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Úvod

 Rok	 2020	 je	 za	 námi	 a	 pro	 mnohé	 zůstane	
nezapomenutelným.	 Přinesl	 zkoušky,	 naději,	
zklamání,	 ztráty	 a	 nepohodlí.	 Připomněl	 nám,	
že	 svoboda	 a	 zdraví	 nejsou	 samozřejmé,	 obojí	
se	snadno	ztrácí	a	těžko	vrací.	Odhalil,	jací	sku-
tečně	jsme.	Nechci	se	zamýšlet	nad	těmi	odha-
leními,	která	měla	radši	zůstat	skryta,	raději	se	
rozpomenu	na	všechno	dobré	(slovo	„pozitivní“	
má	poslední	dobou	poněkud	negativní	vyznění),	
co	se	událo.	Občanská	společnost	dokázala	víc,	
než	 vláda	 a	 úředníci.	 Nejlépe	 fungovalo	 to,	 co	
nikdo	nepřikazoval,	nezakazoval	a	nereguloval.	
Šití	se	vrátilo	do	módy,	zdokonalili	jsme	se	v	pe-
čení	 chleba	 a	 každodenním	 vaření,	 konečně	 si	
pořádně	myjeme	ruce,	trávíme	víc	času	se	svými	
nejbližšími,	 přírodě	 jsme	prospěli	 tím,	 že	 nelé-
táme	sem	 tam,	doma	 jsme	se	pustili	 do	 restů,	
které	jsme	tak	dlouho	odkládali,	znovu	jsme	ob-
jevili	 zapomenuté	 záliby…	 Skauti	 nosili	 nákupy	
sousedům,	učitelé	dostihli	své	žáky	v	počítačové	
gramotnosti,	 sestřičky	 přespávaly	 v	 práci,	 aby	
neohrozily	ty,	o	něž	pečují,	mamky	s	dětmi	jim	za	
to	pekly	koláče,	dobrovolníci	nastoupili	tam,	kde	
ubývalo	personálu	a	sil.	Lidskost,	sounáležitost	
a	ochota	pomáhat	v	nás	zůstala	a	prosvětlila	rok	
jinak	přeplněný	temnými	zprávami.	
 A	 jaký	byl	 rok	2020	v	naší	nadaci?	 Léta	pod-
porujeme	neziskovky,	které	hledají	cesty,	jak	do	
pomáhání	zapojit	ještě	více	lidí.	Vymýšlejí	a po-
řádají	 nejrůznější	 kulturní	 setkání	 či	 sportovní	
utkání,	na	bazárcích	nebo	aukcích	prodávají	své	
výrobky,	umění	nebo	skvělé	nápady.	Výnosy	z	ta-
kových	benefic	zdvojnásobujeme,	protože	snaha	
a houževnatost	si	zaslouží	odměnu.	Každá	koru-
na,	již	si	neziskovky	takto	odpracují,	se	tak	pro-
mění	na	dvoukorunu,	která	najde	své	využití	–	ať	

už	jde	na	opravu	střechy,	pomůcky	usnadňující	
život	v	kterékoli	jeho	fázi,	stravenky	pro	lidi	bez	
domova	nebo	potřebné	vybavení	pro	děti,	které	
jsou	zvídavé	a	hravé,	i	když	jejich	dětství	připo-
míná	překážkový	běh.	Jenže	pořádejte	benefice	
v	době,	kdy	mají	všichni	sedět	doma,	sejít	se	mo-
hou	nanejvýš	 členové	 jedné	domácnosti,	 sport	
a kultura	zní	jako	cizí	slova	a shromažďování	je	
povoleno	leda	v	supermarketu	u pokladny!?	Věřte	
nebo	ne,	i	z	téhle	šlamastyky	vede	cesta.	
 Ti,	kdo	v	neziskovkách	pracují	nebo	žijí,	se	jen	
tak	 nevzdávají.	 Poslední	 dobou	 se	 tak	 mnohé	
benefice	přesunuly	 z	 divadel,	 sportovišť,	 klubů	
a	 náměstí	 do	 virtuálního	 prostoru.	 Není	 to	 na	
trvalo,	protože	lidské	setkávání	a	společné	pro-
žitky	žádné	online	akce	nenahradí,	ale	jsme	rádi	
za	každou	možnost,	jak	propojit	lidi,	kteří	chtějí	
pomáhat.	A	že	vás	je,	milí	dárci!	Vím,	že	to	nejen	
ve	výroční	zprávě	stále	opakujeme,	ale	proč	neo-
pakovat	to,	co	nás	těší	a	spojuje.	Každému	z vás	
jsme	vděčni,	každý	dar	i	dárek	je	užitečný	a na-
jde	své	konkrétní	využití,	na	něž	pečlivě	dohlíží-
me.	 Jen	 díky	 vám	 se	mohou	Divoké	husy	 vždy	
znovu	 rozletět	 do	 všech	 krajů	 a	pomáhat	 tam,	
kde	je	to	opravdu	potřebné.	Děkujeme	za	to,	že	
jste	stále	s	námi,	štědří	lidé	s	dobrým	srdcem.

Ing. Ivona Klabouchová
členka	Správní	rady	Nadace	Divoké	husy
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Lidé v Nadaci

Správní rada Nadace Divoké husy
Předseda:	RNDr.	Karel	Janoušek

Členové:
Ing.	Ivona	Klabouchová,	Ing.	Gabriela	Hoppe,	
Dr.	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 2020:

Andrea	Hercíková	 	 	 ředitelka	
Bc.	Tereza	Kopecká	 	 PR	a	fundraising	
Mgr.	Karolína	Kořínková	 administrativa
Mgr.	Daniela	Brůhová	 		PR	a	fundraising

V	průběhu	vzniku	 této	výroční	 zprávy	došlo	ke	
změně	na	pozici	ředitelky	–	od	1.2.2021	je	novou	
ředitelkou	nadace	Bc.	 Tereza	Kopecká.	 Andrea	
Hercíková	nadále	zůstává	v	nadaci	jako	
dobrovolník.

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

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	
1710	 projektů	 částkou	 přesahující	 313	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	 nízkopraho-
vých	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.



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	Nada-
ce	nechce	zpohodlnět	a	nabízí	pomoc	těm,	kdo	
nejsou	pasivní.
 Podporujeme	inovativní	metodou	v	programu	
Benefice	s	Divokými	husami,	který	vybízí	k akti-
vitě	 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	
organizace	starající	se	o	děti	s	postižením,	hos-
pic,	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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Podpora projektů v roce 2020

Nadace	Divoké	husy	v	roce	2020	vyplatila	na	pří-
spěvcích	celkem	1	300	256	Kč,	z	toho	469	442	Kč	
z	účtu	veřejné	sbírky.

