti tak, aby je nemuseli umístit do stacionáře, aby děti dožily svůj 
život doma. Stav dětí se trvale zhoršuje, děti nechodí, nekomunikují, jsou 
krmené sondou, trpí záchvaty. Nemoc narušuje jejich spánkový režim, ro-
diče o ně pečují dvacet čtyři hodin denně. Jedinou výpomocí jsou osobní 
asistentky a babička.

Přes všechny tyto útrapy toužili mít ještě jedno zdravé dítě. To se jim 
podařilo, narodil se jim krásný zdravý chlapeček. Mají dítě, které jim vy-
roste v dospělého zdravého člověka. Pro nás ostatní samozřejmost, pro 
ně zázrak. 

Tato rodina je pro nás velkým vzorem. Dělá nám radost vidět, jak svoji 
náročnou situaci zvládá a drží pohromadě. Rodině pravidelně pomáháme 
a oni nás ujišťují, jak je pro ně naše pomoc důležitá. 

Držte jim spolu s námi palce!
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Reference od obdarovaných

Vážíme si toho, že nás opakovaně a dlouhodobě podporujete. Sestřičky 
domácího hospice mohou, i díky vám, nadále pečovat o naše klienty 
v domácnostech na té nejlepší odborné úrovni a zároveň s trpělivostí, 
pochopením a láskou.

Ing. Taťána Janoušková, ředitelka Hospice sv. Zdislavy, o.p.s.

V letošním roce jsme, stejně jako v letech předešlých, pomáhali rodinám 
nevyléčitelně nemocných pacientů. Z velké části to bylo díky darům 
dobrých lidí. Finanční, modlitební i přátelská pomoc pro nás hodně znamená 
a nedovedeme si bez ní naši práci vůbec představit.

Mgr. Andrea Kolaříková, ředitelka Domácího hospice Setkání, o.p.s.

Dovolte mi poděkovat vám za finanční podporu spolku ITY z.s., který poskytuje 
odlehčovací služby pro rodiny pečující o děti s handicapem, zejména 
s poruchou autistického spektra. Díky Nadaci člověk člověku můžeme 
zajistit personální zabezpečení služby, které je to nejpodstatnější. Bez této 
podpory by zajištění naší služby bylo přinejmenším komplikované.

Mgr. Bohumír Večerek, místopředseda spolku ITY z.s.
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Vážíme si podpory Nadace člověk člověku, protože nám pomáhá realizovat 
náš dlouhodobý projekt dobrovolnického centra pro lidi se zrakovým po-
stižením. Oceňujeme přístup nadace, která projevuje nadstandardní zájem 
o fungování služby a problematiku nevidomých.

MgA. David Lobpreis, MBA, ředitel Okamžik, z.ú.

Věnujeme se integraci a vytváření zážitků pro handicapované děti 
a mládež. Chceme, aby si dokázaly užít neobyčejné věci a prožít pocit 
úspěchu, štěstí a podpory svých kamarádů. Příspěvek využijeme na letní tábor 
v sedlech koní. Díky vaší podpoře můžeme pro naše klienty vytvářet 
program, který bychom jinak uskutečnit nemohli. 

Hana Hubaczová, předsedkyně, NADĚJE pro všechny, z.s.

Díky vaší pomoci mohou matky z azylového domu a tréninkových bytů 
rozvíjet svoje rodičovské kompetence i dovednosti pro samostatný život. 
Nadace člověk člověku podporuje videotréninky interakcí s dětmi a nácviky 
praktických dovedností, které bychom jinak financovat nemohli.

