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O naději...

 „Byli jsme zoufalí. Mysleli jsme, že už v pecích 
nezatopíme, že to celé zabalíme. Pak se kouk-
nu na účet a jsem doslova v šoku!“ Říká nám do 
telefonu s úlevným úsměvem v hlase Tereza 
Axmanová – architektka a sochařka, která spo-
lu se svým mužem Štěpánem Axmanem pomá-
há nevidomým. Manželé Axmanovi založili na 
Vysočině sochařský ateliér a školu pro nevidící 
– Aliterra. Tato organizace od nás na konci 
prosince 2019 dostala mimořádný grant. Při-
znáváme, že jsme ani netušili, jak moc bude 
tento finanční dar pro hendikepované umělce 
důležitý. I díky němu mohou dál tvořit svá výji-
mečná sochařská díla, vystavovat je v galeriích 
i v přírodě, prodávat je vidícím lidem a hlavně 
– cítit se užiteční a  mít smysl života. A  to není 
málo! Dokládá to příběh nevidící a částeč-
né hluché sochařky Václavy Turkové. S touto 
obdivuhodnou paní mluvila Petra Lazáková:

I ruce vidí!

Má můj velký obdiv. Ačkoli je částečně hluchá, 
domluva s ní byla rychlá, snadná a velmi vstříc-
ná. Ačkoli je slepá, má svůj sochařský ateliér, 
vytváří díla na objednávku a je z ní cítit přijetí, 
odvaha a obrovská láska k tvoření. Jmenuje se 
Václava Turková. Je bývalá studentka Štěpána 
a  Terezy Axmanových. Níže najdete její email 
– téměř bez úprav, bez cenzury…

 „Od mládí patřily mezi moje koníčky ruční práce 
– například šití, pletení nebo tvorba různých deko-
rací. Poté, co jsem ztratila zrak, jsem se vším skon-
čila. Byla jsem přesvědčena, že rukama už nikdy 
nic dělat nebudu, protože by to nevypadalo hezky. 

Přijala jsem to jako fakt a nezabývala jsem se tím 
více. Jenže to, co je v člověku, se nedá jednoduše 
odstřihnout. Jde o obrovskou vnitřní sílu, která člo-
věka při setkání s krásou povznáší. A já po několika 
letech toužila opět něco rukama vytvářet.  
 Zkoušela jsem znovu plést svetr, ale v pletenině 
zůstávaly tu tam díry…Maminka pak musela sve-
tr opravit. Stejně tak finální úpravu dekorací jsem 
raději přenechala vidícím. Pátrala jsem proto po 
nějaké rukodělné činnosti, kterou bych mohla dělat 
skutečně sama. Až po dlouhých měsících se mi „vy-
guglil“ pan Axman a jeho sochařská škola. 
 Byla jsem přímo ohromena sochami od nevido-
mých autorů. Byl to pro mě klíčový okamžik, pro-
tože jsem najednou pochopila, že i ruce vidí! Od 
prvního setkání se sochami v Tasově jsem věděla, 
že to je to, co chci umět. Jako by se otevřel jakýsi 
dosud nepoznaný vnitřní prostor, který je obrovský, 
ale zároveň nesmírně přitažlivý. Prostor, ve kterém 
je mi dobře. Mám pocit, že jsem v hlíně našla sama 
sebe. Našla jsem něco, co jsem hledala snad celý 
život, aniž bych to tušila.
 Začátky modelování nebyly jednoduché, ale to 
mi nevadilo. Ani dnes, kdy už mám čtvrtým rokem 
svůj ateliér, nemůžu říct, že by sochání bylo snad-
né. Není to žádná rutina – ale to je na tom zároveň 
úžasné a přitažlivé a dobrodružné. S každou novou 
sochou začíná nové napětí i radost. Jsem vždy na-
pjata, jak finální výraz bude působit, zda se záměr 
vydaří. I dvě stejné věci nejsou stejné – každá je ori-
ginál a každá má jiné detaily. 
 Ráda tvořím jak sochy, tak i nádoby. Někdy 
nevím, jak začít, ale jakmile vezmu hlínu do ruky, 
začne mi dříve nebo později na mysl přicházet 
nějaká myšlenka, jak sochu ztvárnit. Jsem vděčná 
manželům Axmanovým za jejich nasazení a energii, 
kterou nám nevidícím věnovali a věnují. Pomocí 
metody ATM, kterou nám vložili do rukou, si můžu 
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sama rozhodovat o tom, jak budoucí socha, ná-
doba nebo reliéf bude vypadat. A navíc můžu do 
finální podoby vtisknout své myšlenky, emoce i své 
pocity.
 Jsou to chvíle napětí, radost i relaxace. Úžasná 
věc. Je to něco, co mě naplňuje a těší a říkám si, že 
bych nikdy tohle staré sochařské řemeslo neobjevi-
la, kdybych viděla…“

Více o paní Václavě Turkové zde: 
www.rucevidi.cz
Více o organizaci Aliterra zde:www.aliterra.eu

Děkujeme Vám…
 
 Nadace Divoké husy se snaží o to, aby tako-
vých nadějeplných příběhů bylo více. Bez Vás by 
to ale nešlo. Děkujeme všem, kteří jste nás jak-
koli podpořili. Skutečně si vážíme každé koruny! 

 Právě díky vám jsme mezi ně v minulém roce 
mohli podpořit 34 organizací a rozdat 1 171 760 Kč.

 Právě díky vám jsme mohli zjednodušit
a zatraktivnit naše webové stránky – 
www.divokehusy.cz 
Na webu najdete detaily o tom, kam a  komu 
Vaše dary putují. Aktuální informace můžete sle-
dovat i na našem facebooku. 

 Těší nás podporovat ty, kteří pomoc potřebují. 
Těší nás sdílet radost ze štědrosti s Vámi! Hodně 
zdraví, spoustu sil a bezpečný let kamkoli 
Vám přejí 

Divoké husy
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Paní Václava Turková 

Václava a její dílo



Lidé v Nadaci

Správní rada Nadace Divoké husy
Předseda: RNDr. Karel Janoušek

Členové:
Ing. Ivona Klabouchová, Ing. Gabriela Hoppe, 
Drs. Peter C. A. Morée, Ing. Pavel Bratinka, 
Mgr. Tomáš B. Drobík

Dozorčí rada Nadace Divoké husy
Předsedkyně: JUDr. Marie Boháčová

Členové:
Mgr. Šimon Hradilek, Ing. Michal Kyncl

Členové správní a dozorčí rady pracují pro
Nadaci Divoké husy bez nároku na odměnu.

Zaměstnanci a spolupracovníci Nadace
Divoké husy v roce 2019:

Andrea Hercíková - ředitelka
Karolína Kořínková - administrativa
Mgr. Petra Lazáková - PR a fundraising 

V průběhu vzniku této výroční zprávy došlo ke 
změně na pozici PR a fundraising - Petra Lazáková 
vyšla vstříc nové profesní výzvě a novou posilou 
se stala Bc. Tereza Kopecká.

Patroni Nadace Divoké husy:
Alena Ježková, spisovatelka
Ondřej Kepka, režisér, scénárista a herec

Kdo jsme

• Nadace Divoké husy je česká nestátní nezis-
ková organizace, jejíž unikátní přístup k pomoci 
spočívá ve zdvojnásobování výtěžků benefičních 
akcí* až do výše 60 000 Kč.
 
• Nadace Divoké husy působí v České republi-
ce od roku 1997. Za tuto dobu podpořila bezmála 
1680 projektů částkou přesahující 311 milionů 
korun.
 
