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Úvod
Jaký byl rok 2021? Byl jen rokem únavy z vleklé
pandemie, uzavřených hospod, zákazů potkávat
se, chybějící kultury a neustálého testování, zda
jsme pozitivní nebo negativní? Ne, byl to také
rok naděje a nového nadechnutí, rok posílení z překonání mnoha překážek, rok, který nás
občas zahnal do kouta, aby nám připomněl, jak
moc se navzájem potřebujeme.
Pro naši nadaci, a nejen pro ni, pokračovaly
trochu krušné časy, neboť se od počátku snažíme podporovat činorodé a odvážné lidi, kteří nesedí se založenýma rukama a nelamentují nad
nepřízní osudu, ale vlastními nápady a přičiněním té nepřízni čelí. Přináší jim to nejen peníze
na důstojné žití, ale hlavně zážitky, nové přátele,
spokojenost a ujištění, že každý může rozdávat
radost a úsměvy, i když by se mohlo zdát, že sám
má málo. Pořádání benefičních akcí přivádějících dohromady lidi ochotné přispět uplynulý
rok opravdu moc nepřál. Přesto se konaly a vydařily.
Naši příznivci vědí, že výtěžky z benefičních
akcí, které vymyslí a uspořádají organizace ze
všech krajů naší země, zvyšujeme na dvojnásobek. To aby snaha a úsilí těch, kteří si to zaslouží, byly dvojnásob odměněny. Naplánovat
a zorganizovat benefiční akci v době pandemických zákazů, příkazů a nejistot si takové ocenění
nepochybně zasloužilo. Ačkoli se benefice často plánovaly v různých variantách a jejich organizátoři do poslední chvíli netušili, zda a jak se
uskuteční a kolik účastníků přitáhnou, nestačili
jsme se divit, kolik inovativních nápadů se objevilo a jaké množství lidí dobré vůle se nenechalo
odradit. Díky za to patří všem, kdo nerezignovali
na lidskou sounáležitost. Všem, kdo pochopili,
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že sedět doma a tvářit se kysele nedává životu
smysl.
Pro nás byl rok 2021 rokem pomoci. Ukázal,
že pomáhat se má a dá za všech okolností. Že
pomocí druhým mnohdy pomůžeme také sami
sobě. Snaha být užitečný je v lidské přirozenosti,
i zatrpklému pesimistovi problikne úsměv, když
mu někdo upřímně poděkuje, třeba i za maličkost. Možná někteří věří, že největší uspokojení
přináší brát a hromadit. Pravdou je, že nesrovnatelně uspokojivější je dávat. Dávat to, co dát
můžeme – svůj čas a energii, úsměv, ruku k dílu,
věci, které už nepotřebujeme a jiným přinesou
užitek, peníze, které bychom stejně utratili za
nové věci, které nepotřebujeme. Každý z nás někoho obdaroval a ví, jakým darem to bylo pro
něj samotného.
Nehodnoťme tedy roky minulé ani budoucí
podle toho, jestli byly více či méně příznivé. Hodnoťme je podle příležitostí, které nám dávají. Už
při tomto zamyšlení nad rokem 2021 víme, že
další rok přinese zas jiné nečekané zkoušky naší
solidarity a poskytne opět prostor pro pomáhání. Připomene nám hodnoty, jako jsou svoboda, bezpečí a lidskost, které už jsme považovali
za samozřejmost, ačkoli samozřejmé nejsou.
Umožní nám uvědomit si, že máme vše, co je
v životě důležité, pokud máme kolem sebe své
blízké, bezpečný domov a žijeme mezi lidmi, kteří nemyslí jen sami na sebe. Dá nám další
příležitost podat pomocnou ruku.
Naši milí přátelé a příznivci, děkujeme, že se
díky vám můžeme ohlédnout za dalším rokem
a říct si: má to smysl, pomáháme dál.
Ing. Ivona Klabouchová
členka Správní rady Nadace Divoké husy

Lidé v Nadaci

Kdo jsme

Správní rada Nadace Divoké husy
Předseda: RNDr. Karel Janoušek

• Nadace Divoké husy je česká nestátní nezisková organizace, jejíž unikátní přístup k pomoci
spočívá ve zdvojnásobování výtěžků benefičních
akcí* až do výše 60 000 Kč.

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 2021:
Bc. Tereza Kopecká
Mgr. Karolína Kořínková
Mgr. Daniela Brůhová
Andrea Hercíková

ředitelka
administrativa
  PR a fundraising
dobrovolník

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

• Nadace Divoké husy působí v České republice od roku 1997. Za tuto dobu podpořila téměř
1800 projektů částkou přesahující 315 milionů
korun.
• Finanční prostředky získává Nadace Divoké
husy z výnosů nadační jistiny, od dárců a prostřednictvím veřejné sbírky Lety Divokých hus.
• Výše nadační jistiny Nadace Divoké husy je
32 791 908 Kč.
• Nadace Divoké husy podporuje aktivity neziskových 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 znevýhodnění nebo postižení. Nadační příspěvky tak
nejčastěji putují do zařízení pro hendikepované
děti, dospělé či seniory, např. do chráněných
dílen, hospiců, azylových domů či nízkoprahových klubů.
• Nadace Divoké husy je členem Asociace
nadací Fóra dárců a je zapojena do projektu
Dárcovská SMS.
* Benefiční akcí může být koncert, divadelní představení, 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“?