12	příspěvků	zdvojnásobujících	výtěžky	benefic	
bylo	poskytnuto	v	roce	2020	(z	toto	1	schválená	
v	roce	2019)	v	částce	547	328	Kč.

24	 nadačních	 příspěvků	 bylo	 vyplaceno	 mimo	
program	 Benefice	 s	 Divokými	 husami	 v	 rámci	
mimořádné	podpory	v	celkové	částce	752	928	Kč.	

Na podpoře vybraných projektů se v roce
2020 podílely také tyto společnosti:

CAPEXUS	s.r.o.	 	 	 85	616	Kč	
Ekumenická	rada	církví	v	ČR	 12	278	Kč	
Nadační	fond	Avast	 	 20	500	Kč	
Celgene	s.r.o.	 	 	 42	000	Kč	
ŘLP	ČR	-	zaměstnanecká	sbírka													20	000	Kč
Alza.cz	a.s.	 	 	 10	756	Kč	
FinTech	Investments	21	s.r.o.	 10	000	Kč	
Seminaria,	s.r.o.	 	 10	000	Kč	

 

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	 mo-
tivuje	 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	hos-
	   pice,	úhradu	hipoterapie	pro	děti	s	postiže-
    ním,	 zakoupení	 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 
nejpozději dva měsíce před prvním dnem měsíce, 
ve kterém se má dobročinná akce konat.

Vzhledem	k	mimořádné	situaci	způsobené	pan-
demií	 jsme	v	 roce	2020	přistoupili	 i	 k	podpoře	
online	benefičních	akcí.
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Organizace Účel použití získaných prostředků Částka 
grantu

Charita Nový 
Hrozenkov

Nákup automobilu pro Dům pokojného stáří. 60 000 Kč

PRO Gaudia, z.ú. Finanční podpora přímé psychoterapeutické práce u lůžek on-
kologických pacientů.

13 320 Kč

Charita Zábřeh Pořízení přístrojů pro mobilní paliativní péči. 54 780 Kč

Organizace 
nevidomých z.s.      

Vybavení masérny v pražském středisku organizace. 53 810 Kč

Diakonie ČCE 
- středisko Praha

Pořízení tabletů pro klienty Centra denních služeb 
a Domova pro osoby se zdravotním postižením.  

11 000 Kč

Voltiž Duha, z.s. Celoroční náklady spojené s provozem voltižních koní 
- krmení, veterinář, kovář, ustájení.

53 088 Kč

Sdílení o.p.s. Příspěvek na dofinancování nového auta pro poskytování slu-
žeb hospicové péče.

60 000 Kč

Dítě a kůň, z.s. 
- Sdružení pro 
hipoterapii 

Nákup koně určeného k hiporehabilitaci a pořízení 
potřebných pomůcek. 

60 000 Kč

Domov sv. Karla 
Boromejského

Zakoupení cca 50 tis. ks hygienických rukavic. 59 325 Kč

Farní sbor ČCE 
v Černošíně

Úhrada nákladů spojených s výměnou oken v místnostech 
sborového domu v Lestkově.

36 425 Kč

Spolek 
SRDCEVČELE 

Úhrada stavby průchodu mezi jurtou Kruhového včelího cent-
ra Stoliň v Horních Počernicích a navazujícím sanitárním kon-
tejnerem.

25 580 Kč

Cesta životem 
bez bariér, z.s.

Dovybavení Kostky bez bariér – denního centra, odlehčovací 
služby a rehabilitace, herní prvky do zahrady.

60 000 Kč

Celkem 547 328 Kč

Projekty programu Benefice s Divokými husami 
schválené v roce 2020

• 7	•



• 7	•

Projekty podpořené v roce 2020 
v rámci mimořádné podpory

Organizace Účel použití získaných prostředků Částka 
grantu

Aditus Pro, z.ú. Obnova vybavení chráněného pracoviště 
ZELEŇ-ÚKLID-ÚDRŽBA.

45 000 Kč

DĚTSKÝ KLÍČ 
Šumperk, o.p.s. 

Vybavení nových prostor Asistenčního domu 
elektrospotřebiči - televize, pračka, sušička.

57 928 Kč

Charita Třinec Nákup kompenzačních pomůcek pro asistenční službu. 30 000 Kč

Diakonie ČCE 
– středisko v Brně     

Podpora Kontaktního místa České alzheimerovské společnos-
ti, které je součástí střediska.

20 000 Kč

Ratolest Brno, z.s. Podpora práce psychologa, terapeuta a soc. pracovníka 
s dítětem v programu Změnit směr.  

50 000 Kč

Portus Praha, z.ú. Nákup vybavení pro muzikoterapii a vybavení senzorické 
místnosti v Sociálně terapeutické dílně na Slapech.

30 000 Kč

CENTRUM 
HÁJEK z.ú. 

Vybavení 6-ti nových terapeutických místností 
- navýšení kapacity poskytovaných služeb.

30 000 Kč

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

30 000 Kč

Hospicová péče sv. 
Kleofáše, o.p.s.

Pořízení léků a speciálních kompenzačních pomůcek 
pro klienty hospice.

20 000 Kč

TyfloCentrum Ústí 
nad Labem, o.p.s.

Dokončení rekonstrukce a vybavení nové masérny. 20 000 Kč

Rodina 
v centru, z.ú.

Příspěvek na kofinancování stavby Domu rodiny. 40 000 Kč

FOKUS České 
Budějovice, z. ú. 

Školení zaměstnanců Fokus ČB na Model CARe – komplexní 
přístup v psychosociální rehabilitaci. 

40 000 Kč

Klub nemocných 
cystickou 
fibrózou, z.s. 

Přenosný kyslíkový koncentrátor SimplyGo pro pacienty 
s CF v nejtěžším stadiu nemoci.

40 000 Kč
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Organizace Účel použití získaných prostředků Částka 
grantu

Domov 
důchodců Lipová

Nákup elektricky polohovatelného lůžka s matrací. 15 000 Kč

Městská charita 
České Budějovice

Nákup stravenek v rámci projektu Budějcká stravenka 
- odměna pro osoby bez domova, které se podílejí na úklidu 
města.

25 000 Kč

Radost Příbra-
máčkům, zapsaný 
spolek 

Nákup speciálních krémů pro klienty s ichtyózou, nákup 
kojenecké stravy, plen, zdravotnických pomůcek a léků pro 
sociálně slabé rodiny s dětmi. 

60 000 Kč

Římskokatolická 
kvazifarnost Praha 
– Na Balkáně

Příspěvek na splátky zápůjček a řešení majetkoprávních 
vztahů týkajících se pozemku pod kostelem sv. Vojtěcha.

25 000 Kč

Diakonie ČCE 
– středisko 
v Myslibořicích 

Příspěvek na pořízení nového konvektomatu do kuchyně 
střediska.