• Finanční prostředky získává Nadace Divoké 
husy z výnosů nadační jistiny, od dárců a pro-
střednictvím veřejné sbírky Lety Divokých hus.
 
• Výše nadační jistiny Nadace Divoké husy je 
32 791 908 Kč.
 
• Nadace Divoké husy podporuje aktivity nezis-
kových organizací v sociální a zdravotní oblasti 
v České republice a humanitární projekty ve světě.
 
• Nadace pomáhá organizacím podporujícím 
děti, dospělé či seniory s různým typem znevý-
hodnění nebo postižení. Nadační příspěvky tak 
nejčastěji putují do zařízení pro hendikepované 
děti, dospělé či seniory, např. do chráněných 
dílen, hospiců, azylových domů či nízko-
prahových klubů.
 
• Nadace Divoké husy je členem Asociace
nadací Fóra dárců a je zapojena do projektu 
Dárcovská SMS.
 
* Benefiční akcí může být koncert, divadelní před-
stavení, výstava, sportovní utkaní a další podobné 
akce ve prospěch dobré věci, při níž se shromažďují 
prostředky prodejem předmětů, vstupenek, 
kuponů do tomboly apod.
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Proč se nadace jmenuje „Divoké husy“?

 Pomohla nám partnerská holandská nadace 
stejného jména, holandsky Wilde Ganzen. Název 
je inspirován deníkem dánského teologa a filo-
sofa Soerena Kierkegaarda, ve kterém srovnává 
divoké husy s těmi ochočenými. Zatímco domácí 
pouze sedí na dvorku a nechávají se vykrmovat, 
divoké husy létají z místa na místo, brání se ustr-
nutí a vzájemně si pomáhají. Také naše Nadace 
nechce zpohodlnět a nabízí pomoc těm, kdo 
nejsou pasivní.
 Podporujeme inovativní metodou v programu 
Benefice s Divokými husami, který vybízí k ak-
tivitě jak samotnou organizaci, tak místní dárce 
a samosprávu. Nezaměřujeme se pouze na jed-
nu oblast sociální péče ani na konkrétní region, 
podporujeme kvalitní projekty na území celé ČR 
i mimo ni. Příjemcem podpory se může stát or-
ganizace starající se o děti s postižením, hospic, 
dům na půli cesty a řada dalších zajímavých 
projektů.

Poslání a cíle

„Naším posláním je zdvojnásobovat prostředky, 
nápady, iniciativu, energii a radost.“

• Motivujeme druhé k aktivitě
     a soběstačnosti

• Inspirujeme svými zkušenostmi při
     hledání zajímavých způsobů podpory

• Rozvíjíme dárcovství jako projev souná-
     ležitosti a odpovědnosti vůči společnosti

Hodnoty, které ctíme:

• Partnerský přístup a spolupráci
• Solidaritu s potřebnými
• Úctu k různorodosti světa
• Odvahu měnit věci
• Transparentnost našich aktivit a jejich
     financovaní
• Účelnost při rozdělování peněz

Nadace Divoké husy spojuje ty, kteří chtějí spo-
lečně doletět dál a vědí, kde peníze pomáhají 
rozvíjet životní tvořivost a překonávat překážky. 
Poleťte s námi…
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Benefice s Divokými husami

 Grantový program Benefice s Divokými husa-
mi je založen na principu zdvojnásobování vý-
těžků benefičních akcí, a to až do výše 60 tisíc 
korun. O podporu mohou žádat nestátní nezis-
kové organizace působící v sociální, zdravotní 
a humanitární oblasti. Benefiční akce mají zpra-
vidla místní charakter, čímž Nadace Divoké husy 
podporuje také sounáležitost komunity a moti-
vuje organizace i jednotlivce k samostatnosti
a aktivnímu přístupu ke svému okolí.

Základní podmínky účasti organizací
v programu:

•  Uspořádání benefiční akce
•  Nadační příspěvek musí být použit na
konkrétní, předem deklarovaný účel, např. na 
nákup kompenzačních pomůcek do hospice, 
úhradu hipoterapie pro děti s postižením, za-
koupení materiálu pro chráněnou dílnu nebo 
obdobný dobročinný projekt
• Přijatou finanční podporu nelze využít 
     na běžné provozní náklady organizace
• Žádost do výběrového řízení podává vždy
     konečný příjemce grantu

 Benefice s Divokými husami je průběžný bene-
fiční program s uzávěrkami vždy k poslednímu dni 
kalendářního měsíce. Žádost je nutno podat nej-
později dva měsíce před prvním dnem měsíce, 
ve kterém se má dobročinná akce konat.
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Na podpoře vybraných projektů se v roce
2019 podílely tyto organizace:

Ekumenická rada církví v ČR 
7 200 Kč 

FinTech Investments 21, s.r.o.   
10 000 Kč 

ŘLP ČR, s.p. - zaměstnanecká sbírka  
27 100 Kč

Podpora projektů v roce 2019

Nadace Divoké husy v roce 2019 vyplatila na
příspěvcích 1 171 760 Kč. Z toho 324 562 Kč bylo 
vyplaceno z účtu veřejné sbírky.

27 benefic bylo vyplaceno v roce 2019 v částce 
(z toto 1 schválená v roce 2018)  981 760 Kč.
1 benefice byla schválena v roce 2019 a vyplacena 
počátkem roku 2020 v částce 60 000 Kč

7 projektů bylo vyplaceno mimo program Bene-
fice s Divokými husami v rámci mimořádné 
podpory v celkové částce 190 000 Kč.
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Organizace Účel použití získaných prostředků Částka 
grantu

Cheiron T, o.p.s. Nákup vybavení do nízkoprahového zařízení pro děti 
a mládež.

56 930 Kč

Rytmus Střední 
Čechy, o.p.s.

Zajištění asistencí uživatelům sociálních služeb Podpora 
samosatného bydlení a Sociální rehabilitace.

14 605 Kč

Spolek Hurá 
na Výlet!

Pořízení židlí a aparatury pro zkvalitnění organizace 
kulturních akcí pro seniory.

15 029 Kč

Český institut 
biosyntézy, z.ú.      

„Mapovací rozhovory“ s klienty Sociální kliniky před 
zahájením terapie.

60 000 Kč

OCH Tišnov, CHB 
a SR Skryje

Zakoupení jídelních a pracovních židlí pro klienty 
Chráněného bydlení a Sociální rehabilitace Skryje.

28 761 Kč

Na počátku, o.p.s. Pořízení fotoaparátu, kterým bude v azylovém domě 
dokumentován pobyt matek s dětmi.

11 376 Kč

Elim Vsetín, o.p.s. Rekonstrukce Azylového domu Elim na Jasence. 20 231 Kč

OCH Ústí nad Orli-
cí, Domácí hospic 
Alfa - Omega

Nákup zdravotního přístoje - 1ks injekčního lineárního 
dávkovače.

8 810 Kč

Benediktus z.s. Oprava budovy v Modletíně, kde budou sociálně terapeutic-
ké dílny - nákup materiálu a práce.

59 172 Kč

Stéblo, z.s. Dofinancování koupě nového sedmimístného vozu pro 
potřeby terénních služeb a svoz klientů.

59 843 Kč

Společnost 
Dolmen, z.ú.  

Pořízení komunikačních ipodů pro klienty chráněného 
bydlení, kteří jsou neslyšící nebo mají vážnou vadu řeči.

58 804 Kč

Centrum pro Seni-
ory Trojlístek, z.s.

Pořízení tiskárny a notebooků pro potřeby výuky seniorů 
v IT kurzech.