Poslání a cíle

V začátcích nám pomáhala a mnoho let nám
poskytovala finanční podporu partnerská holandská nadace stejného jména - Wilde Ganzen. Název je inspirován deníkem dánského
teologa a filosofa Soerena Kierkegaarda, ve kterém srovnává divoké husy s těmi ochočenými.
Zatímco ty domácí pouze sedí na dvorku a nechávají se vykrmovat, divoké husy nelení, létají
z místa na místo, brání se ustrnutí a při tom si
vzájemně pomáhají. Také naše Nadace přispívá aktivním, činorodým lidem, kteří jen nečekají na pomoc druhých, ale jdou jí sami naproti.
Podporujeme inovativní metodou v rámci
programu Benefice s Divokými husami, který vybízí k aktivitě jak samotnou organizaci,
tak místní dárce a samosprávu. Nezaměřujeme se pouze na jednu 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, hospic, dům na
půli cesty a řada dalších zajímavých projektů.

„Naším posláním je zdvojnásobovat prostředky,
nápady, iniciativu, energii a radost.“
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• 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:
• Solidaritu s potřebnými
• Partnerský přístup a spolupráci
• Úctu k různorodosti světa
• Odvahu měnit věci
• Transparentnost našich aktivit a jejich
     financovaní
• Účelnost při rozdělování peněz
Nadace Divoké husy spojuje ty, kteří chtějí společně doletět dál a vědí, kde peníze pomáhají
rozvíjet životní tvořivost a překonávat překážky.
Poleťte s námi…

Benefice s Divokými husami

Podpora projektů v roce 2021

Grantový program Benefice s Divokými husami je založen na principu zdvojnásobování výtěžků benefičních akcí, a to až do výše 60 tisíc
korun. O podporu mohou žádat nestátní neziskové organizace působící v sociální, zdravotní
a humanitární oblasti. Benefiční akce mají zpravidla místní charakter, čímž Nadace Divoké husy
podporuje také sounáležitost komunity a motivuje organizace i jednotlivce k samostatnosti
a aktivnímu přístupu ke svému okolí.

Nadace Divoké husy v roce 2021 vyplatila na příspěvcích celkem 1 570 659 Kč, z toho 353 773 Kč
z účtu veřejné sbírky.

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, 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

Bylo poskytnuto 27 příspěvků zdvojnásobujících
výtěžky benefic (z toho 1 schválená v roce 2020)
v celkové částce 998 287 Kč.
10 nadačních příspěvků bylo vyplaceno mimo
program Benefice s Divokými husami v rámci
mimořádné podpory v celkové částce 468 198 Kč.
2 nadační příspěvky byly vyplaceny mimo program Benefice s Divokými husami v rámci nového programu Výzva pro Znojemsko v celkové
částce 104 174 Kč.
Na podpoře vybraných projektů se v roce
2021 podílely také tyto společnosti:
CAPEXUS s.r.o.
35 000 Kč
Ekumenická rada církví v ČR
4 000 Kč
Nadace Martina Romana
60 000 Kč
LEGO Production s.r.o.
60 000 Kč
ŘLP ČR - zaměstnanecká sbírka             13 000 Kč
Alza.cz a.s.
3 400 Kč
FinTech Investments 21 s.r.o.
10 000 Kč

Benefice s Divokými husami je průběžný benefiční 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 pandemií jsme v roce 2021 přistoupili i k podpoře
online benefičních akcí.
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Projekty programu Benefice s Divokými husami
schválené v roce 2021
Organizace

Účel použití získaných prostředků

Částka
grantu

Diakonie
ČCE – středisko
v Sobotíně

Vybavení seniorského pokoje v Domově se zvláštním
režimem.

15 000 Kč

Farní charita Kamenice nad Lipou

Kompenzační pomůcky - xxl invalidní vozík, toaletní židle.

30 000 Kč

Lemniskáta – život
bez bariér, .o.p.s

Nákup materiálu pro chráněnou papírenskou
a uměleckou dílnu.

30 000 Kč

Charita Uherský
Brod

Nákup elektrických, polohovacích lůžek s antidekubitními
matracemi.

30 000 Kč

Organizace
nevidomých z.s.

Zakoupení speciálního lyžařského vybavení Biski, vhodného
pro osoby se zdravotním postižením.

30 000 Kč

Oblastní charita
Tišnov - Domácí
hospic Porta Vitae

Venkovní označení provozovny, nábytek pro skladování
zdravotnického materiálu a pro zázemí pracovníků.

30 000 Kč

Kaňka o.p.s.

Zakoupení pomůcek - speciální sedačky, sady speciálních
molitanových prvků a komunikátoru/ů do terapií.

30 000 Kč

Domácí hospic
NABLÍZKU, z.u.

Nákup 2x mobilního koncentrátoru kyslíku.

30 000 Kč

Základní škola a
Praktická škola
SVÍTÁNÍ, o.p.s.

Oprava školní budovy a vybavení tříd.

60 000 Kč

Hospic sv. Jana
Nákup přenosného kyslíkového koncentrátoru.
N. Neumanna, o.p.s.

30 000 Kč

Farní sbor ČCE
v Černošíně.

Náklady spojené se zateplením domu a novou fasádou
ze strany do ulice v kazatelské stanici Lestkov.

30 000 Kč

Charita Svitavy

Vybavení pro novou službu Domácí zdravotní péče
– ošetřovatelská a paliativní.

60 000 Kč

Charita Jablunkov

Nákup školních pomůcek a obuvi pro děti ze sociálně
slabších rodin.

30 000 Kč
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Organizace

Účel použití získaných prostředků

Částka
grantu

Domov Jitka o.p.s.

Oprava střechy budovy Domova Jitka.

41 808 Kč

Oblastní charita
Červený Kostelec,
stř. Domov sv.
Josefa.

Dofinancování celotělové vířivky s perličkou na mechanické
ovládání o objemu 280 litrů.

60 000 Kč

Sdílení o.p.s.

Dofinancování nového automobilu pro poskytování služeb.

60 000 Kč

Humanitární sdru- Svozová služba pro klienty organizace - nákup automobilu
žení Perspektiva, z.s. se speciální nájezdovou plošinou.