25 000 Kč

NADĚJE, pobočka 
Otrokovice

Pořízení 2 myček na nádobí pro sociálně terapeutickou dílnu 
s pěti pracovišti a více než stovkou klientů.

25 000 Kč

Charita Strážnice 
– Charitní pečovatel-
ská služba Strážnice

Pořízení nových mobilních telefonů pro pracovnice terénní 
pečovatelské služby.

25 000 Kč

Masopust, z.s. Obnova vybavení chráněné kavárny. 25 000 Kč

Denní centrum 
Barevný svět, o.p.s.

Pořízení vybavení do chráněné dílny v Třebíči a tréninkových 
pracovišť.

25 000 Kč

KreBul, o.p.s. Dovybavení komunitního centra včetně pomůcek pro osoby 
s postižením a prvků k odstranění bariér.

25 000 Kč

Oblastní charita 
Kutná Hora 

Zakoupení vybavení a materiálu pro sociálně terapeutickou 
dílnu Centra Přístav.

25 000 Kč

Celkem 752 928 Kč
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Příběhy Divokých hus
aneb příklady projektů podpořených v roce 2020

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO 
- čtyři světy pod jednou střechou

 Domov	sv.	Karla	Boromejského	je	církevní	zaří-
zení,	ve	kterém	se	spojují	čtyři	světy	a	vytvářejí	tak	
zcela	ojedinělý	projekt.	Jsou	to	řeholnice	Kongre-
gace	Milosrdných	sester	sv.	Karla	Boromejského,	
věkem	pokročilí	a	nemocní	lidé,	odsouzené	ženy	
a	civilní	zaměstnanci.	Tyto	čtyři	světy	se	setkávají	
v	 prostorách	 Domova,	 aby	 spoluvytvářely	 pro-
středí	vzájemné	služby	a	spolupráce.

 Domov	slouží	nemocným,	věkem	pokročilým	
lidem	již	25	let.	Za	tuto	dobu	byl	kompletně	re-
konstruován	ke	své	činnosti	a	postupně	vybaven	
moderními	polohovacími	 lůžky	 i	 zdravotnickou	
technikou.	V	Domově	se	spojuje	lékařská	a	ošet-
řovatelská	péče	o	seniory	spolu	s	druhou	šancí	
pro	 odsouzené	 ženy,	 které	 zde	 nalézají	 novou	
příležitost	 k	 uplatnění,	 rekvalifikaci	 a	 získání	
nových	pracovních	návyků.	Domov	sv.	Karla	Bo-
romejského	v	Praze	-	Řepích	podporujeme	rádi	
a  pravidelně	 už	 od	 roku	 2008,	 jelikož	 si	 velice	
vážíme	 jejich	 práce	 a	 víme,	 že	 každou	 korunu	
dobře	využijí.
 V	 roce	2020	uspořádali	 již	 tradiční	Vinobraní	
v	Klášteře,	 které	 si	díky	úspěšným	předchozím	
ročníkům	 získalo	 velkou	 popularitu	 a	 množ-
ství	návštěvníků.	Na	vinobraní	se	potkávají	 lidé	
všech	 věkových	 kategorií,	 rodiny	 s	 dětmi,	 pa-
cienti	 i	 zaměstnanci	 Domova	 a	 příchozí	 z	 řad	
veřejnosti	z Prahy	i	okolí.
 7.	ročník	tradičního	vinobraní	se	konal	v	neděli	
13.	září	2020	a	navštívilo	ho	okolo	900	lidí.	I	přes	

složitou	 situaci	 způsobenou	koronavirem	měla	
akce	opravdu	veliký	úspěch,	což	se	odrazilo	i	ve	
výtěžku,	který	dosáhl	celkové	částky	59	325	Kč.	
Nadace	tuto	částku	zdvojnásobila	a	přispěla	tak	
na	zakoupení	ochranných	pomůcek.

Jak hodnotí naši pomoc a využití grantu sám 
Domov se dočtete níže.
 „Nesmírně	 si	 vážíme	dlouholeté	 podpory	
a spolupráce	s	Nadací	Divoké	husy.	V	 loňském	
roce	se	nám	díky	zdvojnásobenému	výtěžku	na-
šeho	 tradičního	 Vinobraní	 v	 Klášteře	 podařilo	
pořídit	 tolik	 potřebné	hygienické	 rukavice,	 kte-
rých	 je,	obzvláště	v	době	pandemie,	v	Domově	
enormní	 spotřeba.	 Děkujeme,	 že	 jste	 na	 nás	
mysleli	i	s	rouškami,	které	jste	nám	do	Domova	
dovezli.	 Přátelská	 komunikace,	 milý	 a	 vstřícný	
přístup	ze	strany	nadace	hovoří	za	vše.“

Ing.	Karolína	Straková	
Domov	sv.	Karla	Boromejského
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ADITUS PRO, Z.Ú.  
- smysluplná práce pro lidi s postižením   

 Aditus	Pro,	 z.ú.	 vytváří,	 realizuje	 a	provozuje	
činnosti,	které	se	staly	tolik	chybějícími	PŘÍLEŽI-
TOSTMI	 a	 CESTOU	 pro	 pracovní	 uplatnění	 do-
spělých	 lidí	 s	 tělesným,	mentálním	a	kombino-
vaným	postižením.

 Aditus	Pro,	z.ú.	byl	založen	v	červnu	2016	za	
účelem	podpory	pracovního	a	sociálního	začle-
nění	dospělých	osob	se	zdravotním	postižením,	
jejich	samostatného,	naplněného	a	nezávislého	
života	 uprostřed	 společnosti.	 Zakladatelem	 je	
ARPIDA,	centrum	pro	rehabilitaci	osob	se	zdra-
votním	postižením,	z.ú.	z	Českých	Budějovic.
 Od	února	2017	je	v	provozu	jejich	první	chrá-
něné	pracoviště	ZELEŇ-ÚKLID-ÚDRŽBA,	kde	do	
současné	doby	našlo	zaměstnání	sedm	klientů	
se	 zdravotním	postižením.	 Ti	 tvoří	 dvě	pracov-
ní	 skupiny,	 specializující	 se	 na	 údržbu	 zeleně	
a vnitřní	úklidy.	Organizace	realizuje	i	další	pra-
covně	 rehabilitační	 programy	 –	 nabízí	 praxe	
studentům	praktické	školy	centra	ARPIDA	nebo	
cvičné	pracoviště	pro	uživatele	sociálně	terape-
utické	dílny	centra	ARPIDA	a	připravuje	na	práci	
účastníky	tzv.	pracovní	rehabilitace	organizova-
né	úřadem	práce.
  V	horizontu	5	let	plánuje	Aditus	Pro	vybudo-
vání	dalšího	chráněného	pracoviště	–	DÍLNY	pro	
klienty	s	tělesným	a	kombinovaným	postižením.	
Úvahy	o	 její	podobě	a	zaměření	 jsou	v	součas-
né	 době	 na	 počátku,	 zvažovány	 jsou	možnosti	
provozu	prádelny,	pekárny,	kavárny	nebo	výrob-
ny	 občerstvení.	 Uskutečněním	 této	 vize	 bude	
vytvořeno	10	–	15	nových	pracovních	míst.