52 300 Kč

Volno, sdružení pro 
pomoc rodinám 
dětí s postižením

Pořízení 9ks evakuačních podložek pod matrace, pořízení 
světelného válce do terapeuticko - relaxační místnosti 
„snoezelen“.

34 780 Kč

Projekty programu Benefice s Divokými husami 
schválené v roce 2019
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Hospicová péče 
sv. Kleofáše
Třeboň, o.p.s.

Nákup pomůcek a prostředků pro přímou péči o pacienty - 
inkontinenční pomůcky, hygienické a dezinfekční přípravky.

8 100 Kč

OCH Hradec Králo-
vé, Středisko rané 
péče Sluníčko     

Hipoterapie, nákup didaktických a stimulačních pomůcek 
pro práci, hru a komunikaci s dětmi.

60 000 Kč

Charita Jablunkov Nákup školních pomůcek na začátek školního roku pro děti 
ze sociálně slabých rodin.

12 606 Kč

Domov Žlutý 
Petrklíč, z.s.

Nákup vybavení týdenního stacionáře - pomůcky na ergote-
rapii, muzikoterapii, výtvarnou činnost a rehabilitaci.

43 488 Kč

FOKUS Tábor, z.s.  Zajištění činnosti terénního týmu FOKUSu Tábor (sociální 
pracovník + zdravotník + peer konzultant).

60 000 Kč

Majoránek, z.s. Nákup základního vybavení rekonstruované společenské 
místnosti pro setkávání s klienty. 

7 175 Kč

Domov sv. Karla 
Boromejského

Zakoupení 2 polohovacích křesel pro transport v rámci 
Domova a zahrady a 1 vážícího křesla.

60 000 Kč

Portus Prachatice, 
o.p.s., Krizové 
centrum

Rozšíření stávajících prostor o plně vybavenou konzultovnu 
pro všechny věkové kategorie klientů přicházejících v krizi.

10 000 Kč

Domácí hospic 
NABLÍZKU, z.ú.

Nákup lineárního dávkovače léků, polohovacího lůžka a vol-
ně stojící hrazdy pro usnadnění ošetřovatelské péče doma.

60 000 Kč

Oblastní charita 
Ústí nad Labem

Nákup vybavení komunitního centra pro děti Světluška: 
skříně, stoly, poličky, deskové hry, sportovní vybavení.

13 400 Kč

Květina, z.s. Stavební úpravy a vybavení nových prostor nízkoprahového 
domácího centra. 

34 350 Kč

TyfloCentrum Ústí 
nad Labem, o.p.s.

Dovybavení chráněné dílny - masérského salónu potřebným 
zařízením (žaluzie, paravan mezi lehátka, apod.).

12 000 Kč

Mezinárodní vě-
zeňské společen-
ství, z.s.   

Zakoupení vánočních dárků v programu Andělský strom (pro 
děti vězněných rodičů) + poštovné.

60 000 Kč

Cesta domů, z.ú.   Vybavení nově zřizované lůžkové části hospice - lůžka, vyba-
vení pro hygienu pacientů, vybavení pokojů a kuchyňky.

60 000 Kč

Celkem 981 760 Kč
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Organizace Účel použití získaných prostředků Částka 
grantu

Domov – plzeňská 
hospicová péče, z. ú.

Nákup přístrojů a kompenzačních pomůcek 
pro paliativní péči.

30 000 Kč

Hospic svatého 
Lazara, z. s.

Nákup zdravotnického materiálu a léků pro paliativní péči. 30 000 Kč

Středisko rané 
péče SPRP, poboč-
ka Olomouc

Pořízení rozvíjecích hraček a kompenzačních pomůcek pro 
půjčování rodinám klientů.

30 000 Kč

NADĚJE, pobočka 
Vsetín      

Výměna oken v rámci plánované rekonstrukce Sociálně 
terapeutické dílny.

30 000 Kč

Tři, o.p.s. Příspěvek na financování nové služby domácího hospice. 30 000 Kč

Allitera, z.ú. Příspěvek na vybavení dílny nebo materiál. 20 000 Kč

Letní dům, z.ú. Podpora přímé práce s rodinami, ve kterých hrozí 
odebrání dětí.

20 000 Kč

Celkem 190 000 Kč

Projekty podpořené v roce 2019 v rámci mimořádné podpory



Příběhy Divokých hus
aneb Koho jsme zaletěli podpořit v roce 2019?

Spolek Hurá na Výlet! 

 „Našim posláním je nelítostný boj se samotou 
seniorů. Snaha ji vymýtit a nahradit radostí, ka-
marády, poznáváním nových míst a objevová-
ním krás života. Důchod nemá být časem stýskání, 
ale dosud neuskutečněných výletů a lidských 
poznání.“

 Spolek Hurá na Výlet! realizuje volnočasové 
aktivity pro seniory 65let+ a osoby ZTP – výlety 
a kulturní akce spojené s informačně osvěto-
vou činností, vzdělávací přednášky a kurzy. Jed-
ním z  motivů pro vznik spolku bylo zneužívání 
seniorů na předváděcích akcích. Patronkou se 
proto stala režisérka Silvie Dymáková, autorka 
dokumentu „Šmejdi“, který zachycuje podvodné 
praktiky obchodníků. Značná účast seniorů na 
předváděcích akcích vypovídá o potřebě seniorů 
se sdružovat a aktivněji trávit svůj volný čas.
 Výlety jsou koncipovány jako jednodenní, 
snadno zvládnutelné, bezpečné, finančně do-
stupné a  přitom zajímavé. Organizuje je parta 
mladých lidí a vždy jsou se zdravotnickým do-
hledem, osobní asistencí, průvodcem a s živým 
hudebním doprovodem. Do budoucna ve spolku 
plánují navyšovat počet seniorů, kteří se společ-
ně vypraví na výlet, a také zařadit mezigenerační 
výlety seniorů a dětí předškolního věku.
 V lednu 2019 uspořádali ve Spolku Hurá na 
Výlet! benefiční ples, jehož cílem bylo získat pro-
středky na aparaturu pro zkvalitnění organiza-
ce kulturních akcí a na dostatek židlí, které jsou 
nezbytné během akcí i výletů. Benefice přinesla 

15 000 korun, které jsme zdvojnásobili a přeje-
me seniorům hodně krásných zážitků 
a společných cest.

Boj se samotou, nové zážitky a radost pro 
seniory – to je pro nás Spolek Hurá na Výlet!  
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Český institut biosyntézy, z.ú.  
Sociální klinika – dostupná a kvalitní psycho-
terapie pro všechny, kdo ji akutně potřebují.
 