60 000 Kč

Bratrstvo psích
tlapek z.s.

Podpora canisterapie a vydání nové publikace s pracovním
názvem „Psí profese“.

21 317 Kč

Cesta životem bez
bariér, z.s.

Přídavný motůrek k mechanickému vozíku, konvektomat do cvičné kuchyně a renovace jídelny na táborové základně Zbožňov.

60 000 Kč

Národní ústav pro
autismus, z.ú.
(NAUTIS)

Technické i zvukové vybavení a výtvarný a scénografický
materiál pro divadelní soubor Dr.amAS.

9 600 Kč

Svaz tělesně postižených v České
republice z.s.

Dofinancování koupě vozu značky Toyota k dopravě
seniorů a zdravotně postižených.

30 000 Kč

Místní místním, z.ú. Materiální vybavení pro hudební dílny a výtvarné workshopy
pro umělkyně a umělce se zkušeností s bezdomovectvím.

11 755 Kč

Maminy s rakovinou, z.s..

Dotisk informačních letáčků a brožurek pro pacientky.

51 899 Kč

Apropo Jičín, o.p.s.

Auto s nájezdovou plošinou.

60 000 Kč

Centrum pro rodinu Aktivity a výlety v rámci sociálně-aktivizační služby
a sociální péči, z.s.
BRÁNA pro mladé lidi s handicapem.

51 908 Kč

Sdružení TULIPAN, z.s. Potřebné vybavení a materiál do chráněných dílen.

15 000 Kč

Diakonie ČCE - středisko v Sobotíně

30 000 Kč

Celkem

Elektrický pojízdný zvedák.

998 287 Kč
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Projekty podpořené v roce 2021 v rámci mimořádné podpory
Organizace

Účel použití získaných prostředků

Částka
grantu

Městská charita
České Budějovice

Nákup stravenek v hodnotě 60,- Kč pro osoby bez domova
v rámci projektu Budějcká stravenka.

35 000 Kč

Domov sv. Karla
Boromejského

Zakoupení hygienických rukavic a respirátorů.

35 000 Kč

CENTRUM HÁJEK z.ú. Realizace projektu „Hrajeme si v přírodě“ - vytvoření herní
a relaxační zóny v okolí Centra Hájek.

35 000 Kč

Oblastní charita
Polička

Pořízení nového auta pro Domácí hospic sv. Michaela.

153 198 Kč

RC Radost o.p.s.

Zakoupení notebooků pro terapeuty psychologické poradny.

35 000 Kč

TyfloCentrum Ústí
nad Labem, o.p.s.

Nákup počítačů pro nevidomé maséry.

35 000 Kč

Diakonie Apoštolské církve, středisko Domácí hospic
Křídla Sedlčany

Nákup kompenzačních pomůcek - polohovací lůžko,
oxygenátor, antidekubitní matrace.

35 000 Kč

Slezská diakonie
– Úsek Brno

Nákup speciálních pomůcek do terapií a pokrytí nákladů na
provoz prostor k terapiím určených.

35 000 Kč

Charita Ostrava

Dofinancování rekonstrukce budovy bývalého Husova sboru
ČCE v Ostravě – Vítkovicích.

35 000 Kč

Hospic
sv. Alžběty o.p.s.

Rekonstrukce dvou nádvořích nacházejících se v objektu,
kde sídlí.

35 000 Kč

Celkem

468 198 Kč

Projekty programu Výzva pro Znojemsko vyplacené v roce 2021
Organizace

Účel použití získaných prostředků

Oblastní charita
Znojmo

Projekt Prezentace umělecké tvorby jako cesta ovlivňování
veřejnosti.

Umění do Znojma, z.s. Celoroční kulturní a vzdělávací činnost v GaPu (Galerie a Prostor)
Celkem
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Částka
grantu
54 174 Kč
50 000 Kč
104 174 Kč

Příběhy Divokých hus
aneb příklady projektů a benefic podpořených v roce 2021
Rádi bychom se podělili o zážitky z několika benefičních akcí, které jsme osobně navštívili
a měli možnost zažít tu snahu a radost z vydařené události. Během koronavirového období
se připravené akce mnohdy rušily a odkládaly. Každou benefici jsme proto uvítali jako
příjemný závan naděje.
CHARITA SVITAVY
Charita Svitavy působící od roku 1993 je nestátní nezisková organizace, která prostřednictvím
dvou sociálních služeb podporuje seniory a osoby
se zdravotním postižením a s chronickým onemocněním starší 19 let v plnohodnotném způsobu života. Terénní Charitní pečovatelská služba
pracuje 365 dní v roce a má kapacitu 90 klientů.
Světlanka – centrum denních služeb je ambulantní službou s okamžitou kapacitou 32 klientů. Kromě sociálních služeb provozuje Charita Svitavy
půjčovnu kompenzačních pomůcek a věnuje se
humanitární pomoci. Charita Svitavy usiluje o přiblížení svých aktivit veřejnosti, proto každoročně
pořádá zahradní hudební festival Vzadu v sadu
a aktivně se podílí na propojování různých subjektů v rámci města Svitavy.
Charita Svitavy plánovala založit novou službu:
domácí zdravotní péči - ošetřovatelskou a paliativní, která u nich zatím chyběla. Chtěli tak přispět k tomu, aby občané Svitavska mohli důstojně stonat a umírat ve svém domácím prostředí
s maximální zdravotní podporou a péčí. Jejich
terénní pečovatelská služba v kombinaci s touto
novou paliativní péčí by byla schopna doprovodit klienta/pacienta až k jeho úplnému odchodu.
Prostředky z benefiční akce byly určeny právě na
vybavení nezbytné pro tuto novou službu.