 V	roce	2020	organizace	chystala	benefiční	vý-
stavu	 „Obrazy	 pomáhají“,	 která	 se	 měla	 usku-
tečnit	23.	března	2020	ve	výstavních	prostorách	
v Českých	Budějovicích.	15	obrazů	vytvořil	malíř	
Petr	Süč	a	dalších	15	obrazů	vzniklo	v	rámci	vý-
tvarné	výchovy	žáků	základní	školy	Matice	škol-
ské	České	Budějovice.	Bohužel	výstava	z	důvodu	
koronavirové	 pandemie	 v	 ČR	 neproběhla,	 ale	
přesto	jsme	Aditus	Pro	podpořili	ve	výši	předpo-
kládaného	výtěžku	akce	částkou	45	000	Kč.	
 Z	daru	 pořídili	 potřebné	 vybavení	 chráněné-
ho	pracoviště	ZELEŇ-ÚKLID-ÚDRŽBA,	konkrétně	
benzínový	 zádový	 foukač,	 křovinořez,	 lupínko-
vou	 pilu,	 odsavač	 s	 příslušenstvím,	 stojanový	
LED	reflektor,	kufr	na	nářadí	a	ochranné	pracov-
ní	pomůcky	pro	pracovníky.
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SPOLEK SRDCEVČELE 
 „Kde sluneční paprsek zastavil v letu, 
nalezneš v srdci svém včelu.“ 

 Posláním	 spolku	 SRDCEVČELE	 je	 vzdělává-
ní	 a  osvětová	 činnost	 v	 oblasti	 apiterapie,	 vče-
laření,	 antroposofie	 a	 péče	 o	 krajinu.	 Zabývá	
se	 chovem	 včel	 podle	 zásad	 biodynamického	
zemědělství	 a	 rozvojem	 apiterapie,	 podporuje	
vznik,	výstavbu	a	provoz	apiterapeutických	cen-
ter.	Smyslem	činnosti	spolku	je	ochrana	přírody	
a	 krajiny,	 ochrana	 životního	 prostředí	 člověka	
a včel.	Na	národní	 i	mezinárodní	úrovni	spolu-
pracuje	 s	 dalšími	 institucemi	 v	 oblasti	 apitera-
pie,	včelaření,	antroposofie	a	péče	o	krajinu.

 Spolek	 SRDCEVČELE	 vznikl	 v	 roce	 2015	 a	 od	
té	doby	se	stále	rozvíjí.		Nejprve	převzal	záštitu	
nad	 včelařskými	 kroužky	 dvou	 základních	 škol	
v	 Praze.	 V	 roce	 2016	 zorganizoval	 mezinárod-
ní	 včelařskou	 konferenci	 „Léčivý	 vztah	 člověka,	
včel	a	krajiny“.	V	dalších	letech	proběhly	tři	běhy	
příměstských	 včelařských	 vzdělávacích	 táborů	
pro	mladší	žáky,	které	reagovaly	na	velký	zájem	
o	 včelařské	kroužky.	 Zároveň	 se	 spolek	podílel	
jako	partner	na	přípravě	dvou	staveb	výukových	
včelínů	při	základních	školách	Dědina	a	Jinonice,	
přičemž	tyto	projekty	byly	zamýšleny	právě	jako	
zázemí	 programu	 ekologické	 výchovy	 se	 vzta-
hem	ke	včelám.	
 Na	jaře	2019	zahájil	spolek	výstavbu	vzděláva-
cího	centra	v	Praze	-	Horních	Počernicích	zamě-
řeného	na	ekologickou	výchovu	dětí	a	mládeže	
a biodynamické	včelaření.	

Projekt zahrnuje:
1)	postavení	celoročně	obývané	stavby	typu	jurta	
s	kapacitou	až	50	lidí	pro	přednáškovou	činnost,

2)	 vybudování	 sociálního	 zázemí	 (toalety,	umy-
vadla)	pro	odpovídající	počet	návštěvníků,
3)	 zvelebení	 zahrady,	 ve	 které	 jsou	 umístěna	
včelstva,	 tak,	 aby	byla	 lákavá	pro	 včely	 (medo-
nosné	a	pylonosné	rostliny	a	stromy).
 Spolek	SRDCEVČELE	oslovil	naši	nadaci	v	létě	
2019	se	žádostí	o	podporu	benefiční	akce,	 jejíž	
výtěžek	měl	přispět	na	koupi	sanitárního	kontej-
neru	(wc,	sprcha,	umyvadlo,	kuchyňka)	s	bezba-
riérovým	přístupem.
 Vzhledem	ke	komplikacím,	které	zapříčinil	do-
davatel	jurty	se	projekt	Kruhového	včelího	centra	
Stoliň	o	rok	posunul	a	slavnostní	otevření	centra	
v	Horních	Počernicích	proběhlo	29.	září	2020.	Vý-
stavu	věnovaná	včelám	a	včelaření	doprovázela	
hudba	a	pro	návštěvníky	byly	přichystány	pestré	
včelí	aktivity.	Celkem	se	podařilo	vybrat	krásných	
25		580	Kč,	které	nadace	zdvojnásobila.	Vzhledem	
k	časovému	posunutí	akce	se	změnil	i účel	využití	
grantu,	který	byl	použit	na	přístěnek	mezi	jurtou	
a	 sanitárním	 kontejnerem.	 Zastřešený	 dřevěný	
přístěnek	s	okny	a	dveřmi		dotvoří	příjemné	pro-
středí	pro	ty,	kteří	zasvětili	své	srdce	včelám.	
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FARNÍ SBOR ČCE V ČERNOŠÍNĚ

 Jako	součást	evangelické	církve	hledáme	ty	nej-
lepší	 způsoby	práce	a	nejdůležitější	 témata	pro	
naši	 lokalitu.	 V	 oblasti	 Tachova	 a	 v	 sousedním	
Karlovarském	kraji	je	nejvyšší	podíl	odsouzených	
v	České	 republice.	 Farářka	sboru	se	proto	stala	
také	vězeňskou	kaplankou	a	v	poslední	době	se	
zabývá	osudem	propuštěných	klientů.	Ve	spolu-
práci	 s	Obcí	Olbramov,	Obcí	 Lestkov	a	Úřadem	
práce	Tachov	zajišťujeme	zaměstnávání	a	v	pro-
storách	sborových	domů	ubytování	těmto	lidem.