Bc. Alena Racková, ředitelka, KOLPINGOVA RODINA PRAHA 8
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Účetní závěrka 2019

AKTIVA STAV K 1. 1. STAV K 31. 12

A. Dlouhodobý majetek celkem 4 873 507

A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 13 13

A. III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 4 873 507

A. III. 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 4 393 0

A. III. 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 480 507

A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem - 13 - 13

B. Krátkodobý majetek celkem 11 986 15 602

B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem 11 986 15 588

B. III. 1. Peněžní prostředky v pokladně 7 4

B. III. 3. Peněžní prostředky na účtech 11 979 11 049

B. III. 6. Ostatní cenné papíry 0 4 535

B. IV. Jiná aktiva celkem 0 14

Aktiva celkem 16 859 16 109

PASIVA STAV K 1. 1. STAV K 31. 12

A. Vlastní zdroje celkem 16 859 16 109

A. I Jmění celkem 13 824 12 888

A. I. 1 Vlastní jmění 500 500

A. I. 2. Fondy 13 344 12 381

A. I. 3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků - 20 7

A. II. Výsledek hospodaření celkem 3 035 3 221

A. II. 1. Účet výsledku hospodaření xxxxx 186

A. II. 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 341 xxxxx

A. II. 3. Nerozdělený zisk 2 694 3 035

B. Cizí zdroje celkem 0 0

B. III. Krátkodobé závazky celkem 0 0

Pasiva celkem 16 859 16 109

ROZVAHA KE DNI 31. 12. 2019 (V TISÍCÍCH KČ)
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A. NÁKLADY

A. I. Spotřebované nákupy a nakupované služby celkem 70

A. I. 1. Spotřeba materiálu 1

A. I. 4. Náklady na cestovné 4

A. I. 6. Ostatní služby 65

Náklady celkem 70

B. VÝNOSY

B. IV. Ostatní výnosy 99

B. IV. 7. Výnosové úroky 99

B. V. Tržby z prodeje majetku 157

B. V. 15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 157

Náklady celkem 256

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 186

D. Výsledek hospodaření po zdanění hospodaření po zdanění 186

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ZA OBDOBÍ ROKU 2019 (V TISÍCÍCH KČ)
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Příloha v účetní závěrce  2019
VŠEOBECNÉ INFORMACE 

Nadace člověk člověku („Nadace“) byla v souladu s ust. § 3 zákona č. 227/1997 Sb. o nadacích 
a nadačních fondech zřízena smlouvou o zřízení nadace dne 30. 3. 2006. Zřizovateli Nadace jsou 
Ing. Michal Šnobr a Ing. Martin Batěk. Po svém zřízení byla Nadace dne 14. 6. 2006 zapsána do 
nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, v oddíle N, vložka 589, IČ: 27460355. 

Sídlo nadace je Praha 4 – Kunratice, Ratajova 1113/8.

Posláním Nadace je vzbudit a podpořit zájem o přirozenou lidskou pomoc člověka člověku 
zaměřenou na děti a rodinu a vzájemnou lidskou pomoc v tíživých životních a sociálních situacích 

způsobených nepředvídanými událostmi. Nadace rovněž podporuje projekty v oblasti: 

• výchovy, vzdělávání a sportu
• zdravotní péče 

• využití volného času dětí a mládeže
• pomoci handicapovaným a sociálně slabým lidem

ORGÁNY NADACE

Složení správní rady Nadace k 31. prosinci 2019:
Členka:     Ing. Šárka Šnobrová
Členka:   Ing. Marcela Škodová
Členka:   Ing. Kateřina Baťková

Jménem Nadace jednají vždy nejméně dva členové správní rady. Podepisování za Nadaci se děje 
tak, že k názvu Nadace připojí své podpisy osoby oprávněné za Nadaci jednat.

Revizor Nadace k 31. prosinci 2019:
JUDr. Ivana Kohoutová Valentová

Členové správní rady a revizor Nadace vykonávají své funkce bez nároku na odměnu a v roce 2019 
jim nebyly poskytnuty žádné finanční ani naturální požitky.
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ÚČETNÍ POSTUPY

a) Základní zásady vedení účetnictví
Účetnictví Nadace a účetní závěrka je sestavena v souladu s účetními předpisy platnými 
v České republice. Účetnictví je vedeno na principu historických pořizovacích cen. V příloze 
v účetní závěrce jsou uvedeny všechny postupy, které mají na účetnictví Nadace zásadní vliv 
a jejichž vedení vyplývá z platných právních předpisů. 
Nadace neuskutečňovala v roce 2019 žádné transakce v cizí měně a neměla žádný majetek 
ani závazky v cizí měně.