19. června 2021 proběhl na zahradě Světlanky zmíněný benefiční hudební festival Vzadu v sadu, kterého jsme se s nadací zúčastnili.
I přes velké horko a všeobecné obavy z covidu
přišlo poměrně dost návštěvníků a celý den se
nesl v duchu příjemné atmosféry, dobré hudby
a chuti přispět na dobrou věc. Vše odstartovalo občerstvující mší svatou s Láďou Heryánem
v brzkém odpoledni. Během dne se vystřídalo
mnoho kapel. Děti potěšilo divadélko i tvoření.
Návštěvníci si mohli vyrobit perličkové náramky
nebo zakoupit srdíčko na podporu domácí péče.
Po setmění měl premiéru nový spot k domácí
péči s názvem DoŽÍT mezi svými.
Akce se velmi vydařila a celkový výtěžek dosáhl krásných 107 501 Kč. Máme radost, že jsme
se s naším grantem 60 000 Kč podíleli na vzniku
tolik potřebné služby a že jsme mohli být u jednoho ze zlomových okamžiků svitavské charity!
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MAMINY S RAKOVINOU
Maminy s rakovinou je mladá pacientská organizace, první svého druhu v České republice, která pomáhá onkologicky nemocným maminkám
s různými druhy nádorových onemocnění, včetně těch méně známých či vzácných. Rakovina je
nemoc celé rodiny, proto se věnují komplexní
pomoci rodině. K nemocným maminkám i jejich rodinám mají individuální přístup a provází
je po celou dobu nemoci. Zůstávají v kontaktu
i po skončení léčby a kromě dávek optimismu
poskytují psychickou podporu, aby svým klientkám zkrátili a zjednodušili cestu k uzdravení. Nabízí laické i odborné poradenství, psychoterapie
a zajišťují komplexní informovanost. Také nabízejí hmotnou pomoc a možnost půjčit si paruku
v rámci projektu Putovní paruka.
Organizace za necelé čtyři roky zaznamenala
doslova raketový růst a nečekaně velký zájem ze
strany klientek a jejich rodin. Za dobu svého působení pomohla již více než 140 rodinám hmotnými dary. Laickou poradenskou činnost využilo
kolem 300 klientek, z nichž přes 60 využilo možnosti dlouhodobé odborné psychoterapie hrazené v rámci projektu #srdcemaminkam. Nárůst
zájmu souvisel i s ukončením činnosti MammaHelp, který Maminy s rakovinou doporučil jako
svou nástupnickou organizaci podporující
pacientky s rakovinou.
Tato organizace nás v roce 2021 požádala
o příspěvek na tiskové služby, především na
dotisk informačních letáčků a brožurek pro pacientky, protože dostupnost těchto materiálů nejen na onkologických pracovištích je pro mnohé
prvním krokem na cestě k pomoci.
Benefiční akce s názvem „Odpolední kavárna s aukcí fotografií Hynka Čermáka“ proběhla
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v sobotu 30. října 2021 v kavárně Dejvického
divadla. Na programu bylo krátké seznámení
s činností organizace, autorské čtení, hudební
vystoupení a nakonec samotná dražba fotografií.
Celým programem účastníky provedl moderátor Aleš Matoušek, došlo i na rozhovor s hercem a autorem fotografií Hynkem Čermákem,
autorské čtení Markéty Lukáškové a představení patronky organizace Kateřiny Lébr. V rámci
hudebního vystoupení se představila zpěvačka
Anabelle Fárová se svým kytaristou. Poté, kdy
skončila úspěšná dražba fotografií, byl večer zakončen zakrojením do lákavého dortu přichystaného speciálně pro tuto příležitost. Navzdory
onkologickému tématu byla akce pozitivně laděná a všichni, kdo se jí účastnili, odcházeli s úsměvem na tváři a hezkými vzpomínkami. Celkový
výtěžek aukce 51 899 Kč byl třešničkou na onom
slavnostním dortu.
Věříme, že i díky naší podpoře Mamin s rakovinou najdou onkologicky nemocné maminky
pomoc, a to nás moc těší!

MÍSTNÍ MÍSTNÍM, Z.Ú.
Místní místním jsou neziskovou organizací z Prahy, která vytváří síť solidárních kaváren
a podniků poskytující lidem v nouzi drobné služby zdarma. Mohou si například nechat dobít
mobilní telefon, ohřát jídlo nebo dostat sklenici vody. Vše začalo v roce 2018, kdy Ester Pacltová a Jakub Dutka odstartovali pilotní projekt
solidární sítě podniků a pro tuto myšlenku získali první čtyři pražské kavárny ochotné pomoci
lidem bez domova a komukoliv v nouzi. Impulsem byla zkušenost z terénní sociální práce, kde
viděli, že mezi společností a lidmi v nouzi existuje
bariéra vytvářející nepochopení, konflikty a prohlubující odstup obou stran. Tuto bariéru chtěli
překonávat příležitostmi drobné pomoci, ale
také vytvářením sociálních vazeb. “Záchytná síť”
pro lidi bez domova a v nouzi se postupně rozrostla na 20 podniků. Od roku 2019, kdy Jakub
a Ester založili Místní místním, z.ú., potkávali lidi
bez domova, poznávali jejich příběhy i potřeby.
Ty je inspirovaly k dalšímu projektu věnovanému umělkyním a umělcům se zkušeností s bezdomovectvím. Pořádají koncerty, výstavy, přednášky, podporují je v umělecké tvorbě i osobním
růstu a zapojují do chodu organizace. Usilují
společně o nový pohled na bezdomovectví, odstranění stereotypů a zlepšení pochopení situace lidí bez domova a v nouzi.
Multižánrový festival se sociálním přesahem
„Umění a bezdomovectví“ se uskutečnil v sobotu 16. října 2021 v historické budově Invalidovny
v Praze. Byl to den plný hudby, výtvarného umění a různých možností vhledu do problematiky
bezdomovectví. Paralelně se nabízela řada aktivit,
jako swap květin a oblečení, prodej propagačních předmětů organizace, výroba eko peněže-

