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dovolte mi, abych Vás pozdravila poprvé
z této stránky. Předkládáme Vám Výroční
zprávu za rok 2015, jehož počátek byl
pro nadaci ve znamení změn. V březnu
loňského roku jsem vystřídala na pozici
ředitelky paní Marcelu Nevšímalovou. To,
že o Nadaci Divoké husy už někdy slyšel
téměř každý, s kým jsem se v uplynulém
roce při práci setkala, je z velké části její
zásluha. Za to bych jí chtěla poděkovat.
Můj hlavní a největší dík ale patří dárcům
a podporovatelům nadace – těm z let
minulých, těm, kteří s námi zůstali, i těm,
kteří se k tomu teprve chystají. Bez Vás by
to opravdu nešlo. Ať už jde o firemní dárce,
kteří společenskou odpovědnost vnímají
jako důležitou součást své práce, nebo
o přispěvatele do naší veřejné sbírky Lety
Divokých hus, na které v poslední době
myslím především. Většinou totiž zůstáváte
skromně anonymní. Osobně jsem měla
možnost mluvit jen s několika z Vás
a vždy je to pro mě příjemný a inspirující

zážitek. Spojuje Vás chuť a ochota pomáhat
potřebným a vybrat si, kam svou pomoc
nasměrujete. V době, kdy často slýcháme
o lhostejnosti, to není úplně běžné a my si
Vaší podpory a důvěry velmi vážíme.
Na následujících stránkách se můžete
dočíst, jak jsme hospodařili, a kde Vaše
příspěvky pomáhaly v loňském roce.
Děkuji Vám ze srdce i jménem organizací
podpořených v roce 2015 za Vaši přízeň.
Jen s Vámi se nám daří více pomáhat
a naplňovat naše poslání v programu
„Benefice s Divokými husami“ a veřejné
sbírce „Lety Divokých hus“.
S úctou
Andrea Hercíková
ředitelka

Vážení příznivci Nadace Divoké husy,
i já bych se rád připojil k paní ředitelce
Hercíkové s poděkováním Vám všem, kteří
naši nadaci podporujete a pomáháte nám
tak naplňovat naše poslání. Zachovejte
nám, prosím, svoji přízeň i do budoucna,
abychom i v následujících letech společně
dokázali udržet a dále rozšiřovat naši podporu co možná největšímu počtu organizací
neziskového sektoru. Děkujeme Vám za
Vaše štědré dary a za Vaši pomoc a věříme,
že se nám podaří zachovat si Vaši důvěru
i v příštích letech.
Závěrem bych rád poděkoval i všem
ostatním, kteří se v minulém roce 2015
podíleli na činnosti Nadace Divoké husy.
Děkuji paní ředitelce Hercíkové, která na
začátku loňského roku převzala vedení
nadace a úspěšně navázala na práci své
předchůdkyně, mé poděkování patří rovněž
všem dalším zaměstnancům i dobrovolníkům,
kteří v uplynulém roce zajišťovali bezproblémový chod nadace. Děkuji Vám všem za Vaši
práci a za Vaši podporu!
Karel Janoušek
předseda správní rady Nadace Divoké husy
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Poslání a cíle
Nadace Divoké husy
„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 sounáležitosti
   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 společně doletět dál a ví, kde peníze pomáhají
rozvíjet životní tvořivost a překonávat handicapy. Poleťte s námi…
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Kdo jsme
•

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.

•

Nadace Divoké husy působí v České republice od roku 1997. Za tuto dobu podpořila
více než 1600 projektů částkou přesahující 300 milionů korun.

•

Finanční prostředky získává Nadace Divoké husy od domácích a zahraničních dárců,
prostřednictvím veřejné sbírky Lety Divokých hus, z výnosů nadační jistiny
a v neposlední řadě i z příspěvků partnerské nadace Wilde Ganzen z Holandska.

•

Výše nadačního kapitálu Nadace Divoké husy je  32 791 908 Kč.

•

Nadace Divoké husy podporuje aktivity neziskových organizací v sociální a zdravotní
oblasti v České republice a také humanitární projekty v celém světě.