b) Dlouhodobý finanční majetek
Dlouhodobý finanční majetek představuje podílové listy a dluhové cenné papíry. 
U dluhových cenných papírů má Nadace záměr a schopnost držet je do splatnosti. 
Dlouhodobý finanční majetek je účtován v pořizovací ceně. 
Cenné papíry, s výjimkou cenných papírů držených do splatnosti, jsou k rozvahovému dni 
oceňovány reálnou hodnotou. Zisky/ztráty z tohoto přecenění neovlivňují výsledek hospodaření 
Nadace až do doby realizace a jsou k rozvahovému dni účtovány jako změna Oceňovacích rozdílů 
z přecenění majetku a závazků ve vlastních zdrojích Nadace.

c) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
O dlouhodobém hmotném majetku se účtuje, pokud jeho doba použitelnosti 
je delší než 1 rok a pořizovací cena převyšuje 10 000,- Kč.
Dlouhodobý hmotný majetek v ceně 40 000,- Kč a vyšší je odepisován metodou rovnoměrných 
ročních odpisů na základě předpokládané životnosti.
Dlouhodobý hmotný majetek v ceně do 40 000,- Kč je odepisován po dobu 4 ročních období.

d) Nadační dary
Nadační dary jsou přijímány na základě uzavřených darovacích smluv mezi Nadací a dárci. 
Nadační dary jsou posuzovány individuálně podle jejich účelu, uvedeném v darovací smlouvě.
Přijaté nadační dary účelově určené na poskytování nadačních příspěvků a dary, které nejsou 
účelově určeny, jsou účtovány do fondu z přijatých darů.
Přijaté nadační dary účelově určené na správu Nadace se účtují do výnosů.
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e) Nadační příspěvky
Nadační příspěvky jsou poskytovány na základě darovacích smluv uzavřených mezi Nadací 

a příjemci nadačních příspěvků. Nadační příspěvky jsou poskytovány z fondu z přijatých darů.
Podle statutu Nadace celkové roční náklady Nadace související se správou Nadace nesmí 

převýšit 20% hodnoty ročně poskytnutých nadačních příspěvků.

f) Sledování nákladů a výnosů
Nadace vyvíjí svoji činnost pouze v rámci hlavní činnosti, hospodářskou činnost nevyvíjí.

V rámci hlavní činnosti jsou zvlášť sledovány náklady na správu Nadace. 

g) Následné události
Dopad událostí, které nastanou mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky je 

zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytují doplňující důkazy 
o podmínkách, které existovaly k rozvahovému dni.

V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky dojde k významným 
událostem zohledňujícím podmínky, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto 

událostí popsány v příloze, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.

Podílové listy

POČET PODÍLOVÝCH 
LISTŮ

HODNOTA
1 PODÍLOVÉHO 

LISTU (KČ)

HODNOTA PODÍL. 
LISTŮ CELKEM 

(TIS. KČ)

Stav k 1.1.2019 490 580 0,9785 480

Změna - 0,0555 27

Stav k 31.12.2019 490 580 1,0340 507

FINANČNÍ MAJETEK

20



Dlouhodobý finanční majetek je tvořen podílovými listy fondu ČSOB IN konzervativní, ČSOB Asset 
Management, a.s., investiční společnost, ISIN 770020000228.
 
Krátkodobý finanční majetek představují státní dluhopisy, které Nadace pořídila v roce 2013 a jsou 
splatné 12.12.2020.

Navýšení hodnoty dluhopisů u Protiinflačního spořícího státního dluhopisu v roce 2018 a 2019 bylo 
způsobeno reinvesticí výnosů.

Nadace obdrží za rok 2019 na základě rozhodnutí podílového fondu podíl na zisku fondu – 
dividendu 14 tis. Kč (2018:  0 tis. Kč).