 Sociální klinika poskytuje krátkodobou psy-
choterapii v rozsahu 12 terapeutických sezení 
v průběhu 6 - 9 měsíců lidem, kteří se nacházejí 
v náročné životní situaci a z finančních důvodů 
si nemohou dovolit kvalitní psychoterapeutické 
služby.
 Ideu a koncept Sociální kliniky přinesl a roz-
pracoval Český institut biosyntéty, z. ú. (ČIB), 
který zaštiťuje vzdělávání pro budoucí terape-
uty v  metodě biosyntéza. Jedná se o ojedinělý 
projekt v ČR postavený na dobrovolnictví, který 
zvyšuje dostupnost terapie pro lidi, jež takovou 
službu akutně potřebují. Terapie se zahajuje do 
1 měsíce od prvního kontaktu a poskytují ji plně 
vzdělaní terapeuti z různých míst v ČR, kteří si 
uvolnili zpravidla 1-2 místa ve své praxi pro 
klienty Sociální kliniky. 
 V únoru 2019 pořádala Sociální klinika v pro-
storách pražského kina BIO OKO benefiční mo-
derovanou debatu s názvem Stres, bůček a terapie.  
Jak už název napovídá, debatovalo se o tom, jak 
spolu souvisí naše hlava a strava, o tom, že dob-
rý terapeut nahradí antidepresiva a o tom, jak 
se projíst k lepšímu životu.  Debata pro širokou 
veřejnost byla vedena odborníky ve svém obo-
ru - psychiatrem MUDr. Radkinem Honzákem, 
dietoložkou PharmDr. Margit Slimákovou a psy-
choterapeutkou PhDr. Yvonnou Luckou. Akci 
moderoval paralympijský cyklista Jiří Ježek. Všich-
ni vystoupili tzv. pro bono ve prospěch podpory 
provozu Sociální kliniky a jejích regionálních po-

boček.  Na vstupném se vydělalo více než 130 
tisíc korun, k nimž Nadace Divoké husy přidala 
dalších 60 tisíc. 
 Prostřednictvím výtěžku akce a daru nadace 
poskytla Sociální klinika v roce 2019 více než 200 
mapovacích rozhovorů pro zájemce o terapii. 
Mapovací rozhovory, na jejichž základě dochá-
zí k vhodnému párování klient – terapeut, vede 
zpravidla psychiatr s terapeutickým vzděláním. 
Tato činnost nemůže být poskytována dobrovol-
ně, tudíž by byla velkým provozním nákladem 
v průběhu roku.

Dostupná a kvalitní terapie pro všechny, kdo 
ji potřebují – to je pro nás Sociální klinika!
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Elim Vsetín, o.p.s. 
Rekonstrukce Azylového domu Elim 
na Jasence – pomoc lidem bez přístřeší.

 Organizace vznikla ze společné touhy křes-
ťanů ve Vsetíně pomáhat lidem stojícím mimo 
zájem společnosti a nabídnout jim odpočinutí 
a úlevu před další cestou životem. Stejně jako 
to nabízela oáza Elim v poušti putujícím Izrael-
cům. Elim působí na Vsetínsku, Vizovicku a Rož-
novsku a pomáhá lidem bez domova a lidem se 
zdravotním postižením prostřednictvím několi-
ka služeb.  
 Vše začalo v roce 1992 otevřením Azylového 
domu pro muže ve Vsetíně. Postupem času se 
služba rozšiřovala o další potřebné stupně tak, 
aby byla co nejblíže široké škále lidí bez domova. 
Během poskytování kterékoliv ze služeb je hlavní 
pozornost zaměřena na člověka - jeho tělo, duši 
i ducha, přičemž hlavním cílem je návrat klientů 
do života a jejich samostatnost a nezávislost.
 V březnu 2019 pořádala organizace benefiční 
Jarní bazárek kabelek s cílem podpořit dlouho 
plánovanou rekonstrukci Azylového domu Elim. 
Bazárku předcházela sbírková akce „Daruj kabel-
ku“, do níž se zapojila veřejnost i několik firem 
a institucí. Dámy se v rámci jarní očisty šatníku 
zbavily okoukaných kousků, které poté udělaly 
dvojnásobnou radost – novým majitelkám a or-
ganizaci Elim. Akce přinesla 20 000 Kč a stejnou 
částku přidala i nadace. V rámci rozsáhlé rekon-
strukce se to může zdát jako kapka v moři, ale 
díky bazárku kabelek se dozvěděl o rekonstrukci 
Azylového domu celý Vsetín. 

Pomoc lidem bez domova, lidskost a naděje 
– to je pro nás Elim Vsetín! 
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Charita Jablunkov  
Školní pomůcky pro děti ze sociálně slabých rodin. 

 V Charitě Jablunkov si jako motto si vybrali ci-
tát sv. Matky Terezy „Chceme dělat jen malé věci 
s velkou láskou“.  Kromě sociálních služeb, jako 
je Denní stacionář sv. Josefa nebo Charitní pečo-
vatelská služba, zde funguje i Centrum pomoci 
sv. Rafaela, které poskytuje pomoc všem, kdo 
se ocitli v obtížné životní situaci. Klienty centra 
jsou rodiny s dětmi, lidé bez domova, zadluže-
ní, lidé po výkonu trestu atd. S většinou klientů 
zde pracují dlouhodobě, poskytují poradenství 
a podporu, k dispozici je také charitní šatník 
a potravinová pomoc. Toto centrum a všechny 
jeho aktivity jsou financovány z různých grantů 
a darů fyzických osob.
 V posledních letech charita reaguje na pro-
blém, který vyvstal na místních základních ško-
lách. Sociálně slabé rodiny se zadlužují proto, 
aby mohly nakoupit potřebné vybavení svým 

dětem na začátek školního roku. Děti z rodin, 
které nenakoupí tyto pomůcky, se posléze stá-
vají terčem posměchu a šikany ve školách. Rodin 
neustále přibývá a charita hledá způsoby, jak za-
jistit potřebnou pomoc. 
 A tak vznikla akce „S koloběžkou pro charitu“, 
která se koná už pravidelně v rámci Jablunkov-
ského jarmarku. Charita vybrané peníze využívá 
na nákup školních pomůcek pro tyto děti. V mi-
nulém roce přinesla benefice 12 600 Kč, nada-
ce přidala stejnou částku a charita pomohla 23 
rodinám. Jednotlivé rodiny vybírají ve spolupráci 
se základními školami, odborem sociálních věcí 
a úřadem práce. Pak se tvoří seznam věcí, které 
si rodina zvládne přichystat a nakoupit sama 
a seznam věcí, se kterými potřebují pomoct. 
Každoročně takto pomáhají zdejším rodinám 
s finančně náročným začátkem školního roku.
 
Konkrétní pomoc v pravou chvíli 
– to je pro nás Charita Jablunkov!
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Podpořené projekty podle účelu grantu 
- podpořeno celkem 34 projektů

počet 10
29%

počet 17
50%

počet 2
6%

počet 5
15%

Opravy/úpravy
prostor/budov

Nákup zařízení
a pomůcek

Pořízení auta Služby

Podle cílové skupiny                       počet   

Senioři 10 29%

Dospělí 15 44%

Děti a mládež 9 26%
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Podpořené projekty podle kraje
- podpořeno celkem 34 projektů

Vysočina 
počet 2 (6%)

Olomoucký 
počet 1 (3%)

Plzeňský 
počet 2 (6%)

Ústecký 
počet 3 (9%)

Středočeský 
počet 5 (15%)

Liberecký 
počet 1 (3%)

Karlovarský
0

Hl. město Praha 
počet 5 (15%)

Králove-
hradecký 
počet 1 (3%)

Jihomoravský
počet 2 (6%)

Zlínský 
počet 3 (9%)

Moravsko-
slezský 
počet 2 (6%)

Pardubický
počet 2 (6%)

Jihočeský 
počet 5 (15%)



Přispívat lze i trvale odesláním
dárcovské SMS ve tvaru: 

DMS TRV HUSY 30 
nebo DMS TRV HUSY 60 
nebo DMS TRV HUSY 90
na telefonní číslo 87 777 a každý měsíc bude 
dárci automaticky odečtena částka 30 nebo 60 
nebo 90 Kč, a to až do té doby, než se rozhodne 
příkaz zrušit. 
Více na www.darcovskasms.cz. 

