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Úvodní slovo
Vážení dárci, obdarovaní a přátelé nadace!
Za námi je třináctý rok nadace. Třináctka v životě naší nadace není však nešťastným číslem.
Naopak! Za tu dobu jsme rozdělili více než
třináct milionů korun, podpořili stovky projektů
pomoci potřebným.
Co je pro tyto projekty společné? Odpověď
zní: Téma RODINA. Ať už jde o rodiny, které se dostaly do problémů a nedovedou se
řádně postarat o své děti, rodiny pěstounské, rodiny pečující o postižené dítě či rodiny, ve kterých jeden člen umírá. Vlastně
cílem většiny nadačních projektů je šťastná
rodina, zázemí, bez něhož by klienti námi
podpořených organizací a projektů, fungovali jen s obtížemi. Jejich přání jsou pro nás
ostatní obyčejná: Vyrůstat a žít ve funkční
a milující rodině, být soběstačný, najít si práci, trávit volný čas s kamarády, prožít poslední
chvíle života se svými blízkými.
Pomáhat tomu, kdo naši pomoc aktivně přijme
a zúročí, je hlavním klíčem při rozhodování,
kam naši pomoc nasměrovat. U každé námi
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darované částky se ptáme, jak a komu reálně
pomůže a jak efektivně bude naše pomoc využita. Zkušenosti ukazují, že i menší částka naší
podpory dokáže nastartovat velké pozitivní
změny.
Máme radost, že do této výroční zprávy můžeme napsat, že všechny projekty, které se díky
naší pomoci v loňském roce zrealizovaly, byly
úspěšné. Potvrzujeme si to nejen při našich
cestách do organizací, na kterých mluvíme
s klienty a pracovníky v přímé péči, ale i z dotazníků spokojenosti vyplněných klienty, ze
zpráv od odborných pracovníků a z referenčních dopisů.
Děkujeme vám všem, kteří jste si našli čas
přečíst si tuto výroční zprávu a dozvědět
se tak více nejen o naší nadaci, ale také
o organizacích a lidech, kterým pomáháme.
Děkujeme, že spolu s námi děláte rodiny šťastnějšími.
Správní rada Nadace člověk člověku

Přehled poskytnutých
nadačních příspěvků
42%

23%

Ohrožené děti
a jejich rodiny

Hospicová
péče

35%
Nemocní
a handicapovaní
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Název organizace

Výše příspěvku v Kč

Soukromý dětský domov SOS 92, o.p.s.
Dětský domov Husita, o.p.s.
Cestou necestou, z.ú.
Lata - programy pro mládež a rodinu, z.ú.
Občanské sdružení Smíšek, spolek
KOLPINGOVA RODINA PRAHA 8
Rodina sv. Zdislavy, z.s.
Dobrovolnické centrum Kladno, z.s.

Ohrožené děti a jejich rodiny celkem
Tyfloservis, o.p.s.
Hornomlýnská, o.p.s.
TyfloCentrum Olomouc, o.p.s.
VOLNO, sdružení pro pomoc rodinám dětí s postižením, z.ú.
Okamžik, z.ú.
I MY, o.p.s.
Navšechnočas, z.s.

Nemocní a handicapovaní celkem

137
135
120
80
70
40
30
15

627 500
134
120
100
100
60
12
10

000
000
000
000
000
500
000

536 500
100
100
50
50
50

Hospic sv. Zdislavy, o.p.s
Sdílení o.p.s.
Domácí hospic Jordán, o.p.s.
Domácí hospic Vysočina, o.p.s.
Hospic Sv. Jiří, o.p.s.

500
000
000
000
000
000
000
000

000
000
000
000
000

350 000

Hospicová péče celkem
Nadační příspěvky celkem
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1 514 000

Ohrožené děti
a jejich rodiny

„Díky Vaší odvaze se nám podařilo zahájit a postupem času profesionalizovat naše
služby pro ohrožené děti a jejich rodiny na území hlavního města Prahy. Věříme,
že Vaši důvěru nezklameme a budeme se snažit našimi službami dále cíleně reagovat
na potřeby dětí tak, aby mohly vyrůstat ve stabilním a citově vřelém prostředí vlastní
či náhradní rodiny.“

Mgr. Irena Ondrušová, ředitelka Cestou necestou, z.ú.
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Kolpingova rodina Praha 8
Kolpingova rodina Praha 8 poskytuje azylové bydlení matkám s dětmi v nepříznivé
sociální situaci a podporuje je v řešení jejich rodinných, finančních a bytových problémů.
Klientky azylového domu jsou mladé ženy, které nemají rodinné zázemí, často vyrůstaly
mimo vlastní rodinu, těhotenství a mateřství je zaskočilo nepřipravené a nemají nikoho
blízkého, o koho by se mohly opřít. Cílem projektu podporovaného naší nadací je pomoci těmto mladým maminkám zvládnout jejich situaci a naučit se být dobrým rodičem.