nek a macramé a výstava umělkyň a umělců se
zkušeností s bezdomovectvím. Konala se také
odborná přednáška v angličtině o bezdomovectví v Praze, na níž vystoupily Ester Pacltová (Místní místním), Jitka Modlitbová (Armáda spásy)
a Lenka Vrbová (Jako Doma). Vzhledem k chladnějšímu počasí se další program - promítání
a divadelní představení konalo uvnitř. O hudební jam se postarala kapela Kinky Blues a na zahradě se grilovaly dobroty získané díky pomoci
potravinové banky. Celkový výtěžek akce dosáhl
11 755 Kč. Neméně důležitým „výtěžkem“ byla
mnohá setkání a komunikace návštěvníků akce
s lidmi v nouzi a bez domova. Benefici bohužel
nepřálo počasí, o to větší obdiv patřil organizátorům i účastníkům za bohatý program a úžasnou atmosféru.
Výtěžek z akce zdvojnásobený naším grantem
byl použit na materiální vybavení pro hudební dílny a na pomůcky pro výtvarné workshopy,
konkrétně na pořízení hudebního nástroje cajon,
bezdrátového mikrofonu, papírů, barev a štětců.
Zbylo i na vytištění pohledů s portréty umělců
majících zkušenost s bezdomovectvím, které se
nyní prodávají v síti spolupracujících podniků.
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Složitá situace způsobená pandemií a sociální izolací z pochopitelných důvodů přispěla
v roce 2021 ke značnému úbytku benefičních akcí. Pro nás to znamenalo pokles počtu
žádostí o podporu, jaký jsme v historii nadace nezažili. Proto jsme vybírali organizace
k mimořádné podpoře z žádostí přijatých během předešlého roku, které nás zaujaly
svými nápady a odhodláním. Tady jsou ukázky dvou z nich.
LEMNISKÁTA – ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.P.S.
Lemniskáta - život bez bariér o.p.s. se věnuje
pracovní rehabilitaci a sociální integraci zdravotně znevýhodněných dospělých osob. Organizace vznikla na podnět Městské části Prahy 2 a je
v provozu od dubna roku 2011. Od svého založení je chráněné pracoviště Lemniskáta členem
Spolku pro léčebnou pedagogiku a sociální terapii v ČR.
Základní myšlenkou a cílem organizace je
umožnit a zachovat pracovní příležitosti osobám
s postižením v chráněném, ale přitom v tvůrčím,
vřelém a vnitřně svobodném prostoru.
V současnosti provozuje výrobní dílnu, kde zaměstnanci s pomocí asistentů vyrábějí školní
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sešity pro waldorfské školy, zatímco v umělecké
dílně se specializují na vývoj designu, kreativní
tvorbu a realizaci nových vzorů. Součástí aktivit
je program exkurzí pro školy „Boříme bariéry“,
který zprostředkovává školákům ruční výrobu
sešitů za asistence klientů Lemniskáty. Organizace pořádá i workshopy pro veřejnost a její
klienti vyrábějí notýsky a skicáky pro Zdravotní klauny, aby jimi mohli potěšit malé pacienty
v nemocnicích.
Na začátku roku 2021 jsme této obdivuhodné organizaci rádi přispěli mimořádným darem
30 000 Kč na nákup materiálu pro papírenskou
a uměleckou dílnu.

ORGANIZACE NEVIDOMÝCH Z.S.
Organizace nevidomých z.s. působí v celé České republice prostřednictvím středisek v Jihlavě,
Praze a Brně. Jejím hlavním cílem je naučit osoby
těžce zrakově postižené žít, pracovat, psychicky
se vyrovnat se svým handicapem a zapojit se
do společnosti. Svým klientům poskytuje sociální poradenství, rehabilitace, pomoc s obsluhou
kompenzačních pomůcek, asistenční službu,
průvodcovskou a předčitatelskou službu a mnoho jiného. Organizace také usiluje o vybudování
moderního komunitního centra tak, aby se nevidomí, slabozrací i členové s kombinovaným
postižením mohli scházet v příjemném prostředí se svými rodinnými příslušníky, dobrovolníky
a s veřejností. Chce vytvořit prostor, kde se od
sebe všichni budou vzájemně učit, mít radost ze
života a předávat si své životní zkušenosti.
Organizace nevidomých pořádá pro své klienty i volnočasové aktivity, jako jsou šachové
turnaje, sportovní tréninky v showdownu (stolní
tenis pro nevidomé), rekondiční pobyty, masáže,
plavání a lyžování. Ano, čtete správně, i nevidomí mohou zažít radost ze svižné jízdy ze svahu.
Potřebují k tomu speciální lyžařské vybavení Biski, které umožňuje spolupráci osoby se zdravotním postižením s instruktorem-asistentem. Na
nákup tohoto vybavení jsme přispěli mimořádnou podporou 30 000 Kč a věříme, že si nevidomí, těžce zrakově postižení či tělesně postižení
klienti organizace užijí zimních sportů naplno.
„Lyžujeme a handicap pro nás není překážkou“.
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Podpořené projekty
podle účelu grantu

Podpořeno celkem
39 projektů

Pořízení auta

počet 5
13%

Opravy/úpravy
prostor/budov

počet 6
15%

Nákup zařízení
a pomůcek

počet 22
56%

Podle cílové skupiny				

Služby

počet 6
15%

počet

Senioři

14

36%

Dospělí

15

38%

Děti a mládež

10

26%
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Podpořené projekty podle kraje

Podpořeno celkem 39 projektů

Liberecký
počet 1 (3%)
Ústecký
počet 3 (8%)
Karlovarský
0
Plzeňský
počet 4 (10%)