Povolení k veřejné sbírce: Nadace Divoké husy je 
oprávněna provozovat veřejnou sbírku v termí-
nu od 10.7.2013 na dobu neurčitou na základě 
rozhodnutí vydaného Magistrátem hl. m. Prahy, 
č. j. S-MHMP/588976/2013 ze dne 8.7.2013. 
Kopii dokumentu můžete nalézt na 
www.divokehusy.cz

Veřejná sbírka 
LETY DIVOKÝCH HUS

   V roce 2019 jsme opět pravidelně vyhlašovali 
veřejnou sbírku Lety Divokých hus ve prospěch 
konkrétních projektů vybraných v grantovém 
řízení. Výtěžky sbírek se stávají součástí zdvoj-
násobení výtěžků pořádaných akcí v rámci 
programu Benefice s Divokými husami. 

   Jednotlivé sbírky byly prezentovány v  těchto 
českých médiích: Český rozhlas - Vltava, Rádio 
Proglas, měsíčník Protestant a časopis Sféra

Číslo účtu veřejné sbírky:  27 000 000/0100 
vedený u Komerční banky

   Výtěžek veřejné sbírky v roce 2019 prostřed-
nictvím DMS a finančních příspěvků zaslaných 
přímo na uvedený účet byl 385 726 Kč.

Možnosti podpory veřejné sbírky: 

Zaslání libovolné částky na sbírkové konto.
Zaslání dárcovské SMS ve zvolené hodnotě:

DMS HUSY 30 nebo DMS HUSY 60 nebo DMS 
HUSY 90 na telefonní číslo 87 777. Nadace Divo-
ké husy obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.

• 18 •

Rytmus Střední 
Čechy, o.p.s.

Zajištění asistencí uživatelům sociálních služeb Podpora 
samosatného bydlení a Sociální rehabilitace.

11 037 Kč

Spolek Hurá na 
Výlet!

Pořízení židlí a aparatury pro zkvalitnění organizace 
kulturních akcí pro seniory.

15 029 Kč

Český institut 
biosyntézy, z.ú. 

„Mapovací rozhovory“ s klienty Sociální kliniky před 
zahájením terapie.

28 521 Kč

OCH Tišnov, CHB 
a SR Skryje

Zakoupení jídelních a pracovních židlí pro klienty 
Chráněného bydlení a Sociální rehabilitace Skryje.

14 419 Kč

Elim Vsetín, o.p.s. Rekonstrukce Azylového domu Elim na Jasence. 11 178 Kč

OCH Ústí nad Or-
licí, Domácí hos-
pic Alfa - Omega

Nákup zdravotního přístoje - 1ks injekčního lineárního 
dávkovače.

8 810 Kč

Benediktus z.s. Oprava budovy v Modletíně, kde budou sociálně terapeutic-
ké dílny - nákup materiálu a práce.

6 920 Kč

Stéblo, z.s. Dofinancování koupě nového sedmimístného vozu pro 
potřeby terénních služeb a svoz klientů.

10 952 Kč

Společnost 
Dolmen, z.ú. 

Pořízení komunikačních ipodů pro klienty chráněného byd-
lení, kteří jsou neslyšící nebo mají vážnou vadu řeči.

17 952 Kč

Centrum pro Se-
niory Trojlístek, z.s.

Pořízení tiskárny a notebooků pro potřeby výuky seniorů 
v IT kurzech.

13 477 Kč

Volno, sdružení 
pro pomoc rodi-
nám dětí s posti-
žením

Pořízení 9ks evakuačních podložek pod matrace, pořízení 
světelného válce do terapeuticko - relaxační místnosti 
„snoezelen“.

32 252 Kč

Hospicová péče 
sv. Kleofáše Tře-
boň, o.p.s.

Nákup pomůcek a prostředků pro přímou péči o pacienty - 
inkontinenční pomůcky, hygienické a dezinfekční přípravky.

8 100 Kč

OCH Hradec Králo-
vé, Středisko rané 
péče Sluníčko

Hipoterapie, nákup didaktických a stimulačních pomůcek 
pro práci, hru a komunikaci s dětmi.

20 698 Kč

Organizace podpořené v roce 2019 veřejnou sbírkou

Organizace      Účel použití prostředků z veřejné sbírky                     Částka
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Organizace Účel použití prostředků z veřejné sbírky Částka

Charita Jablunkov Nákup školních pomůcek na začátek školního roku pro děti 
ze sociálně slabých rodin.

12 231 Kč

Domov Žlutý 
Petrklíč, z.s.

Nákup vybavení týdenního stacionáře - pomůcky na 
ergoterapii, muzikoterapii, výtvarnou činnost a rehabilitaci.

13 844 Kč

FOKUS Tábor, z.s.     Zajištění činnosti terénního týmu FOKUSu Tábor (sociální 
pracovník + zdravotník + peer konzultant).

28 613 Kč

Majoránek, z.s. Nákup základního vybavení rekonstruované společenské 
místnosti pro setkávání s klienty. 

4 892 Kč

Domov sv. Karla 
Boromejského

Zakoupení 2 polohovacích křesel pro transport v rámci 
Domova a zahrady a 1 vážícího křesla.

11 508 Kč

Domácí hospic 
NABLÍZKU, z.ú.

Nákup lineárního dávkovače léků, polohovacího lůžka a volně 
stojící hrazdy pro usnadnění ošetřovatelské péče doma. 

10 912 Kč

Oblastní charita 
Ústí nad Labem

Nákup vybavení komunitního centra pro děti Světluška: skří-
ně, stoly, poličky, deskové hry, sportovní vybavení.

13 400 Kč

Květina, z.s. Stavební úpravy a vybavení nových prostor nízkoprahového 
domácího centra.

17 817 Kč

TyfloCentrum 
Ústí nad Labem, 
o.p.s. 

Dovybavení chráněné dílny - masérského salónu potřebným 
zařízením (žaluzie, paravan mezi lehátka, apod.).

12 000 Kč

Celkem 324 562 Kč

• Veřejná sbírka Lety Divokých hus je průběžná 
a neuzavírá se ke konci kalendářního roku. Zůsta-
tek se automaticky převádí do roku dalšího. Jed-
notlivým organizacím se peníze z  veřejné sbírky 
vyplácejí jako součást daru, a to až po vyúčtování 
benefiční akce, tedy s určitým zpožděním. Tabulka 
obsahuje údaje o podpoře, která byla v roce 2019 
vyplacena. 

• Na projekty v programu „Benefice s Divoký-
mi husami“, které jsou podpořené z jiných zdrojů 
(např. firemními dárci) veřejnou sbírku obvykle ne-
vyhlašujeme. 
• V případě, že organizace dosáhne nižšího výtěž-
ku benefice, než je výsledek veřejné sbírky pro tuto 
organizaci, přebytek se převádí 
na sbírku následující.
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A Náklady hlavní hospodářská celkem
I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 490 343 833
1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních 

neskladných dodávek
31 92 123

3. Opravy a udržování 0 183 183

5. Náklady na reprezentaci 3 0 3

6. Ostatní služby 456 68 524

III. Osobní náklady celkem 59 0 59
10. Mzdové náklady 48 0 48

11. Zákonné sociální pojištění 8 0 8

13. Zákonné sociální náklady 3 0 3

IV. Daně a poplatky celkem 0 13 13
15. Daně a poplatky 0 13 13

V. Ostatní náklady celkem 3 14 17
22. Jiné ostatní náklady 3 14 17

VI. Odpisy, prod.majetek, tvorba rezerv
a opr. položek celkem

0 468 468

23. Odpisy dlouhodobého hmotného
a nehmotného majetku

0 371 371

27. Tvorba použití rezerv a opravných položek 0 97 97

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 758 0 758
28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky 

zúčt.mezi org.sl.
758 0 758

Náklady celkem 1310 838 2148

Finanční zpráva / Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu
Zpracováno v souladu s vyhláškou 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Nadace Divoké husy, Šlikova 403/16, 169 00 Praha 6 Břevnov, IČ: 659 96 640
Sestavený ke dni 31. 12. 2019 (v celých tisících Kč).