 Dne	20.9.2020	v	evangelickém	Sborovém	domě	
Jana	Ámose	Komenského,	Husova	249,	Černošín	
(okr.	 Tachov)	 jsme	 konali	 benefiční	 bohoslužby,	
besedu,	 výstavu	 a	 divadlo	 s	 pohoštěním.	 Spole-
čenskou	akci	jsme	nazvali	„Sborový	den	pro	Sašu“.
 Den	 byl	 koncipovaný	 jako	 sousedské	 setkání	
s	 duchovním	 a	 kulturním	 programem.	 Propojili	

jsme	místní	obecní	komunity	s	církevní	veřejností,	
naše	rodiny	a	přátele.	Uvnitř	ve	dvou	rozlehlých	
místnostech	probíhaly	programy,	bylo	možné	se	
občerstvit	 a	 celá	 zahrada	 potom	 skýtala	 různá	
místa	k	povídání	a	sdílení.
 Byli	jsme	příjemně	překvapeni	více	než	50	ná-
vštěvníky	i	celkovou	vybranou	částkou	36	000	Kč.	
Pozitivně	byl	přijat	klient	Saša	se	svým	krátkým	
a vřelým	proslovem.	Jsme	rádi,	že	jsme	akci	zvlád-
li	 uskutečnit	 navzdory	 neblahé	 celospolečenské	
situaci	v	důsledku	pandemie.	
 Výměnu	oken	v	objektu	 jsme	 realizovali	 před	
koncem	roku	2020.	Celkem	šlo	o	14	oken,	z	nichž	
část	byla	pořízená	z	výtěžku	Sborového	dne,	jenž	
Nadace	Divoké	husy	zdvojnásobila.	Tepelný	kom-
fort	Saši	i	celkové	působení	obývaného	domu	se	
výrazně	zvýšil.	Bez	pomoci	bychom	to	nezvládli.	
Těšíme	 se,	 že	 ve	 spolupráci	 s	 Nadací	 budeme	
moci	pokračovat.

A jak to vidí podpořené organizace?
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DÍTĚ A KŮŇ, Z.S. 
SDRUŽENÍ PRO HIPOTERAPII

 Dítě	a	kůň,	z.s.	-	Sdružení	pro	hipoterapii	vznik-
lo	v	roce	1994	za	účelem	provozování	hipotera-
pie	v	okresech	Kutná	Hora	a	Kolín.	Od	roku	1997	
rozšířilo	 svou	 činnost	 o	 další	 aktivity:	 programy	
a exkurze	pro	školská	zařízení	a	letní	dětské	tábo-
ry.	V roce	2002	sdružení	zakoupilo	zemědělskou	
usedlost	v	obci	Miskovice.	V	roce	2010	zaregist-
rovalo	 sdružení	 3	 sociální	 služby:	Nízkoprahový	
klub	pro	děti	a	mládež	Archa,	Sociální	rehabilita-
ci	Astra	a	sociálně	aktivizační	službu	pro	seniory	
a	 zdravotně	 postižené	 Afinita.	 Byl	 to	 významný	
předěl	v	činnosti	a	spolek	se	stal	poskytovatelem	
zařazeným	v	Síti	sociálních	služeb	Středočeského	
kraje.	V	roce	2019	jsme	iniciovali	vznik	meziobo-
rové	 platformy	 „Na	 jedné	 lodi“,	 jejímž	 cílem	 je	
v lokalitě	sdružovat	organizace	a	instituce,	které	
pracují	ve	prospěch	ohrožených	dětí.	Aktivně	se	
zapojujeme	také	do	komunitního	života	obce.	
 V	 srpnu	2020	 spolek	uspořádal	 akci	 „Loučení	
s  létem“,	 která	 byla	 určena	 převážně	 rodinám	
s dětmi	z	Miskovic	a	okolí.	Děti	i	dospělí	zde	moh-
li	 strávit	 příjemné	 odpoledne	 plné	 sportovních,	
výtvarných	 i	 naučných	 aktivit.	 Návštěvníci	 měli	
možnost	zhlédnout	ukázku	dravců	z	Obory	Žleby,	
vyslechnout	přednášku	naší	fyzioterapeutky	o hi-
poterapii	a	zažít	příjemný	den	plný	her	a zábavy.	
Součástí	akce	byl	i	dobročinný	bleší	trh	a stánek	
s výrobky	klientů	služby	sociální	rehabilitace	Ast-
ra.	Během	konání	akce	bylo	pro	návštěvníky	zajiš-
těno	bohaté	občerstvení.	 I	přes	nepřízeň	počasí	
akci	 navštívilo	 velké	množství	 lidí.	 Benefice	 při-
nesla	neuvěřitelných	60.000	Kč,	které	Nadace	Di-
voké	husy	zdvojnásobila.	Díky	tomu	bylo	možné	
zakoupit	dva	hiporehabilitační	koně.	

 Prvním	je	Barcia,	valach	plemene	Starokladrub-
ský	 vraník.	Druhým	koněm	 je	Agáta,	 klisna	ple-
mene	Hafling.	Oba	budou	12	měsíců	v	přípravě	
a	po	tomto	období	s	nimi	vykonáme	specializační	
zkoušky	koní	u	České	hiporehabilitační	společnos-
ti	a	budeme	je	moci	zařadit	do	terapií.	Příspěvek	
Nadace	divoké	husy	nám	umožnil	zakoupit	koně,	
kteří	se	stanou	posilou	pro	stávající	tým	koňských	
terapeutů.	Barcia	umožní	pokračovat	v	hiporeha-
bilitacích	 zejména	 klientům,	 kteří	 jsou	 ve	 vyšší	
váhové	 kategorii	 a	 potřebují	 podporu	 v	 oblasti	
motoriky,	nebo	jim	pobyt	v	sedle	pomáhá	udržet	
kondici	potřebnou	pro	jistou	míru	soběstačnosti.	
Klidnější	Agáta	bude	pomáhat	především	dětem	
a mládeži	s	různými	formami	znevýhodnění.	Díky	
štědrosti	dárců	a	Nadace	Divoké	husy	se	nám	po-
dařilo	zakoupit	také	řadu	pomůcek,	které	jsou	při	
hiporehabilitacích	 využívány	 a	 pomáhají	 našim	
klientům	 i	koním	cítit	 se	maximálně	komfortně.	
Všem	dárcům	tímto	srdečně	děkujeme	a	vážíme	
si	Vaší	podpory!
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Podpořené projekty podle účelu grantu 
- podpořeno celkem 36 projektů

počet 3
8%

počet 25
69%

počet 1
3%

počet 6
17%

počet 1
3%

Opravy/úpravy
prostor/budov

Nákup	zařízení
a	pomůcek

Pořízení	auta

Služby

Pořízení	koně

Podle cílové skupiny                       počet   

Senioři 10 28%

Dospělí 14 39%

Děti a mládež 12 33%
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Podpořené projekty podle kraje
- podpořeno celkem 36 projektů