Lata – programy pro mládež a rodinu, z.ú.
Hlavní činností organizace Lata je dobrovolnický program, v jehož rámci vyškolený
dobrovolník věnuje svůj čas mladému člověku v obtížné životní situaci a pomáhá mu ji
překonat.
Naše nadace podporuje jeden z dalších programů Laty, a to organizaci rodinných konferencí. Rodinná konference je setkání rodiny a blízkých příbuzných, ale třeba i přátel,
jehož cílem je se společně dobrat toho nejlepšího řešení problematické situace dítěte
a rodiny.

Soukromý dětský domov SOS 92, o.p.s.
Tato organizace poskytuje náhradní domov pro dvacet dětí ve dvou rodinných
domcích a jednom bytě v panelovém domě v Dobříši.
Sebelepší péče vychovatelů nenahradí dětem vlastní rodiče. Proto v nadaci podporujeme projekt „I já mám mámu“. V jeho rámci sociální pracovnice zapojuje rodiče do péče
o děti a postupně se s její pomocí buduje půda pro návrat dětí domů.
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Nemocní
a handicapovaní

„Jste jedna z mála nadací, která umožňuje používat finanční příspěvek na úhradu
mezd pracovníků. Z letité zkušenosti víme, že právě nejobtížněji se hledají prostředky
na úhradu mzdových nákladů a to i přesto, že naši pracovníci jsou to nejcennější,
co máme. Ačkoli existuje vícero forem podpory nevidového nebo slabozrakého
člověka, pomoc kvalifikovaného a obětavého člověka je vždy zcela zásadní
a nenahraditelná.“

PhDr. Josef Cerha, ředitel Tyfloservisu, o.p.s.
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Volno, sdružení pro pomoc rodinám dětí
s postižením, z.ú.
Volno pomáhá rodinám pečujícím o děti s autismem a jiným postižením. Poskytuje
asistenční a odlehčovací služby a odborné poradenství.
Péče o postižené dítě je pro rodiče velmi náročná, často na ni zůstávají matky samy.
Díky nadací podporovanému projektu „Odlehčovací služby pro rodiny dětí s postižením“
může rodič svěřit své dítě do péče odborníků a mít čas na svoji práci, rodinu, koníčky.
Postižené děti naopak mohou čas strávit se svými vrstevníky a využít služeb, jako
například fyzioterapie nebo canisterapie.

I MY, o.p.s.
I MY pomáhá dětem s handicapem. Profesionálně vyškolené poradkyně jezdí za dětmi
do jejich domovů a pomáhají rodičům s péčí o jejich postižené děti.
V nadaci si uvědomujeme, jak těžké mají postavení zdraví sourozenci postižených dětí.
Setkávají se s nepochopením v kolektivu svých vrstevníků, nemají se komu svěřit, jejich
rodiče jsou často příliš zaneprázdněni péčí o postiženého sourozence. Proto I MY s naší
finanční pomocí organizuje pro zdravé sourozence víkendový pobyt, na kterém se
potkají s dětmi s podobnými starostmi, mohou si popovídat s psychologem, odpočinout
v přírodě, naučit se základům jízdy na koních.

Okamžik, z.ú.
Posláním organizace Okamžik, z. ú. je podporovat plnohodnotný a samostatný život
lidí se zrakovým postižením a propojovat ho se světem lidí bez postižení prostřednictvím
dobrovolnických, kulturních, vzdělávacích a osvětových aktivit.
Díky nadací podpořenému projektu mohou zrakově postižení využívat služeb profesionálně vedených dobrovolníků. Dobrovolníci doprovázejí klienty na nákupy, na úřady, k lékaři nebo s nimi chodí na procházky, za sportem či kulturou.
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Hospicová
péče

„Dovolte nám poděkovat za finanční podporu a Vaši důvěru, kterou jste v nás vložili
již v době, kdy jsme teprve hledali místo v regionu. Díky Vaší podpoře jsme mohli
a dále i můžeme zajistit to nejdůležitější – služby zdravotních sester. Bez jejich práce
by opravdu hospic fungovat nemohl.“