Státní dluhopisy

2018 POČET DLUHOPISŮ 
JMENOVITÁ HODNOTA  
1 KS DLUHOPISU (KČ)

HODNOTA DLUHOPISŮ 
CELKEM (TIS. KČ)

Protiinflační spořící státní dluhopis ČR 4 393 020 1 4 393

Stav k 31.12.2018 - - 4 393

2019 POČET DLUHOPISŮ 
JMENOVITÁ HODNOTA  
1 KS DLUHOPISU (KČ)

HODNOTA DLUHOPISŮ 
CELKEM (TIS. KČ)

Protiinflační spořící státní dluhopis ČR 4 535 499 1 4 535

Stav k 31.12.2019 - - 4 535

VLASTNÍ ZDROJE

a) Vlastní jmění
Vlastní jmění ve výši 500 tis. Kč je tvořeno peněžitým vkladem zřizovatelů Nadace. Vlastní jmění 
bylo v roce 2006 složeno na zvláštním účtu, vedeném u Československé obchodní banky, a.s. 
Vlastní jmění ve výši 500 tis. Kč bylo použito na nákup podílových listů fondu ČSOB IN konzerva-
tivní, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, ISIN 770020000228. Počet vlastněných 
podílových listů: 490 580 ks. S vlastním jmění lze disponovat, včetně změn jeho věcné skladby, 
avšak pouze v souladu s cílem Nadace a s péčí řádného hospodáře. Výsledek hospodaření roku 
2018 ve výši 341 tis. Kč byl převeden do nerozděleného zisku minulých let.
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VLASTNÍ JMĚNÍ 
(TIS. KČ)

FONDY
Z PŘIJATÝCH 

DARŮ (TIS. KČ)

OCEŇOVACÍ 
ROZDÍLY 
(TIS. KČ)

VÝSLEDEK 
HOSPODAŘENÍ 

(TIS. KČ)

VLASTNÍ 
ZDROJE 

CELKEM (TIS. KČ)

Stav k 1.1.2019 500 13 344 - 20 3 035 16 859

Přecenění finančního majetku - - 27 - 27

Přijaté nadační dary - 666 - - 666

Peněžně uhrazené nadační příspěvky - - 1 649 - - - 1 649

Vratky nadačních příspěvků - 20 - - 20

Výsledek hospodaření - - - 186 186

Stav k 31.12.2019 500 12 381 7 3 221 16 109

b) Přehled změn ve vlastních zdrojích

c) Výplata nadačních příspěvků
Nadace v roce 2019 vyplatila v peněžní formě nadační příspěvky v celkové výši 
1 649 tis. Kč (2018: 1 514 tis. Kč).