 Činnosti
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B Výnosy hlavní hospodářská celkem
II. Přijaté příspěvky 147 0 147
3. Přijaté příspěvky (dary) 147 0 147

III. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 0 1375 1375
2. Tržby z prodeje služeb 0 1375 1375

V. Tržby z prodeje majetku 249 0 249
15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 249 0 249

Výnosy celkem 396 1375 1771
C Hospodářský výsledek před zdaněním -914 537 -377
D Hospodářský výsledek po zdanění -914 537 -377

Finanční zpráva / Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu

Další finanční údaje

Zpracováno v souladu s vyhláškou 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Nadace Divoké husy, Šlikova 403/16, 169 00 Praha 6 Břevnov, IČ: 659 96 640

Sestavený ke dni 31. 12. 2019 (v celých tisících Kč).

 Činnosti

Poskytnuté nadační příspěvky celkem
Přijaté dary celkem:   
Veřejná sbírka Lety Divokých hus 
Nadační kapitál   
Čisté výnosy z nadační jistiny 
Náklady na správu nadace  
% na správu nadace   

1 171 760 Kč
224 725 Kč
385 726 Kč

32 791 908 Kč
395 848 Kč
561 894 Kč

1,71%
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A Dlouhodobý majetek celkem 30 698 30 327
A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 22 407 22 407
1. Pozemky 3 870 3 870

3. Stavby 18 503 18 503

7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 34 34

A. III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 11 300 11 300
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 11 300 11 300

A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 3 009 3 380
6. Stavbám 2 975 3 346

10. drobnému dlouhodobému majetku celkem 34 34

B Krátkodobý majetek celkem 706 614
B. II. Pohledávky celkem 343 272
1. Odběratelé 781 781

4. Poskytnuté provozní zálohy 59 64

17. Jiné pohledávky 50 57

18. Dohadné účty aktivní 101 115

19. Opravná položka k pohledávkám -648 -745

B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem 351 329
1. Peněžní prostředky v pokladně 5 1

3. Peněžní prostředky na účtech 346 328

B. IV. Jiná aktiva celkem 12 13
1. Náklady příštích období 12 13

Aktiva celkem 31 404 30 941

Finanční zpráva / Rozvaha - Aktiva
Zpracováno v souladu s vyhláškou 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Nadace Divoké husy, 
Šlikova 403/16, 169 00 Praha 6 Břevnov, IČ: 659 96 640. Výčet položek k 31. 12. 2019 (v celých tisících Kč).

 Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu dni 
účetního období
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A Vlastní zdroje celkem 30 623 30 294
A. I. Jmění celkem 32 791 32 839
1. Vlastní jmění 32 792 32 792

2. Fondy -1 47

A II. Výsledek hospodaření celkem -2 168 -2 545
1. Účet hospodářského výsledku  -377
2. Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení -623  

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let -1 545 -2 168

B Cizí zdroje 781 647
B. III. Krátkodobé závazky celkem 705 562
1. Dodavatelé 30 15

3. Přijaté zálohy 556 450

5. Zaměstnanci 16 0

7. Závazky k inst. soc. zabezpečení a zdrav. poj. 13 0

9. Ostatní přímé daně 2 -2

22. Dohadné účty pasivní 88 99

B IV. Jiná pasiva celkem 76 85
2. Výnosy příštích období 76 85

Pasiva celkem 31 404 30 941

Finanční zpráva / Rozvaha - Pasiva

 Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu dni 
účetního období

Zpracováno v souladu s vyhláškou 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Nadace Divoké husy, 
Šlikova 403/16, 169 00 Praha 6 Břevnov, IČ: 659 96 640. Výčet položek k 31. 12. 2019 (v celých tisících Kč).

Uvádíme zde vybrané údaje z účetní závěrky. Kompletní účetní závěrka ve složení: rozvaha, výkaz zisku a ztráty 
a příloha k účetní závěrce je součástí výroční zprávy, která je zveřejněna ve sbírce listin vedené příslušným 
rejstříkovým soudem.
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• Po datu závěrky ke dni sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné 
  události, které by měly dopad na účetní závěrku roku 2019.
• Nadace bude nadále pokračovat ve své nadační a hospodářské činnosti 
  (pronajímání bytových a nebytových prostor).
• Nadace nemá žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.
• Nadace dodržuje veškeré zákony a nařízení týkající se ochrany životního 
  prostředí a pracovněprávních vztahů.
• Nadace nemá organizační složku v zahraničí.
• Veškeré výdaje nadace jsou prováděny v souladu se statutem.
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    Příloha účetní závěrky za rok 2019
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IČO: 65996640
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1. OBECNÉ ÚDAJE

1.1. Založení a charakteristika účetní jednotky
 Nadace Divoké husy byla založena Listinou o zřízení ze dne 27. 1. 1997. Dne 17. 2. 1997 byla 
nadace registrována u Obvodního úřadu v Praze 4 a dne 13. 1. 1999 byla v souladu s tehdy plat-
nou legislativou zapsána do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Účel nadace 
je veřejně prospěšný a spočívá v podpoře obecného blaha. Hlavní činností nadace je podporovat 
rozvoj a činnost zejména nestátních neziskových organizací působících v oblasti sociální, zdravotní, 
charitativní a humanitární, jakož i rozvojovou pomoc a spolupráci, včetně vzdělávání zaměřeného 
na tyto oblasti. Vedlejší (hospodářská) činnost je vykonávána v souvislosti s pronájmem bytových 
a nebytových prostor u nemovitosti tvořící nadační jistinu.
  
Zakladatelé: 
Ing. Eva Grollová, Mgr. Jiří Štorek, Drs. Pieter Cornelis Adrianus Moreé, 
Maarten Theodoor Karel de Vries

1.2. Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období
 V roce 2019 nedošlo k žádným změnám.

1.3. Správní a dozorčí rada k rozvahovému dni
    
    Funkce   Jméno
 Správní rada  předseda  Karel Janoušek
    člen   Gabriela Hoppe
    člen   Pieter Cornelis Adrianus Moreé
    člen   Ivona Klabouchová
    člen   Tomáš Drobík
    člen   Pavel Bratinka
 Dozorčí řada  předseda  Marie Boháčová 
    člen   Šimon Hradilek
    člen   Michal Kyncl

2. ÚČETNÍ METODY

Účetnictví nadace 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, jejichž hlavním předmětem činnosti není 
podnikání a účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění a Českými účetními 
standardy pro podnikatele v platném znění.
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Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými ce-
nami (není-li dále uvedeno jinak), zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti 
a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách. Účetní závěrka nadace je 
sestavena k rozvahovému dni 31. 12. 2019 za kalendářní rok 2019. Účetní závěrka byla vyhotovena 
dne 3. 6. 2020. Finanční údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korun českých (Kč), 
není-li dále uvedeno jinak. 

2.1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Dlouhodobým majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož 
ocenění je v jednotlivém případě vyšší než 40 tis. Kč u hmotného majetku, a 60 tis. Kč u nehmotného 
majetku. Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovací cenou sníže-
nou o oprávky a případné opravné položky.
Technické zhodnocení, pokud převýšilo v úhrnu za zdaňovací období u jednotlivého hmotného ma-
jetku částku 40 tis. Kč a u jednotlivého nehmotného majetku částku 60 tis. Kč, zvyšuje pořizovací 
cenu příslušného dlouhodobého majetku.
Pořizovací cena dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, s výjimkou pozemků a nedokon-
čených investic, je odpisována po dobu odhadované životnosti majetku lineární metodou.
Majetek pořízený formou finančního leasingu je odpisován u pronajímatele. 
 