Mgr. Andrea Kolaříková, ředitelka Domácí hospic Setkání, o.p.s.
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Hospic sv. Jiří, o.p.s.
Vizí Hospice sv. Jiří, o.p.s. je lidská společnost, která vnímá umírání jako přirozenou
součást života a zároveň je pro ni samozřejmostí, že lidé umírají doma, obklopeni
svými nejbližšími.
Tuto vizi by nebylo možno naplnit bez profesionálního multidisciplinárního týmu, který zahrnuje lékaře, zdravotní sestry, psychology, sociální pracovníky a duchovní.
Nadace přispěla na mzdové náklady sociální pracovnice, která je součástí tohoto
týmu a poskytuje služby nevyléčitelně nemocným a jejich rodinám.

Sdílení o.p.s.
Sdílení o.p.s provází na cestě stářím a nemocemi. Pomáhá starším a vážně nemocným
lidem radou, podporou, zdravotními a sociálními službami, aby mohli zůstat doma
mezi nejbližšími.
Naše nadace dlouhodobě podporuje tým zdravotních sester domácího hospice.
I když financování zdravotní péče ze strany pojišťoven slibuje výraznou finanční
podporu, částka nebude ani v budoucnu stačit na pokrytí veškerých nákladů
souvisejících s péčí o těžce nemocné a jejich rodiny.
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Příběh třináctileté
Natálky
Za pomoci sociální pracovnice Cestou necestou se podařilo zajistit nejprve materiální
a potravinovou pomoc pro pana T. a jeho
dceru. Poté si s její podporou pan T. vyřídil invalidní důchod, sociální dávky a zajistil nové
bydlení. Pro případy nutné hospitalizace
pana T. byla domluvena možnost pobytu Natálky na internátu její školy, takže i v době, kdy se
pan T. nemůže o Natálku postarat, může dívka
chodit do své školy. Pro Natálku se podařilo najít
vhodné volnočasové aktivity. Nakonec se Natálce za pomoci sociální pracovnice Cestou necestou splnilo přání, které nám ostatním přijde samozřejmé, a to být v kontaktu se svou maminkou.

Vzpomínáte si na svůj život, radosti a starosti, když vám bylo třináct let? Věřím, že většina
z nás má na toto období krásné vzpomínky. Snad i Natálka, o níž je tento příběh, na
svých třináct let bude vzpomínat v dobrém,
i když to ze začátku tak nevypadalo.
Natálka žije jen se svým otcem, panem T.,
s matkou se nestýká. Kvůli sluchovému handicapu navštěvuje školu pro sluchově postižené.
Aby toho nebylo málo, tatínek Natálky má
vážné psychické problémy, které mu znemožňují vykonávat jeho dřívější úřednické povolání.
V době, kdy se Natálka s tatínkem stali klienty
organizace Cestou necestou, bydleli na ubytovně a neměli stabilní příjem. V obdobích, kdy byl
tatínek hospitalizován kvůli depresivním stavům,
se musela Natálka stěhovat do Klokánku. Protože byl pan T. zvyklý se o Natálku starat sám,
bylo pro něj ze začátku velmi těžké přijmout cizí
pomoc a pochopit, že to neznamená, že je špatným otcem.

Jaká je současná situace Natálky a její rodiny?
Určitě mnohem lepší a veselejší než na začátku
tohoto příběhu. Rodina má zajištěné bydlení
a stabilní příjem. Natálka si našla kamarádku
a občas jezdí ke své mamince na víkendy.
Pan T. má jistotu, že i po dobu nemoci bude
o jeho dceru postaráno, a ví na koho se
obrátit v případě, že se dostane ve své nelehké
situaci otce samoživitele do problémů.
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Účetní závěrka 2018
ROZVAHA KE DNI 31. 12. 2018 (V TISÍCÍCH KČ)
Aktiva
A.
A. II.
A.III.
A.III.3.
A.III. 6.
A. IV.
B.
B. III.
B. III.1.
B. III.3.
B. IV.

Stav k 1.1.

Stav k 31. 12.

Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
Dlouhodobý finanční majetek celkem
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
Ostatní dlouhodobý finanční majetek
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
Krátkodobý majetek celkem
Krátkodobý finanční majetek celkem
Peněžní prostředky v pokladně
Peněžní prostředky na účtech
Jiná aktiva celkem

9 766
13
9 766
9 277
489
-13
7 843
7 841
5
7 836
2

4 873
13
4 873
4 393
480
-13
11 986
11 986
7
11 979
0

Aktiva celkem

17 609

16 859

Stav k 1.1.