Hl. město Praha
počet 4 (10%)
Středočeský
počet 3 (8%)

Královehradecký
počet 2 (5%)
Pardubický
počet 3 (8%)

Vysočina
počet 2 (5%)
Jihočeský
počet 4 (10%)

Olomoucký
počet 1 (3%)

Moravskoslezský
počet 3 (8%)

Zlínský
počet 3 (8%)
Jihomoravský
počet 6 (15%)

* kraj uveden podle sídla organizace, některé organizace
však pomáhají klientům z širšího regionu nebo z celé České
republiky
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Veřejná sbírka
LETY DIVOKÝCH HUS
V roce 2021 jsme opět pravidelně vyhlašovali
veřejnou sbírku Lety Divokých hus ve prospěch
konkrétních projektů vybraných v grantovém
řízení. Výtěžky sbírek se stávají součástí zdvojnásobení 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 prostřednictvím DMS a z finančních příspěvků zaslaných přímo na uvedený účet dosáhl v roce 2021 částky
433 517 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 Divoké husy obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
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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 termínu 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

Organizace podpořené v roce 2021 z veřejné sbírky Lety Divokých hus
Organizace		

Účel použití prostředků z veřejné sbírky

Částka

Diakonie ČCE – středisko
v Sobotíně

Vybavení seniorského pokoje v Domově se zvláštním
režimem.

15 000 Kč

Farní charita Kamenice
nad Lipou ERC

Kompenzační pomůcky - xxl invalidní vozík, toaletní židle.

21 822 Kč

Lemniskáta – život bez
bariér, .o.p.s.

Nákup materiálu pro chráněnou papírenskou
a uměleckou dílnu.

15 127 Kč

Charita Uherský Brod

Nákup elektrických, polohovacích lůžek s antidekubitními
matracemi.

16 507 Kč

Organizace nevidomých
Zakoupení speciálního lyžařského vybavení Biski,
z.s. Alza souhvězdí pomoci vhodného pro osoby se zdravotním postižením.

20 173 Kč

Oblastní charita Tišnov
- Domácí hospic Porta
Vitae

Venkovní označení provozovny, nábytek pro skladování
zdravotnického materiálu a pro zázemí pracovníků.

28 229 Kč

Kaňka o.p.s.

Zakoupení pomůcek - speciální sedačky, sady speciálních
molitanových prvků a komunikátoru/ů do terapií.

15 104 Kč

Domácí hospic
NABLÍZKU, z.u. ŘLP

Nákup 2x mobilního koncentrátoru kyslíku.

15 603 Kč

Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.

Oprava školní budovy a vybavení tříd.

9 036 Kč

Hospic sv. Jana
N. Neumanna, o.p.s.

Nákup přenosného kyslíkového koncentrátoru.

5 988 Kč

Farní sbor ČCE
v Černošíně

Náklady spojené se zateplením domu a novou fasádou ze
strany do ulice v kazatelské stanici Lestkov.

14 731 Kč

Charita Svitavy

Vybavení pro novou službu Domácí zdravotní péče
– ošetřovatelská a paliativní.

31 803 Kč

Charita Jablunkov

Nákup školních pomůcek a obuvi pro děti ze sociálně
slabších rodin.

9 387 Kč

Domov Jitka o.p.s.

Oprava střechy budovy Domova Jitka.

6 400 Kč

Oblastní charita Červený
Kostelec, stř. Domov
sv. Josefa

Dofinancování celotělové vířivky s perličkou na mechanické ovládání o objemu 280 litrů.

11 447 Kč
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Organizace

Účel použití prostředků z veřejné sbírky

Částka

Sdílení o.p.s.

Dofinancování nového automobilu pro poskytování služeb.

10 337 Kč

Humanitární sdružení
Perspektiva, z.s.

Svozová služba pro klienty organizace - nákup automobilu
se speciální nájezdovou plošinou.

12 955 Kč

Bratrstvo psích tlapek z.s.

Podpora canisterapie a vydání nové publikace s pracovním
názvem „Psí profese“.

10 000 Kč

Cesta životem
bez bariér, z.s.

Přídavný motůrek k mechanickému vozíku, konvektomat
do cvičné kuchyně a renovace jídelny na táborové základně
Zbožňov.

11 901 Kč

Národní ústav pro autismus, z.ú. (NAUTIS)

Technické i zvukové vybavení a výtvarný a scénografický
materiál pro divadelní soubor Dr.amAS.

9 600 Kč

Svaz tělesně postižených
v České republice z.s.

Dofinancování koupě vozu značky Toyota k dopravě
seniorů a zdravotně postižených.

3 690 Kč

Místní místním, z.ú.

Materiální vybavení pro hudební dílny a výtvarné workshopy
pro umělkyně a umělce se zkušeností s bezdomovectvím.

6 758 Kč

Maminy s rakovinou, z.s.

Dotisk informačních letáčků a brožurek pro pacientky.

11 743 Kč

Apropo Jičín, o.p.s.

Auto s nájezdovou plošinou.

11 699 Kč

Centrum pro rodinu
a sociální péči, z.s.

Aktivity a výlety v rámci sociálně-aktivizační služby BRÁNA
pro mladé lidi s handicapem.

10 694 Kč

Sdružení TULIPAN, z.s.
Bezporadce

Potřebné vybavení a materiál do chráněných dílen.

11 381 Kč

Diakonie ČCE - středisko
v Sobotíně

Elektrický pojízdný zvedák.

6 658 Kč

Celkem

• 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 2021 vyplacena.
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353 773 Kč

• Na projekty v programu „Benefice s Divokými husami“, které jsou podpořené z jiných zdrojů (např. firemními dárci) veřejnou sbírku obvykle nevyhlašujeme.
• V případě, že organizace dosáhne nižšího výtěžku
benefice, než je výsledek veřejné sbírky pro tuto organizaci, přebytek se převádí na sbírku následující.