2.2  Finanční majetek

Finanční majetek s dobou splatnosti nebo se záměrem držby nad jeden rok se vykazuje jako dlou-
hodobý, finanční majetek s dobou splatnosti nebo se záměrem držby do jednoho roku jako krátko-
dobý.

Ocenění finančního majetku při pořízení
Podíly, cenné papíry a deriváty jsou při pořízení oceněny pořizovací cenou, včetně ážia 
a nákladů s pořízením souvisejících.

Ocenění finančního majetku ke konci rozvahového dne
Cenné papíry určené k obchodování a ostatní realizovatelné cenné papíry se oceňují reálnou hodno-
tou. Cenné papíry s pevným výnosem držené do splatnosti a podílové listy podílových fondů, které 
jsou v majetku nadace, se oceňují pořizovací cenou zvýšenou nebo sníženou o nevyplacený úrokový 
výnos nebo náklad.
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2.3. Pohledávky
 Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou.

2.4. Závazky
 Závazky jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě. 

2.5. Rezervy
Rezervy jsou určeny k pokrytí závazků nebo nákladů, jejichž povaha je jasně definována a u nichž je 
k rozvahovému dni buď pravděpodobné, že nastanou, nebo jisté, že nastanou, ale není jistá jejich 
výše nebo okamžik jejich vzniku.

2.6. Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu
Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku jsou účtovány kurzem České národní banky.
K datu účetní závěrky jsou cizoměnová aktiva a pasiva přepočtena kurzem ČNB platným k datu, 
ke kterému je účetní závěrka sestavena.

2.7. Výnosy
Výnosy jsou zejména z titulu příspěvků na provozní činnost a dále z titulu provozu nemovitosti 
(nájemné). Výnosy z titulu nájemného jsou zachyceny v účetnictví v okamžiku poskytnutí služby. 
Výnosy z titulu přijatého příspěvku na provoz jsou zachyceny v okamžiku platby.

2.8. Účtování příspěvků
Přijaté příspěvky na hlavní činnost nadace (poskytování veřejně prospěšných služeb) a příspěvky 
z veřejné sbírky jsou zachyceny ve fondech a následně rozděleny pro jednotlivé projekty. 
Přijaté příspěvky na provoz jsou zachyceny ve výnosech nadace.

2.9. Účtování o poskytnutí příspěvku
Poskytnuté příspěvky týkající se hlavní činnosti nadace (benefice) jsou zachyceny jako úbytek fondů, 
a to v okamžiku poskytnutí příspěvku (platby).

2.10. Použití odhadů
Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení účetní jednotky používalo odhady a předpoklady, jež 
mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši 
výnosů a nákladů za sledované období. Vedení účetní jednotky stanovilo tyto odhady a předpoklady 
na základě všech jemu dostupných relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, 
skutečné hodnoty v budoucnu se mohou od těchto odhadů odlišovat.
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3.  DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

3.1. Dlouhodobý hmotný majetek (DHM)
Pořizovací cena (údaje v tis. Kč)
    Počáteční zůstatek     Přírůstky     Vyřazení     Převody     Konečný zůstatek

Pozemky    3 870      3 870
Stavby     18 503      18 503
Hmotné movité věci a jejich soubory     
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku     
Ostatní DHM    34      34
Poskytnuté zálohy na DHM     
Nedokončený DHM     
Celkem 2019    22 407      22 407
Celkem 2018    22 094              626     313   22 407

Opravné položky a oprávky
(údaje v tis. Kč)
                  Počáteční     Přírůstky     Úbytky     Převody     Konečný     Opravné    Účetní 
     zůstatek       zůstatek      položky     hodnota

Pozemky                      3870
Stavby          2 975            371         3 346             15157
Hmotné movité věci a jejich soubory       
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku       
Ostatní DHM             34              34  
Poskytnuté zálohy na DHM       
Nedokončený DHM       
Celkem 2019                       3 009            371         3380              19027
Celkem 2018         2 641           368         3 009             19398
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3.2. Dlouhodobý finanční majetek
Nadační jistina je částečně tvořena dlouhodobými cennými papíry, které jsou k datu účetní závěrky 
oceněny pořizovací cenou.

3.3. Krátkodobé pohledávky
Krátkodobé pohledávky nadace jsou tvořeny pohledávkami z titulu nájemného. 
Pohledávky po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2019 činí 781 tis. Kč (k 31. 12. 2018 činily 781 tis. Kč).
Pohledávky po splatnosti jsou tvořeny pohledávkami za jedním z uživatelů bytu v bytovém domě 
vlastněném nadací, který je součástí nadační jistiny (viz též 3.4.). Nadace je s tímto uživatelem bytu 
v soudním sporu o úhradu nezaplaceného nájemného. Nadace předpokládá, že bude v probíhajícím 
soudním sporu úspěšná a že posléze dojde k úhradě nájemného po splatnosti.
K těmto pohledávkám byla vytvořena opravná položka ve výši 745 tis. Kč. Opravná položka byla 
vytvořena ve výši 100% na pohledávky po splatnosti 30 měsíců a ve výši 50% u pohledávek po splat-
nosti 18 měsíců. Počáteční zůstatek opravné položky k pohledávce byl ve výši 648 tis. Kč, v roce 2019 
došlo k navýšení o 97 tis. Kč. Konečný zůstatek opravné položky je tedy ve výši 745 tis. Kč.

3.4. Vlastní zdroje
Nadační kapitál
Nadace má nadační kapitál vložen do nadační jistiny, jejíž skladba k 31.12.2019 byla:

bytový dům čp. 413 se stavební parcelou č. 556/1 a vedlejší stavba čp. 1673 se stavební parcelou 
č. 556/2, katastrální úřad Nusle, Hlavní město Praha, v celkové pořizovací ceně 21.900 tis. Kč.

Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST v pořizovací ceně 5.800 tis. Kč., 
dividendový fond GLOBAL MULTI ASSET TARGET INCOME v pořizovací ceně 3.700 tis. Kč.,
dividendový fond EUROPEAN EQUITY TARGET INCOME v pořizovací ceně 1.800 tis. Kč.

Celková hodnota vlastního kapitálu je nižší o hodnotu 2 545 tis. Kč než hodnota nadačního kapitálu 
vloženého do nadace. Tento rozdíl je zejména způsoben tvorbou opravných položek k pohledávkám 
z titulu nájmu (detail je popsán v části 3. 3. a 3. 10.), opravou zdemolovaného bytu po jednom 
z uživatelů a dále hodnotou ročních odpisů dlouhodobého majetku.
Nadace nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti a na základě očekávaného cash flow bude schopna 
svoje závazky splácet i v následujících 12 měsících. Hodnota dlouhodobého hmotného a nehmotné-
ho majetku je zachycena v účetních knihách v pořizovacích cenách. Tržní hodnota tohoto majetku 
je podstatně vyšší. Na základě výše uvedeného je nadace schopna nepřetržitého trvání a účetní 
závěrka byla sestavena na základě tohoto principu.
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Příspěvky zachycené ve vlastním kapitálu

Příspěvky z veřejné sbírky a dále příspěvky neurčené na provoz jsou zachyceny na účtech 91x – Fondy.
V roce 2019 nadace obdržela příspěvky z veřejné sbírky v celkové výši 385 tis. Kč. V roce 2018 to bylo 
ve výši 417 tis. Kč.
Dále nadace obdržela příspěvky od právnických a fyzických osob určených na jednotlivé projekty 
a zachycené do fondů v roce 2019 ve výši 44 tis. Kč a v roce 2018ve výši 51 tis. Kč.
Tyto přijaté příspěvky byly v rámci hlavní činnosti nadace rozděleny na jednotlivé projekty (benefice) 
a to v roce 2019 ve výši 1 171 760 Kč a v roce 2018 ve výši 1 160 284 Kč.