Amenity Resorts s.r.o. 50 000

Aventiramo Company 2 000

členové Golf Club Mnich 19 900

ELMONN spol. s.r.o. 5 000

HAMAGA a.s. 100 000

Jiří Urbánek 12 000

JRC Czech a.s. 130 000

Lubomír Korbel 10 500

Martin Batěk 50 000

Martin Konvalina 10 000

Michal Šnobr 50 000

Miroslav Švehla 15 000

Miroslav Turek 5 000

Pavel Muchna 10 000

Petr Škoda 20 000

Sfera a.s. 29 875

TEP a.s. 75 000

ZRUP Příbram a.s. 60 000

dary od ostatních dárců 12 000

Přijaté dary v roce 2019 celkem 666 275

PŘEHLED DÁRCŮ 
A PŘIJATÝCH 

NADAČNÍCH DARŮ (Kč)
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NÁZEV ORGANIZACE SÍDLO IČ PŘÍSPĚVEK V KČ

Cestou necestou, z.ú. Praha 2 22895299 135 000

Česká asociace pro vzácná onemocnění z.s. Praha 6 22748270 50 000

Dětský domov HUSITA, o.p.s. Dubenec 27380297 120 000

Domácí hospic Setkání, o.p.s. Rychnov na Kněžnou 02305291 50 000

FidoDido, z.s. Most 27048870 90 000

Hornomlýnská, o.p.s. Praha 4 01615939 60 000

Hospic sv. Zdislavy, o.p.s. Liberec 28700210 100 000

I MY,o.p.s. Soběslav 70812187 20 000

ITY z.s. Starý Jičín 01821351 50 000

KOLPINGOVA RODINA PRAHA 8, pobočný spolek Praha 8 49367404 80 000

Lata - programy pro mládež a rodinu, z. ú. Praha 1 60447800 90 000

NADĚJE pro všechny, z.s. Ostrava - Zábřeh 22673822 50 000

Občanské sdružení Smíšek, spolek Praha 9 27021246 120 000

Okamžik, z.ú. Praha 4  70837791 60 000

rodina Zavadilových   120 000

Sdílení o.p.s. Telč 22673377 110 000

SVĚT NADĚJE z.s. Kadaň 02432391 100 000

TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. Olomouc 25862294 110 000

Tyfloservis, o.p.s. Praha 1 26200481 134 000

Příspěvky v roce 2019 celkem   1 649 000

PŘEHLED PŘÍJEMCŮ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ
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ZHODNOCENÍ NÁKLADOVÉHO KRITERIA

Nadace vyplatila v roce 2019 poskytnuté nadační příspěvky v celkové výši 1 649 tis. Kč. Náklady 
na správu Nadace v roce 2019 činily 70 tis. Kč, což představuje 4,2 % z celkové výše poskytnutých 
nadačních příspěvků v tomto období. Statutem stanovené pravidlo omezení nákladů na správu 
Nadace ve výši 20 % hodnoty ročně poskytnutých nadačních příspěvků tak bylo v roce 2019 

dodrženo.

NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI

V rámci významných následných událostí, které nastaly po dni, ke kterému se sestavuje účetní 
závěrka, Nadace posoudila možný dopad pandemie COVID-19 a souvisejících opatření orgánů 

státní správy České republiky na Nadaci, její fungování a finanční situaci. Na základě aktuálně 
veřejně dostupných informací a s ohledem na stabilní finanční situaci a stav finančního majetku 

vedení Nadace neočekává bezprostřední významný negativní dopad pandemie COVID-19 
na Nadaci.

Po 31. prosinci 2019 nenastaly jiné události, které by měly významný vliv na věrné zobrazení 
skutečností, které jsou předmětem účetní závěrky.

Účetní závěrka byla schválena správní radou Nadace dne 31.3.2020

Ing. Marcela Škodová
členka správní rady

Ing. Šárka šnobrová
členka správní rady
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Nadaci člověk člověku můžete podpořit zasláním 
jakékoliv částky na účet: 205270370/0300.

Poděkování dárcům

Vážení dárci, děkujeme za Vaši důvěru!

HAMAGA a.s. nám darovala 100 000 Kč.

JRC Czech a.s. poskytla 130 000 Kč.

TEP a.s. nám věnovala 75 000 Kč.

ZRUP Příbram a.s. nám darovala 60 000 Kč.

Amenity Resorts s.r.o. poskytla nadaci  50 000 Kč.

Zakladatelé Michal Šnobr a Martin Batěk věnovali nadaci každý 50 000 Kč.

Členové Golf Clubu Mnich nám poskytli drobné dary v celkové výši 19 900 Kč.

Dále nadaci obdarovali pánové Jiří Urbánek, Martin Konvalina, Miroslav Švehla, 
Petr Škoda, Pavel Muchna, Miroslav Turek, Lubomír Korbel a firmy Sfera a.s., 

ELMONN spol. s.r.o. a Aventiramo Company s.r.o.
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Další návody na složení najdete na www.nadaceclovekcloveku.cz
Neváhejte nám poslat fotografie Vašich výtvorů na email@nadaceclovekcloveku.cz

Jak složit labuť

13.

Zvedněte krk labuť a označte 
záhyb.
 

14.

Zvedněte hlavu labutě a označte 
záhyb.

9.

Sklopte levou spodní stranu 
směrem do středu.

10.

Složte spodní špičku směrem 
k horní části modelu.

11.

Sklopte horní část špičky 
a vytvořte tak hlavu.

12.

Model uprostřed přeložte.

5.

Sklopte pravou spodní stranu 
směrem do středu.

6.

Složte levou spodní stranu 
směrem do středu.

7.

Otočte model na druhou stranu.

8.

Sklopte pravou spodní stranu 
směrem do středu.

1.

Začněte čtvercovým listem 
papíru.

2.

Pokud je jedna strana zbarvená, 
položte ji na dno. Otočte list 
papíru.

3.

Složte podél svislé úhlopříčky.

4.

Rozložte záhyb, který jste právě 
vytvořili.