*	kraj	uveden	podle	sídla	organizace,	některé	organizace	
však	pomáhají	klientům	z	širšího	regionu	nebo	z	celé	České	
republiky

Vysočina 
počet 4 (11%)

Olomoucký 
počet 3 (8%)

Plzeňský 
počet 2 (6%)

Ústecký 
počet 3 (8%)

Středočeský 
počet 5 (14%)

Liberecký 
počet 2 (6%)

Karlovarský
0

Hl. město Praha 
počet 5 (14%)

Králove-
hradecký 
počet 0

Jihomoravský
počet 3 (8%)

Zlínský 
počet 1 (3%)

Moravsko-
slezský 
počet 3 (8%)

Pardubický
počet 0

Jihočeský 
počet 5 (14%)
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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	2020	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	 získaný	 prostřednic-
tvím	DMS	a	z	finančních	příspěvků	zaslaných	pří-
mo	na	uvedený	účet	dosáhl	v	roce	2020	částky	
443	719	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.
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Charita Nový 
Hrozenkov

Nákup automobilu pro Dům pokojného stáří. 42 188 Kč

PRO Gaudia, z.ú. Finanční podpora přímé psychoterapeutické práce u lůžek onkolo-
gických pacientů.

13 320 Kč

Charita Zábřeh Pořízení přístrojů pro mobilní paliativní péči. 26 823 Kč

Organizace 
nevidomých z.s.

Vybavení masérny v pražském středisku organizace. 11 390 Kč

Diakonie ČCE 
- středisko Praha

Pořízení tabletů pro klienty Centra denních služeb a Domova pro 
osoby se zdravotním postižením.  

9 638 Kč

Voltiž Duha, z.s. Celoroční náklady spojené s provozem voltižních koní 
- krmení, veterinář, kovář, ustájení.

17 607 Kč

Sdílení o.p.s. Příspěvek na dofinancování nového auta pro poskytování služeb 
hospicové péče.

27 181 Kč

Domov sv. Karla 
Boromejského

Zakoupení cca 50 tis. ks hygienických rukavic. 14 581 Kč

Farní sbor ČCE 
v Černošíně

Úhrada nákladů spojených s výměnou oken v místnostech sboro-
vého domu v Lestkově.

12 824 Kč

Spolek 
SRDCEVČELE

Úhrada stavby průchodu mezi jurtou Kruhového včelího centra 
Stoliň v Horních Počernicích a navazujícím sanitárním kontejne-
rem.

4 574 Kč

Cesta životem 
bez bariér, z.s.

Dovybavení Kostky bez bariér – denního centra, odlehčovací služ-
by a rehabilitace, herní prvky do zahrady.

18 690 Kč

Aditus Pro, z.ú. Obnova vybavení chráněného pracoviště 
ZELEŇ-ÚKLID-ÚDRŽBA

20 755 Kč

DĚTSKÝ KLÍČ 
Šumperk, o.p.s. 

Vybavení nových prostor Asistenčního domu 
elektrospotřebiči - televize, pračka, sušička.

37 428 Kč

Charita Třinec Nákup kompenzačních pomůcek pro asistenční službu. 20 856 Kč

Organizace podpořené v roce 2020 
veřejnou sbírkou Lety Divokých hus

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

Diakonie ČCE 
– středisko v Brně 

Podpora Kontaktního místa České alzheimerovské společnosti, kte-
ré je součástí střediska.

20 000 Kč

Ratolest 
Brno, z.s.

Podpora práce psychologa, terapeuta a soc. pracovníka 
s dítětem v programu Změnit směr.

36 052 Kč

Portus Praha, z.ú.  Nákup vybavení pro muzikoterapii a vybavení senzorické místnosti 
v Sociálně terapeutické dílně na Slapech.

14 736 Kč

CENTRUM 
HÁJEK z.ú. 

Vybavení 6-ti nových terapeutických místností - navýšení kapacity 
poskytovaných služeb.

11 038 Kč

Charita
Jablunkov

Nákup školních pomůcek na začátek školního roku pro děti ze soci-
álně slabých rodin.

25 581 Kč

Hospicová péče 
sv. Kleofáše, o.p.s.

Pořízení léků a speciálních kompenzačních pomůcek 
pro klienty hospice.

10 984 Kč

TyfloCentrum 
Ústí nad Labem, 
o.p.s.

Dokončení rekonstrukce a vybavení nové masérny. 6 933 Kč

Rodina 
v centru, z.ú.

Příspěvek na kofinancování stavby Domu rodiny. 15 308 Kč

FOKUS České 
Budějovice, z. ú.  

Školení zaměstnanců Fokus ČB na Model CARe – komplexní přístup 
v psychosociální rehabilitaci. 

17 424 Kč

Klub nemocných 
cystickou fibró-
zou, z.s. 

Přenosný kyslíkový koncentrátor SimplyGo pro pacienty
s CF v nejtěžším stadiu nemoci.

21 138 Kč

Domov důchodců 
Lipová 

Nákup elektricky polohovatelného lůžka s matrací. 12 393 Kč

Celkem 469 422 Kč

• Veřejná sbírka Lety Divokých hus je průběžná 
a neuzavírá se ke konci kalendářního roku. Zůstatek 
se automaticky převádí do roku dalšího. Jednotlivým 
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 2020 vyplacena. 

• Na projekty v programu „Benefice s Divokými husa-
mi“, které jsou podpořené z jiných zdrojů (např. firem-
ními dárci) veřejnou sbírku obvykle nevyhlašujeme. 
• V případě, že organizace dosáhne nižšího výtěžku 
benefice, než je výsledek veřejné sbírky pro tuto or-
ganizaci, přebytek se převádí na sbírku následující.
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A Náklady hlavní hospodářská celkem
I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 680 212 892
1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních 

neskladných dodávek
25 37 62

3. Opravy a udržování 0 83 83

5. Náklady na reprezentaci 2 0 2

6. Ostatní služby 653 92 745

III. Osobní náklady celkem 36 0 36
10. Mzdové náklady 36 0 36

IV. Daně a poplatky celkem 0 17 17
15. Daně a poplatky 0 17 17

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

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

36 371 407

23. Odpisy dlouhodobého hmotného
a nehmotného majetku

0 371 371

27. Tvorba použití rezerv a opravných položek 36  0 36

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 543 0 543
28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčt.

mezi org.sl.
543 0 543

Náklady celkem 1298 614 1912

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. 2020 (v celých tisících Kč).