3.5. Krátkodobé závazky
Nadace eviduje závazky z běžného obchodního styku. 
Závazky k 31. 12. 2019 a k 31. 12. 2018 nejsou po lhůtě splatnosti.

3.6. Výnosy z hlavní a hospodářské činnosti
 (údaje v tis. Kč)
           Období do 31.12.2019          Období do 31.12.2018
   Hlavní      Hospodářská      Celkem   Hlavní      Hospodářská      Celkem

Služby       1 375               1 375     1 255   1 255
Přijaté příspěvky  147     147  162    162
Ostatní   249    249  298     298
Výnosy   396                  1 3751771 460   1 255   1 715

3.7. Zaměstnanci, vedení a statutární orgány účetní jednotky
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců a členů vedení nadace za rok 2019 a 2018 je následující:
 
2019 (údaje v tis. Kč)
   Počet  Osobní náklady celkem
Zaměstnanci  0   59
Vedení nadace    
Celkem   1   59
 
2018 (údaje v tis. Kč)
   Počet  Osobní náklady celkem
Zaměstnanci  1   417
Vedení nadace    
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Počet zaměstnanců vychází z průměrného přepočteného stavu pracovníků. 
V roce 2019 a 2018 nebyly vyplaceny žádné odměny ani funkční požitky členům řídících a kontrol-
ních orgánů. Nadace neposkytuje členům řídících a kontrolních orgánů žádná jiná plnění a nebyly 
s nimi uzavřeny žádné obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy, popř. s jejich rodinnými přísluš-
níky, s výjimkou darů poskytnutých nadaci členy řídících a kontrolních orgánů a smluvních vztahů 
z těchto darů vyplývajících.

3.8. Daňový základ
 
  (údaje v tis. Kč)          Stav k 31. 12. 2019
                                                                                                                                         
Výsledek hospodaření před zdaněním celkem      -377
Z toho:
Výsledek hospodaření před zdaněním z hlavní činnosti       -914
Výsledek hospodaření před zdaněním z hospodářské činnosti (ke zdanění)  537
Osvobození od daně (§19, odst. 1, písm. r) ZoDP)     537
Základ daně          0
Sazba daně          19
Celkem daň z příjmů za hospodářskou činnost      0
 
 
 
3.9. Celkové náklady na odměny statutárnímu auditorovi/auditorské společnosti
    
  (údaje v tis. Kč)
    Období do 31.12.2019  Období do 31.12.2018
Povinný audit účetní závěrky  7    7
Jiné ověřovací služby   0    0
Celkem     7    7
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3.10. Závazky neuvedené v rozvaze
K 31. 12. 2019 byla nadace ve sporu s dřívějším uživatelem (do 23. ledna 2018) jednoho z bytů v by-
tovém domě tvořícím součást nadační jistiny. V rámci tohoto sporu v současné době probíhá několik 
soudních řízení. Nadace předpokládá, že v těchto soudních sporech bude úspěšná a že výsledky 
těchto sporů nebudou mít na nadaci a její hospodaření podstatný dopad. Jiných soudních sporů se 
nadace neúčastní. Nadace nemá uzavřené žádné leasingové smlouvy, ze kterých by vyplýval 
budoucí závazek.

3.11. Události, které nastaly po datu účetní závěrky
Na konci roku 2019 se poprvé objevily zprávy z Číny týkající se COVID-19 (koronavirus). V prvních 
měsících roku 2020 se virus rozšířil do celého světa a negativně ovlivnil mnoho zemí.
Vedení nadace zvážilo potenciální dopady COVID-19 na své aktivity a dospělo k závěru, že nemají vý-
znamný vliv na předpoklad neomezené doby trvání podniku. Vzhledem k tomu byla účetní závěrka 
k 31. 12. 2019 zpracována za předpokladu, že nadace bude nadále schopna pokračovat 
ve své činnosti.

Po datu účetní závěrky nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad 
na účetní závěrku.

Statutární orgán účetní jednotky
RNDr. Karel Janoušek, předseda správní rady 
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Mediální partneři nadace:
Český rozhlas, Rádio Proglas, časopis Sféra,
měsíčník Protestant

Partneři:
Fórum dárců, PRODIMO ACCOUNTING s.r.o., 
Josef Jelínek (grafik, režisér), Patrik Zalmay (IT), 
VARIA, spol. s r.o., SIGNPEK s.r.o.

Speciální poděkování:
Romaně Pojslové za auditorské práce
Josefu Jelínkovi za jeho tvůrčí invenci

Vaší ochoty pomáhat s námi si vážíme!

Poděkování

Srdečně děkujeme všem partnerům, dárcům 
a přátelům, kteří nás v roce 2019 podpořili, ať 
již finančním darem nebo tím, že nám věnovali 
svou práci a čas!

Firemní dary ve prospěch benefic poskytly 
organizace:
Ekumenická rada církví v ČR, 
FinTech Investments 21, s.r.o. (hypoteční portál 
Bezporadce.cz)

Individuální dary ve prospěch podpořených 
organizací poskytli:
Přispěvatelé do veřejné sbírky Lety Divokých hus 
– děkujeme Vám všem, kteří jste přispěli jakou-
koliv částkou na účet veřejné sbírky nebo 
zasláním DMS. 
Zaměstnanci Řízení letového provozu ČR, s. p. 
formou zaměstnanecké sbírky – děkujeme paní 
Evě Pelikánové za to, že pro nás dlouhodobě 
tuto sbírku organizuje.
Organizace „Hraj si!“ – děkujeme za uspořádání 
hravého dne tématicky zaměřeného na Divoké 
husy, který přinesl radost dětem a příspěvky na 
dobrou věc

Na provoz nadace přispěli:
EDITEL CZ s.r.o., HAVEL & PARTNERS s.r.o., 
Conseq Investment Management, a.s., 
SALUS – L, s.r.o., Diochi, spol. s r.o., FOLID s.r.o., 
Ing. Romana Pojslová, RNDr. Karel Janoušek, 
Ing. Ivona Klabouchová, Ing. Filip Benda, 
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Kontakty

Adresa:
Šlikova 403/16, 169 00 Praha 6 Břevnov
Telefon: +420 242 443 041
Internet: www.divokehusy.cz
Facebook: www.facebook.com/divokehusy
Email: nadace@divokehusy.cz
IČ: 65996640

Čísla bankovních účtů:
27 000 000/0100 – účet veřejné sbírky
27 000 035/0100 – provozní účet
27 000 019/0100 – grantový účet

Registrace:
Nadace Divoké husy je zapsaná v nadačním rejstříku
u Městského soudu v Praze, oddíl N, vložka 81.

Nadační kapitál:
Výše nadačního kapitálu k 31. 12. 2019
je 32 791 908 Kč. Nadace při svém hospodaření dodržuje
zákonná pravidla stanovená pro omezení nákladů souvisejících
se správou nadace. Nadace Divoké husy je členem Asociace
nadací Fóra dárců, portálu Daruj správně a Dárcovská SMS.

Grafická úprava výroční zprávy: Josef Jelínek
Vydala: Nadace Divoké husy, Šlikova 403/16, 169 00 Praha 6 Břevnov

Text výroční zprávy sestavila Andrea Hercíková 
s použitím příspěvku od Petry Lazákové

• 40 •