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. 2021 (v celých tisících Kč).

Činnosti
A

Náklady

hlavní

hospodářská

celkem

I.

Spotřebované nákupy a nakupované služby

638

346

984

1.

Spotřeba materiálu, energie a ostatních
neskladných dodávek

61

90

151

3.

Opravy a udržování

0

175

175

4.

Náklady na cestovné

9

0

9

5.

Náklady na reprezentaci

10

0

10

6.

Ostatní služby

558

81

639

III.

Osobní náklady celkem

30

0

30

10.

Mzdové náklady

30

0

30

IV.

Daně a poplatky celkem

5

17

22

15.

Daně a poplatky

5

17

22

V.

Ostatní náklady celkem

14

14

28

20.

Dary

6

0

6

22.

Jiné ostatní náklady

8

14

22

VI.

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

8 700

371

9 071

23.

Odpisy dlouhodobého hmotného
a nehmotného majetku

19

371

390

24.

Prodaný dlouhodobý majetek

2 881

0

2 881

25.

Prodané cenné papíry a podíly

5 800

0

5 800

VII.

Poskytnuté příspěvky celkem

960

0

960

28.

Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčt.
mezi org.sl.

960

0

960

10 347

748

11 095

Náklady celkem
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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. 2021 (v celých tisících Kč).

Činnosti
B

Výnosy

hlavní hospodářská

II.

Přijaté příspěvky

154

0

154

3.

Přijaté příspěvky (dary)

154

0

154

III.

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

0

1 452

1 452

2.

Tržby z prodeje služeb

0

1 452

1 452

V.

Tržby z prodeje majetku

10 822

0

10 822

11.

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku

4 641

0

4 641

12.

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

5 855

0

5 855

15.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

326

0

326

10 976

1 452

12 428

Výnosy celkem

celkem

C

Hospodářský výsledek před zdaněním

629

704

1 333

D

Hospodářský výsledek po zdanění

629

704

1 333

Další finanční údaje
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			
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1 570 659 Kč
435 141 Kč
433 517 Kč
35 691 908 Kč
1 030 411 Kč
590 067 Kč
1,65%

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. 2021 (v celých tisících Kč).
Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu dni
účetního období

A

Dlouhodobý majetek celkem

29 956

34 285

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

16 000

6.

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

11 300

16 000

A. IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

3 751

4 122

6.

Stavbám

3 717

4 088

10.

drobnému dlouhodobému majetku celkem

34

34

B

Krátkodobý majetek celkem

1 089

978

B. II.

Pohledávky celkem

259

238

1.

Odběratelé

781

781

4.

Poskytnuté provozní zálohy

56

62

17.

Jiné pohledávky

63

31

18.

Dohadné účty aktivní

140

145

19.

Opravná položka k pohledávkám

-781

-781

B. III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

817

724

1.

Peněžní prostředky v pokladně

1

0

3.

Peněžní prostředky na účtech

816

724

B. IV.

Jiná aktiva celkem

13

16

1.

Náklady příštích období

13

16

31 045

35 263

Aktiva celkem
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Finanční zpráva / Rozvaha - Pasiva

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. 2021 (v celých tisících Kč).
Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu dni
účetního období

A

Vlastní zdroje celkem

30 463

34 790

A. I.

Jmění celkem

32 800

35 794

1.

Vlastní jmění

32 792

35 692

2.

Fondy

8

102

A II.

Výsledek hospodaření celkem

-2 337

-1 004

1.

Účet hospodářského výsledku

2.

Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení

208

3.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let

-2 545

-2 337

B

Cizí zdroje

582

473

B. III.

Krátkodobé závazky celkem

488

377

1.

Dodavatelé

57

43

3.

Přijaté zálohy

342

260

5.

Zaměstnanci

5

0

9.

Ostatní přímé daně

1

0

22.

Dohadné účty pasivní

83

74

B IV.

Jiná pasiva celkem

94

96

2.

Výnosy příštích období

94

96

31 045

35 263

Pasiva celkem

1 333

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 2021.
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 2021
Název účetní jednotky: Nadace Divoké husy
Sídlo: Šlikova 403/16, 169 00 Praha 6
Právní forma: nadace, IČO: 65996640
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
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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 platnou 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 2021 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 cenami (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. 2021 za kalendářní rok 2021. Účetní závěrka byla vyhotovena
dne 20. 6. 2022. Finanční údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korun českých (Kč),
není-li dále uvedeno jinak.
Celý rok 2020 a rok 2021 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 dospělo k závěru, že nemaji významný vliv na předpoklad neomezené doby trvání podniku.
Vzhledem k tomu byla účetni závěrka k 31. 12. 2021 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 80 tis. Kč u hmotného majetku, a 60 tis. Kč u nehmotného
majetku. Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovací cenou sníženou o oprávky a případné opravné položky.
Technické zhodnocení, pokud převýšilo v úhrnu za zdaňovací období u jednotlivého hmotného majetku částku 80 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 nedokončených 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 dlouhodobý, finanční majetek s dobou splatnosti nebo se záměrem držby do jednoho roku jako krátkodobý.
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 hodnotou. 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 2021				22 407						22 407
Celkem 2020				
22 407
				
22 407

Opravné položky a oprávky
(údaje v tis. Kč)

               Počáteční     Přírůstky     Úbytky     Převody     Konečný     Opravné    Účetní
zůstatek
   zůstatek      položky     hodnota
Pozemky
Stavby
      3 717            371
Hmotné movité věci a jejich soubory
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
Ostatní DHM
          34
Poskytnuté zálohy na DHM
Nedokončený DHM
Celkem 2021		
3 751
371			
Celkem 2020			
3 380
371			
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      4 088