Stav k 31. 12.

Vlastní zdroje celkem
Jmění celkem
Vlastní jmění
Fondy
Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků
Výsledek hospodaření celkem
Účet výsledku hospodaření
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
Nerozdělený zisk

17 609
14 915
500
14 426
-11
2 694
xxxx
263
2 431

16 859
13 824
500
13 344
-20
3 035
341
xxxx
2 694

Pasiva celkem

17 609

16 859

Pasiva
A.
A. I.
A. I. 1.
A. I. 2.
A. I. 3.
A.II.
A.II. 1.
A.II. 2.
A. II. 3.
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ZA OBDOBÍ ROKU 2018 (V TISÍCÍCH KČ)
A.
A. I.
A. I. 1.
A. I. 4.
A. I. 6.

B.
B. IV.
B. IV. 7.
B. V.
B. V. 15.

Náklady
Spotřebované nákupy a nakupované služby celkem
Spotřeba materiálu
Náklady na cestovné
Ostatní služby

82
1
7
74

Náklady celkem

82

Výnosy
Ostatní výnosy
Výnosové úroky
Tržby z prodeje majetku
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

32
32
391
391

Výnosy celkem

423

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

341

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

341
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Příloha v účetní závěrce 2018
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 2018:
					
				
				

Členka:
Členka:
Členka:

Ing. Šárka Šnobrová
Ing. Marcela Škodová
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 2018:
JUDr. Ivana Kohoutová Valentová
Členové správní rady a revizor Nadace vykonávají své funkce bez nároku na odměnu
a v roce 2018 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 účetní závěrky
jsou uvedeny všechny postupy, které mají na účetnictví Nadace zásadní vliv a jejichž vedení
vyplývá z platných právních předpisů.
Nadace neuskutečňovala v roce 2018 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 nichž 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.

DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK
Podílové listy

Stav k 1.1.2018
Změna
Stav k 31.12.2018

Počet
podílových listů

Hodnota
1 podílového listu
(Kč)

Hodnota podíl.
listů celkem
(tis. Kč)

490 580
-490 580

0,9964
-0,0179
0,9785

489
-9
480
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Státní dluhopisy
2017
Kuponový spořící státní dluhopis ČR
Protiinflační spořící státní dluhopis ČR
Stav k 31.12.2017

2018
Protiinflační spořící státní dluhopis ČR
Stav k 31.12.2018

Počet dluhopisů

Jmenovitá hodnota
1 ks dluhopisu (Kč)

Hodnota dluhopisů
celkem (tis. Kč)

5 000 000
4 276 524
--

1
1
--

5 000
4 277
9 277

Počet dluhopisů

Jmenovitá hodnota
1 ks dluhopisu (Kč)

Hodnota dluhopisů
celkem (tis. Kč)

4 393 020
--

1
--

4 393
4 393

Dlouhodobý finanční majetek je tvořen podílovými listy fondu ČSOB institucionální - nadační, ČSOB
Asset Management, a.s., investiční společnost, ISIN 770020000228 a státními dluhopisy, které
Nadace pořídila v roce 2013.
Navýšení počtu dluhopisů u Protiinflačního spořícího státního dluhopisu v roce 2017 a 2018 bylo
způsobeno reinvesticí výnosů.
Kuponový spořící státní dluhopis ČR byl vyplacen ke dni 12.12.2018.
Nadace neobdržela za rok 2018 na základě rozhodnutí podílového fondu podíl na zisku fondu.
(2017: 2 tis. Kč).

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 institucionální nadační, 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 2017 ve výši 263 tis. Kč byl převeden do nerozděleného zisku minulých let.
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b) Přehled změn ve vlastních zdrojích

Vlastní
jmění
(tis. Kč)
Stav k 1.1.2018
500
Přecenění finančního majetku
-Přijaté nadační dary
-Vrácené nadační příspěvky
-Peněžně uhrazené nadační příspěvky
Výsledek hospodaření
-500
Stav k 31.12.2018

Fondy
z přijatých darů
(tis. Kč)

Oceňovací
rozdíly
(tis. Kč)

Výsledek
hospodaření
(tis. Kč)

Vlastní
zdroje
celkem
(tis. Kč)

14 426
-431
1
-1 514
-13 344

-11
-9
---

2 694
----

--20

341
3 035

17 609
-9
431
1
-1 514
341
16 859

c) Výplata nadačních příspěvků
Nadace v roce 2018 vyplatila v peněžní formě nadační příspěvky v celkové výši 1 514 tis. Kč
(2017: 1 551 tis. Kč).