•

Nadace pomáhá organizacím podporujícím děti, dospělé či seniory s nějakým
znevýhodněním nebo postižením. 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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Lidé v Nadaci
Správní rada Nadace Divoké husy
Předseda: Karel Janoušek
Členové: Ivona Klabouchová, Gabriela Magsumová, Pieter C. A. Morée, Pavel Bratinka,
Tomáš Drobík
Členství počátkem roku 2015 ukončili Štěpánka Ostafijczuk Duchková a Tomáš Tesař.
Dozorčí rada Nadace Divoké husy
Předsedkyně: Marie Boháčová
Členové: Šimon Hradilek, Michal Kyncl
Členové správní a dozorčí rady pracují pro Nadaci Divoké husy bez nároku na odměnu.
Zaměstnanci a spolupracovníci Nadace Divoké husy v roce 2015
Marcela Nevšímalová – ředitelka – do ukončení pracovního poměru 28.2.2015
Andrea Hercíková – ředitelka – od 1.3.2015
Jitka Hanušová – koordinátorka projektu Reframingthemessage – do jeho ukončení
30.4.2015, manažerka marketingu a fundraisingu – od 1.5.2015
V průběhu zpracování této výroční zprávy došlo v Nadaci Divoké husy
k následujícím personálním změnám:
Jitka Hanušová ukončila pracovní poměr v nadaci k 15.2.2016
Patroni Nadace Divoké husy:
Alena Ježková, spisovatelka
Ondřej Kepka, režisér, scénárista a herec

6

Pravidla podpory
Koho podporujeme?
Nestátní neziskové organizace, které působí v sociální, zdravotní a humanitární oblasti.
Jakým způsobem?
Zdvojnásobujeme výnosy benefičních akcí až do výše 60 000 Kč.
Kdy?
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.
•
•
•
•

Podmínky:
Uspořádání benefiční akce.
Nadační příspěvek musí být použit na konkrétní účel, např. na nákup kompenzačních
pomůcek do hospice, hrazení hipoterapie pro děti s postižením nebo materiál pro
chráněnou dílnu
Přijatou podporu nelze využít na běžné provozní náklady organizace
Žádost do výběrového řízení podává vždy konečný příjemce grantu
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Benefice s NDh
s Divokými husami dáváte 2x více
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.
Jak to vidí podpořené organizace:
Domov sv. Karla Boromejského Praha - Řepy
V prosinci roku 2015 jsme za podpory Nadace Divoké husy uspořádali cyklus adventních koncertů, který
kulturně obohatil pacienty našeho Domova - těžce nemocné seniory. Koncerty prospěly také odsouzeným
ženám ve výkonu trestu, které zde pobývají, vzdělávají se v péči o nemocné a pracují v pomocných provozech. Kvalitní kulturní program v neposlední řadě potěšil i návštěvníky ze široké veřejnosti.
V rámci cyklu se uskutečnily tři koncerty: první v podání Dětského sboru Radost Praha a dívčího komorního
pěveckého sboru Puellae pod vedením prof. Vladislava Součka a Jana Pirnera, druhý v provedení orchestru
Archioni Plus pod vedením Michala Macourka se zpěvem Miroslavy Časarové a na třetím vystoupil soubor
zobcových fléten SIRINGA pod vedením Miroslava Bureše. Program byl koncipován tak, aby odpovídal
adventnímu období. Zazněly duchovní skladby klasiků, ale i vánoční písně a koledy.
Cyklus adventních koncertů se odehrával v prostorách památkově chráněného kostela sv. Rodiny, který je
vymalován unikátní beuronskou malbou a je neoddělitelnou součástí Domova sv. Karla Boromejského. Díky
kvalitnímu provedení jednotlivých protagonistů, výborné akustice kostela a vizuálnímu dojmu z neobvyklých
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maleb se podařilo přispět k uměleckému obohacení návštěvníků tohoto cyklu a k prožití příjemné vánoční
atmosféry.
Děkujeme Nadaci za dlouholetou podporu našich projektů, kterou přispívá k rozvoji našeho Domova, jeho
služby nemocným seniorům a také k šíření kvalitní kultury.
Ing. Monika Straková, Fundraising, PR a kultura
Sdružení D, z.ú. Olomouc:
Benefici pro Dramacentrum jsme v roce 2015 pořádali již potřetí, ale host tohoto dobročinného večera byl
opravdu výjimečný...
Legendární soubor Divadla Sklep v čele s Davidem Vávrou přijel se svým pásmem scének, skečů, písní
a tanců Svět zepředu a zezadu, aby zahrál pro přátele a příznivce Sdružení D. Slavnostní večer probíhal
ve Vlastivědném muzeu v Olomouci.
Součástí večera byla také tichá aukce dárkových krabic s inspirativním obsahem, připravená ve spolupráci
se studenty Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy v Přerově a dražba výtvarného díla
Davida Vávry, herce, výtvarníka a architekta a jednoho z dálkových patronů Sdružení D.
Ve slavnostní večer se podařilo vybrat neuvěřitelných 44 248 Kč. Nadace Divoké husy výtěžek z akce ještě
zdvojnásobila, takže Sdružení D získalo ze 3. Benefice rekordních 88 496 Kč!
Výtěžek akce putoval na Fond prožitkových programů Sdružení D, který pomáhá školám financovat
programy osobnostně-sociálního rozvoje dětem ze sociálně slabých rodin.
Mgr. Zuzana Snopková, vedoucí primární prevence, PR manažerka
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Podpora benefic - rok 2015
V rámci programu Benefice s Divokými husami podpořila Nadace Divoké husy
v roce 2015 celkem 24 projektů.
Celková částka vyplacená na příspěvcích činila 1 478 234 Kč (z toho 484 518 Kč z účtu
veřejné sbírky).
6 benefic bylo schváleno v roce 2014 a vyplaceno počátkem roku 2015 v částce
282 043 Kč
23 benefic bylo schváleno a vyplaceno v roce 2015 v částce 1 083 191 Kč
1 benefice byla schválena v roce 2015, vyplacena počátkem roku 2016 v částce
44 413 Kč
V roce 2015 byly vyplaceny také 3 mimořádné podpory v celkové částce 113 000 Kč
na projekty mimo program Benefice s Divokými husami.
Na podpoře vybraných projektů se podílelytyto organizace:
Wilde Ganzen
           247 320 Kč
Československá obchodní banka, a.s.
30 000 Kč
ČSOB Pojišťovna, a.s.
30 000 Kč
Nadace Martina Romana – Čtení pomáhá 60 000 Kč
Ekumenická rada církví v ČR
18 298 Kč
ŘLP ČR, s.p. – zaměstnanecká sbírka
26 000 Kč
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Projekty programu Benefice
s Divokými husami schválené v roce 2015
Organizace