            3 870
            14 415

         34

4 122
3 751

18 285
18 656

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. 2021 činí 781 tis. Kč (k 31. 12. 2020 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.
Počáteční zůstatek opravné položky k pohledávce byl ve výši 781 tis. Kč, v roce 2021 již nedochází
ke změnám v opravné položce. 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 31.12.2021 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).
lnvestiční fondy v pořizovací ceně 10 500 tis. Kč. Dividendový fond GLOBAL MULTI ASSET TARGE
INCOME v pořizovací ceně 3 700 tis. Kč. Dividendový fond EUROPEAN EQUITY TARGET INCOME
v pořizovací ceně 1 800 tis. Kč.
V roce 2021 byla nadační jistina zvýšena o nemovitost, kterou nadace zdědila v ceně určené v příslušném usnesení o dědictví ve výši 2 900 tis. Kč. Tato nemovitost byla následně prodána a z výtěžku
prodeje byly nakoupeny další ostatní cenné papíry. Celkově dosahuje hodnota ostatniho finančního
majetku výše 16 000 tis. Kč.
Celková hodnota vlastního kapitálu je nižší o hodnotu 1 004 tis. Kč než hodnota nadačního kapitálu
vloženého do nadace (k 31. 12. 2021 ve výši 35 692 tis. Kč). Tento rozdíl je zejména způsoben
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 nehmotného 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 2021 nadace obdržela příspěvky z veřejné sbírky v celkové výši 433 tis. Kč. V roce 2020 to bylo
ve výši 443 tis. Kč. Dále nadace obdržela příspěvky od právnických a fyzických osob určených na jednotlivé projekty a zachycené do fondů v roce 2021 ve výši 267 tis. Kč a v roce 2020 ve výši 432 tis. Kč.
Tyto přijaté příspěvky byly v rámci hlavní činnosti nadace rozděleny na jednotlivé projekty (benefice)
a to v roce 2021 ve výši 1 571 tis. Kč a v roce 2020 ve výši 1 300 tis. Kč.
3.5.
Krátkodobé závazky
Nadace eviduje závazky z běžného obchodního styku.
Závazky k 31. 12. 2021 a k 31. 12. 2020 nejsou po lhůtě splatnosti.
3.6.

Výnosy z hlavní a hospodářské činnosti
(údaje v tis. Kč)

Služby, prodej maj.
Přijaté příspěvky
Ostatní
Výnosy

        Období do 31.12.2021
Hlavní      Hospodářská      Celkem

        Období do 31.12.2020
Hlavní      Hospodářská      Celkem

  1 452             
1 452
154
154
10 821
10 821
10 975   1 452                12 427

153
447
600

  1 520

  1 520

1 520
153
447
2 120

V roce 2021 nadace navýšila nadační jistinu o nemovitost, kterou získala dědictvím. Následně byla tato nemovitost prodána. V roce 2021 dále došlo k prodeji ostatního dlouhodobého finančního majetku a byly nakoupené
jiné ostatní dlouhodobé cenné papíry. Tyto skutečnosti ovlivnily výše uvedené ostatní výnosy.

3.7.
Zaměstnanci, vedení a statutární orgány účetní jednotky
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců a členů vedení nadace za rok 2021 a 2020 je následující:
2021

(údaje v tis. Kč)

2020

(údaje v tis. Kč)

Počet
Osobní náklady celkem
Zaměstnanci
0
30
Vedení nadace
Celkem			0			30
Počet
Osobní náklady celkem
Zaměstnanci
0
36
Vedení nadace
Celkem			0			36
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Počet zaměstnanců vychází z průměrného přepočteného stavu pracovníků. V roce 2021 a 2020 nebyly
vyplaceny žádné odměny ani funkční požitky členům řídících a kontrolních 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 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. 2021                                                                                                                                      
Výsledek hospodaření před zdaněním celkem
1 333
Z toho:
Výsledek hospodaření před zdaněním z hlavní činnosti   
629
Výsledek hospodaření před zdaněním z hospodářské činnosti (ke zdanění)
704
Osvobození od daně (§19, odst. 1, písm. r) ZoDP)
1 333
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 31.12.2021
Období do 31.12.2020
Povinný audit účetní závěrky
12
7
Jiné ověřovací služby
0
0
Celkem
12
7
3.10. Závazky neuvedené v rozvaze
K 31. 12. 2021 byla nadace ve sporu s dřívějším uživatelem (do 23. ledna 2018) jednoho z bytů v bytovém 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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Poděkování
Srdečně děkujeme všem partnerům, dárcům
a přátelům, kteří nás v roce 2021 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,
Nadace Martina Romana, LEGO Production
s.r.o., Alza.cz, 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 jakoukoliv 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.
Na provoz nadace přispěli:
EDITEL CZ s.r.o., HAVEL & PARTNERS s.r.o., GTS
Geotechnika s.r.o., Conseq Investment Management, a.s., SALUS – L, s.r.o., Obrazy v aukci s.r.o.,
Ing. Romana Pojslová, Ing. Ivona Klabouchová,
RNDr. Karel Janoušek, Ing. Martin Slavíček, Ing.
Eva Grollová
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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), 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!

Kontakty
Adresa:
Šlikova 403/16, 169 00 Praha 6
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
Twitter: https://twitter.com/NadaceDH
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. 2021 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, Ukrajinská 812/15, Praha 10
(v době vydání výroční zprávy nadace změnila svou adresu)
Text výroční zprávy sestavila Tereza Kopecká s použitím příspěvku od Ing. Ivony Klabouchové.
Kontrolovali: RNDr. Karel Janoušek, Ing. Ivona Klabouchová za správní radu Nadace Divoké husy
V Praze, dne 20. 6. 2022
Ověřil: RNDr. Karel Janoušek, předseda správní rady
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