 Činnosti
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B Výnosy hlavní hospodářská celkem
II. Přijaté příspěvky 153 0 153
3. Přijaté příspěvky (dary) 153 0 153

III. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 0 1520 1520
2. Tržby z prodeje služeb 0 1520 1520

V. Tržby z prodeje majetku 447 0 447
15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 447 0 447

Výnosy celkem 600 1520 2120
C Hospodářský výsledek před zdaněním -698 906 208
D Hospodářský výsledek po zdanění -698 906 208

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. 2020 (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	300	256	Kč
431	730	Kč
443	719	Kč

32	791	908	Kč
1	316	882	Kč
724	000	Kč

2,21%
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A Dlouhodobý majetek celkem 30 327 29 956
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 3 380   3 751
6. Stavbám 3 346 3 717

10. drobnému dlouhodobému majetku celkem 34 34

B Krátkodobý majetek celkem 616 1 089
B. II. Pohledávky celkem 274 259
1. Odběratelé 781 781

4. Poskytnuté provozní zálohy 64 56

9. Ostatní přímé daně 2 0

17. Jiné pohledávky 57 63

18. Dohadné účty aktivní 115 140

19. Opravná položka k pohledávkám -745 -781

B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem 329 817
1. Peněžní prostředky v pokladně 1 1

3. Peněžní prostředky na účtech 328 816

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

Aktiva celkem 30 943 31 045

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. 2020 (v celých tisících Kč).

 Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu dni 
účetního období
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A Vlastní zdroje celkem 30 294 30 463
A. I. Jmění celkem 32 839 32 800
1. Vlastní jmění 32 792 32 792

2. Fondy 47 8

A II. Výsledek hospodaření celkem -2 545 -2 337
1. Účet hospodářského výsledku  208
2. Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení -377  

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

B Cizí zdroje 649 582
B. III. Krátkodobé závazky celkem 564 488
1. Dodavatelé 15 57

3. Přijaté zálohy 450 342

5. Zaměstnanci 5

9. Ostatní přímé daně 1

22. Dohadné účty pasivní 99 83

B IV. Jiná pasiva celkem 85 94
2. Výnosy příštích období 85 94

Pasiva celkem 30 943 31 045

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. 2020 (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	2020.
• 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 2020
Název	účetní	jednotky:	Nadace	Divoké	husy
Sídlo:	Šlikova	403/16,	169	00	Praha	6
Právní	forma:	nadace,	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,	Dr.	Peter	Cornelis	Adrianus	Morée,	
Maarten	Theodoor	Karel	de	Vries

1.2. Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období
	 V	roce	2020	nedošlo	k	žádným	změnám.

1.3. Správní a dozorčí rada k rozvahovému dni
    
    Funkce   Jméno
	 Správní	rada	 	 předseda	 	 Karel	Janoušek
	 	 	 	 člen	 	 	 Gabriela	Hoppe
	 	 	 	 člen	 	 	 Peter	Cornelis	Adrianus	Morée
	 	 	 	 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.	2020	za	kalendářní	rok	2020.	Účetní	závěrka	byla	vyhotovena	
dne	7.	5.	2021.	Finanční	údaje	v	této	účetní	závěrce	jsou	vyjádřeny	v	tisících	korun	českých	(Kč),	
není-li	dále	uvedeno	jinak.	
Celý	rok	2020	byl	pod	vlivem	virusu	COVID,	který	zasáhl	celý	svět	a	negativně	ovlivnil	mnoho	zemí.	
Dále	přetrvává	i	v	roce	2021.	Vedení	nadace	zvážilo	potenciálni	dopady	COVD-l9	na	své	aktivity	a do-
spělo	k	závěru,	že	nemaji	významný	vliv	na	předpoklad	neomezené	doby	trvání	podniku.
Vzhledem	k	tomu	byla	účetni	závěrka	k	31.	12.	2020	zpracována	za	předpokladu,	že	nadace	bude	
nadále	schopna	pokračovat	ve	své	činnosti.

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.

2.11. Změny účetních metod oproti předcházejícímu účetnímu období
Ve	společnosti	nedošlo	k	žádným	změnám	účetních	metod.
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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 2020    22 407      22 407
Celkem 2019    22 407                       22 407

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

Pozemky	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 												3	870
Stavby	 	 	 	 						3	346												371	 	 	 						3	717	 												14	786
Hmotné	movité	věci	a	jejich	soubory	 	 	 	 	 	 	
Oceňovací	rozdíl	k	nabytému	majetku	 	 	 	 	 	 	
Ostatní	DHM	 	 	 										34		 	 	 	 									34	 	
Poskytnuté	zálohy	na	DHM	 	 	 	 	 	 	
Nedokončený	DHM	 	 	 	 	 	 	
Celkem	2020	 	 																					3	380												371	 	 	 						3	751	 												18	656
Celkem	2019	 	 	 					 3	009												371	 	 	 						3	380	 												19	027

• 29 •



• 29 •

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.	2020	činí	781	tis.	Kč	(k	31.	12.	2019	činily	781	tis.	Kč).
Pohledávky	po	splatnosti	jsou	tvořeny	pohledávkami	za	jedním	z	uživatelů	bytu
v	bytovém	domě	vlastněném	nadací,	který	je	součástí	nadačni	jistiny	(viz	též	3.4.).
Nadace	je	s	timto	uživatelem	bytu	v	soudnim	sporu	o	úhradu	nezaplaceného	nájemného.
Nadace	předpokládá,	že	bude	v	probíhajícím	soudním	sporu	úspěšná	a	že	posléze	dojde
k	úhradě	nájemného	po	splatnosti.
Počáteční	zůstatek	opravné	položky	k	pohledávce	byl	ve	výši	745	tis.	Kč,	v	roce	2020
došlo	k	navýšení	o	36	tis.	Kč.	Konečný	zůstatek	opravné	položky	je	tedy	ve	výši	781	tis.	Kč.

3.4. Vlastní zdroje
Nadační	kapitál
Nadace	má	nadační	kapitál	vložen	do	nadační	jistiny,	jejíž	skladba	k	31.12.2020	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	
(ocenění	v	době	vkladu).

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	337	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	2020	nadace	obdržela	příspěvky	z	veřejné	sbírky	v	celkové	výši	443	tis.	Kč.	V	roce	2019	to	bylo	
ve	výši	385	tis.	Kč.
Dále	nadace	obdržela	příspěvky	od	právnických	a	fyzických	osob	určených	na	 jednotlivé	projekty	
a zachycené	do	fondů	v	roce	2020	ve	výši	432	tis.	Kč	a	v	roce	2019	ve	výši	44	tis.	Kč.
Tyto	přijaté	příspěvky	byly	v	rámci	hlavní	činnosti	nadace	rozděleny	na	jednotlivé	projekty	(benefice)	
a	to	v	roce	2020	ve	výši	1	300	tis.	Kč	a	v	roce	2019	ve	výši	1	171	tis.	Kč.