Účel použití získaných prostředků

Částka grantu

DOMEČEK, středisko pro volný
čas a integraci DM CČSH        

asistenční automobil pro terénní služby

52 679 Kč

Dlouhá cesta

rekondiční víkend pro rodiče, kteří přišli o dítě

44 000 Kč

Nemocnice Milosrdných sester
sv. Karla Boromejského

pomůcky pro zmírnění bolestí pro nevyléčitelně nemocné

60 000 Kč

LEMNISKÁTA život bez bariér

nákup materiálu pro chráněnou dílnu na rok 2015

60 000 Kč

Diakonie Valašské Meziříčí

zakoupení automobilu pro pečovatele terénní služby

40 976 Kč

FOKUS Praha

vybudování venkovního zázemí, vybavení klubovny dataprojektorem

60 000 Kč

PIAFA Vyškov

dofinancování projektu Dobročinný obchůdek - pracovní místa pro
handicapované

50 606 Kč

OS Náruč     

nákup gastro vybavení do chráněné kuchyně a pekárny

60 000 Kč

Chelčický domov sv.Linharta,
o.p.s.

nákup automobilu pro dovoz uživatelů domova a Pečovatelskou
službu

60 000 Kč

Armáda spásy v České republice, z.s., Centrum SAMARITÁN
v Opavě

stavební úpravy prostoru stodoly - dílny na Farmě Armády spásy ve
Strahovicích

14 922 Kč

Cestou necestou  spolek

vybavení terapeutické místnosti

30 992 Kč

OS Paprskovec

nákup muzikoterapeutických pomůcek

13 683 Kč

Diakonie ČCE - středisko
v Myslibořicích

dovybavení projektu “Půdní vestavba” nezbytným nábytkem

60 000 Kč

Oblastní charita Vimperk

nákup vybavení jídelny, pořízení nového kotle na vytápění

40 839 Kč

Oblastní charita Červený
Kostelec - středisko Domov sv.
Josefa

nákup transportního zařízení pro zajištění mobility nemocných
v rámci objektu

60 000 Kč

FOKUS Tábor

výroba komiksových sešitů pro destigmatizační kampaň
TI, KTERÝM SE VYHÝBÁME

59 524 Kč
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Organizace

Účel použití získaných prostředků

Částka grantu

Denní centrum Barevný
svět, o.p.s.

nákup vybavení a materiálu pro terapeutické dílny

60 000 Kč

Život bez bariér, z.ú.

nákup stříkacího boxu na keramiku do rukodělné keramické dílny
zaměstnávající handicapované

48 000 Kč

Elpida, o.p.s.  

provoz celoročního sociálního, psychického, právního a finančního
poradenství pro seniory

60 000 Kč

Cesta domů, z.ú.

kompenzační pomůcky pro paliativní péči - potahy na matraci, chodítka,
el.zvedák, toaletní židle

60 000 Kč

Dotek, o.p.s.

nákup elektrických spotřebičů do provozu odlehčovací služby Dotek,
o.p.s.