PŘEHLED DÁRCŮ A PŘIJATÝCH NADAČNÍCH DARŮ
Dárce
Amenity Resorts s.r.o.
členové Golf Club Mnich
Jiří Urbánek
Martin Batěk
Martin Konvalina
Michal Šnobr
Miroslav Švehla
MONTI SYSTÉM v.o.s.
Pavel Muchna
Petr Škoda
Sféra a.s.
TEP a.s.
TVInvest s.r.o.
ZRUP Příbram a.s.
dary od ostatních dárců
Celkem
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Částka v Kč
50
15
15
50
10
50
15
6
10
20
30
75
12
60
12

000
200
000
000
000
000
000
000
000
000
453
000
000
000
000

430 653

PŘEHLED PŘÍJEMCŮ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ
Název organizace

Sídlo

Cestou necestou, z.ú.
Dětský domov Husita, o.p.s.
Dobrovolnické centrum Kladno, z.s.
Domácí hospic Jordán, o.p.s.
Domácí hospic Vysočina, o.p.s.
Hornomlýnská, o.p.s.
Hospic Sv. Jiří, o.p.s.
Hospic sv. Zdislavy, o.p.s.
I MY, o.p.s.
KOLPINGOVA RODINA PRAHA 8
Lata - programy pro mládež a rodinu, z. ú.
Navšechnočas, z.s.
Občanské sdružení Smíšek, spolek
Okamžik, z.ú.
Rodina sv. Zdislavy, z.s.
Sdílení o.p.s.
Soukromý dětský domov SOS 92, o.p.s.
TyfloCentrum Olomouc, o.p.s.
Tyfloservis, o.p.s.
VOLNO, sdružení pro pomoc rodinám dětí
s postižením, z.ú.

Praha 2
Příbram
Kladno
Tábor
Nové Město na Moravě
Praha 4
Cheb
Liberec
Soběslav
Praha 8
Praha 1
Praha 14
Praha 9
Praha 4
Hutisko-Solanec
Telč
Dobříš
Olomouc
Praha 1
Kolín

IČ

Příspěvek
v Kč

22895299
27380297
26599481
28120981
70803978
01615939
22729909
28700210
70812187
49367404
60447800
26646340
27021246
70837791
65469623
22673377
25630539
25862294
26200481
26661586

120 000
135 000
15 000
50 000
50 000
120 000
50 000
100 000
12 500
40 000
80 000
10 000
70 000
60 000
30 000
100 000
137 500
100 000
134 000
100 000
1 514 000

Příspěvky v roce 2018 celkem
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DAŇ Z PŘÍJMŮ
Nadace vykázala v roce 2018 a 2017 nulovou daňovou povinnost. Příjmy z přijatých darů
Nadace za rok 2018 byly osvobozeny od daně z příjmů právnických osob podle §19b zákona
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Výnosy z úroků z běžného
účtu, termínovaného vkladu a ze státních dluhopisů jsou zdaněny konečnou srážkovou daní.
ZHODNOCENÍ NÁKLADOVÉHO KRITERIA
Nadace vyplatila v roce 2018 poskytnuté nadační příspěvky v celkové výši 1 514 tis. Kč.
Náklady na správu Nadace v roce 2018 činily 82 tis. Kč, což představuje 5,4 % 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 2018 dodrženo.
NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI
K datu sestavení účetní závěrky nedošlo k žádným událostem,
které by měly významný dopad na účetní závěrku k 31. prosinci 2018.
Účetní závěrka byla schválena správní radou Nadace dne 10.4.2019.

...............................
Ing. Šárka Šnobrová
členka správní rady
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................................
Ing. Marcela Škodová
členka správní rady
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Poděkování dárcům
Vážení dárci, děkujeme za Vaši důvěru!

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
15 200 Kč.
Dále nadaci obdarovali pánové Jiří Urbánek, Martin Konvalina,
Miroslav Švehla, Petr Škoda, Pavel Muchna, a firmy Sféra a.s.,
TVInvest s.r.o. a MONTI SYSTÉM v.o.s.

Děkujeme firmě D.R.J. TISKÁRNA RESL, s. r. o.
za vytištění této publikace.
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Nadaci člověk člověku můžete podpořit
zasláním jakékoliv částky na účet
205270370/0300.

www
.
nadaceclovekcloveku
.
cz