3.5. Krátkodobé závazky
Nadace	eviduje	závazky	z	běžného	obchodního	styku.	
Závazky	k	31.	12.	2020	a	k	31.	12.	2019	nejsou	po	lhůtě	splatnosti.

3.6. Výnosy z hlavní a hospodářské činnosti
	 (údaje	v	tis.	Kč)
	 	 	 								Období	do	31.12.2020	 	 								Období	do	31.12.2019
	 	 	 Hlavní						Hospodářská						Celkem			 Hlavní						Hospodářská						Celkem

Služby		 	 	 	 		1	520														 	1	520	 	 	 		1	375	 	 	1	375
Přijaté	příspěvky		 153	 		 	 	153	 	 147	 	 	 	147
Ostatní	 	 	 447	 	 	 447	 	 249	 		 	 	249
Výnosy	 	 	 600	 		1.520	 															2	120	 	 396	 		1	375	 	 	1	771

3.7. Zaměstnanci, vedení a statutární orgány účetní jednotky
Průměrný	přepočtený	počet	zaměstnanců	a	členů	vedení	nadace	za	rok	2020	a	2019	je	následující:
 
2020	 (údaje	v	tis.	Kč)
	 	 	 Počet	 	 Osobní	náklady	celkem
Zaměstnanci	 	 0	 	 	 36
Vedení	nadace	 	 	 	
Celkem   0   36
 
2019	 (údaje	v	tis.	Kč)
	 	 	 Počet	 	 Osobní	náklady	celkem
Zaměstnanci	 	 0	 	 	 59
Vedení	nadace	 	 	 	
Celkem   0   59
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Počet	zaměstnanců	vychází	z	průměrného	přepočteného	stavu	pracovníků.	V	roce	2020	a	2019	nebyly	
vyplaceny	žádné	odměny	ani	funkční	požitky	členům	řídících	a	kontrolních	orgánů.	Nadace	neposky-
tuje	členům	řídících	a	kontrolních	orgánů	žádná	jiná	plnění	a	nebyly	s nimi	uzavřeny	žádné	obchodní	
smlouvy	nebo	jiné	smluvní	vztahy,	popř.	s	jejich	rodinnými	příslušníky,	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.	2020																																																																																																																																						
Výsledek	hospodaření	před	zdaněním	celkem	 	 	 	 	 	 208
Z	toho:
Výsledek	hospodaření	před	zdaněním	z	hlavní	činnosti				 	 	 	 -663
Výsledek	hospodaření	před	zdaněním	z	hospodářské	činnosti	(ke	zdanění)	 	 871
Osvobození	od	daně	(§19,	odst.	1,	písm.	r)	ZoDP)	 	 	 	 	 871
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	31.12.2020	 	 Období	do	31.12.2019
Povinný	audit	účetní	závěrky	 	 7	 	 	 	 7
Jiné	ověřovací	služby	 	 	 0	 	 	 	 0
Celkem		 	 	 	 7	 	 	 	 7

3.10. Závazky neuvedené v rozvaze
K	31.	12.	2020	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

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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Vděčně	 také	 vzpomínáme	 na	 paní	 Dagmar	
Hájkovou,	 která	 rovněž	 pamatovala	 na	 Nadaci	
Divoké	husy	ve	své	závěti.	Dědické	řízení	po	paní	
Hájkové	dosud	nebylo	ukončeno,	věříme,	že	po	
jeho	skončení	nadace	získá	do	své	nadační	jisti-
ny	část	peněžních	prostředků	z	pozůstalosti	po	
paní	Hájkové.

Na provoz nadace přispěli:
EDITEL	CZ	s.r.o.,	HAVEL	&	PARTNERS	s.r.o.,	GTS	
Geotechnika	s.r.o.,	Conseq	Investment	Manage-
ment,	 a.s.,	 SALUS	 –	 L,	 s.r.o.,	 ATREPTOS	 s.r.o.,	
HOPPE	TAX	and	ACCOUNTING	s.r.o.,	Ing.	Roma-
na	Pojslová,	RNDr.	Karel	Janoušek,	RNDr.	Jiří	
Nečas,	Ing.	Martin	Slavíček,	Ing.	Filip	Benda,	
Ing.	Eva	Grollová

Mediální partneři nadace:
Český	rozhlas,	Rádio	Proglas,	časopis	Sféra,
měsíčník	Protestant

Partneři:
Fórum	dárců,	PRODIMO	ACCOUNTING	s.r.o.,	
Josef	Jelínek	(grafik),	Euroffice	Praha	–	Brusel,	a.s.,	
Patrik	Zalmay	(IT),	Folid	s.r.o.,	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	2020	podpořili,	 ať	
již	finančním	darem	nebo	tím,	že	nám	věnovali	
svou	práci	a	čas!

Firemní dary ve prospěch benefic poskytly 
organizace:
CAPEXUS	 s.r.o.,	 Ekumenická	 rada	 církví	 v	 ČR,	
Nadační	 fond	 Avast,	 CELGENE	 s.r.o.,	 Alza.cz,	
FinTech	Investments	21,	s.r.o.	(hypoteční	portál	
Bezporadce.cz),	Seminaria,	s.r.o.

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	zaslá-
ním	DMS.
Zaměstnanci	 Řízení	 letového	 provozu	 ČR,	 s.	 p.	
formou	zaměstnanecké	sbírky	–	děkujeme	paní	
Evě	 Pelikánové	 za	 to,	 že	 pro	 nás	 dlouhodobě	
tuto	sbírku	organizuje.

Pomoc ze závěti:
S	 vděčností	 vzpomínáme	 na	 pana	 Ing.	 Zdeňka	
Špačka	 a	 jeho	 paní	MUDr.	 Dagmar	 Fendricho-
vou.	 Pan	 Ing.	 Špaček	 na	 Nadaci	 Divoké	 husy	
pamatoval	 ve	 své	 závěti	 a	 odkázal	 jí	 nemovi-
tosti	z	pozůstalosti	po	rodině	Fendrichových	ze	
Znojma.	Na	začátku	r.2021	tak	Divoké	husy	toto	
dědictví	přijaly	do	své	nadační	jistiny.
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Kontakty

Adresa:
Šlikova	403/16,	169	00	Praha	6	Břevnov

Telefon:	+420	242	443	041
Web: www.divokehusy.cz
Facebook:	www.facebook.com/divokehusy
LinkedIn:	https://www.linkedin.com/company/nadace-divoke-husy
Instagram:	https://www.instagram.com/nadace_divoke_husy
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.	2020
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	sestavily	Andrea	Hercíková	
a	Tereza	Kopecká	s	použitím	příspěvku	
od	Ing.	Ivony	Klabouchové.
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