15 920 Kč

Sdružení D, z.ú.

preventivní programy osobnostně-sociální výchovy na 1. a 2. stupni ZŠ
v Olomouckém kraji

44 272 Kč

Diakonie ČCE - středisko
v Brně

zakoupení a instalace speciální zvedací vany do chráněného bydlení
Nosislav

26 778 Kč

Domov sv Karla Boromejského

nákup zdravotnického materiálu, zdravotních a rehabilitačních pomůcek

44 413 Kč

Celkem

1 127 604 Kč

Podpořené projekty podle účelu a podle cílové skupiny
Podle účelu

Procenta

Počet

opravy a úpravy budov a prostor

17%

4

nákup zařízení a pomůcek

67%

16

služby

17%

4

Procenta

Počet

Praha

33%

8

Středočeský

8%

2

Jihočeský

17%

4

Královéhradecký

8%

2

Vysočina

13%

3

Zlínský

4%

1

Podle cílové skupiny

Procenta

senioři

42%

10

Severomoravský

8%

2

dospělí

42%

10

Jihomoravský

4%

1

děti a mládež

17%

4

Olomoucký

4%

1
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Počet

Podle kraje

Příklady podpořených projektů
Lemniskáta život bez bariér, o.p.s. – Divadelní představení Pátá dohoda
Divadelní představení Pátá dohoda patří k tradičním akcím, které soubor Jaroslava Duška
pravidelně uvádí na scéně pražského Klubu Na lávce. Tam ale není prostor pro realizaci
benefičních představení, a tak se využívá zájmu mimopražských divadel uvádět tuto hru
s podmínkou, že část výtěžku z akce bude věnována na dobročinné účely. V únoru se
představení pod záštitou veřejně prospěšného spolku Anaon, který tato benefiční představení
organizuje, konalo v Městském divadle v Jablonci nad Nisou ve prospěch chráněné dílny
Lemniskáta.
Výtěžek akce 92 253 Kč a nadační příspěvek 60 000 Kč použila Lemniskáta na nákup výrobního materiálu pro rok 2015.
Chráněná dílna Lemniskáta od roku 2011 zaměstnává osoby s fyzickým, mentálním a psychickým postižením a se změněnou pracovní schopností, kteří by jinak měli jen malou
šanci na pracovní uplatnění na otevřeném trhu práce. V dílně s pomocí asistentů vyrábějí
především specifické školní sešity pro waldorfské školy, ručně vázané notesy, papírové tašky,
přání a další výrobky.
Armáda spásy v ČR, z.s., pobočka v Opavě – Benefiční koncert
na podporu činnosti farmy Strahovice
Dne 17. května 2015 se v prostorách kostela sv. Václava v Opavě uskutečnil benefiční koncert Armády spásy. Akce byla uspořádána při příležitosti 25. výročí obnovení činnosti Armády
spásy v České republice. V Opavě pomáhá Armáda spásy potřebným od roku 2001. Vedle
azylových domů, nocleháren, denního centra a centra pro rodiny s dětmi provozuje také
farmu ve Strahovicích. Zde umožňuje dlouhodobě nezaměstnaným sociálně vyloučeným
lidem prostřednictvím pracovní rehabilitace rozvíjet pracovní a sociální návyky a zvyšovat
jejich šance na návrat do běžného života.
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Výtěžek akce 14 922 Kč a příspěvek nadace ve stejné výši byl využit ke zlepšení pracovních
podmínek osob, které se v rámci pracovní rehabilitace na Farmě Armády spásy ve Strahovicích připravují na placené zaměstnání na běžném pracovním trhu. Účelem bylo zamezit
únikům tepla, tvoření průvanu a omezit prašnost v prostoru stodoly, kde je situována výroba
pelet a dílna. Protože byl výtěžek akce oproti předpokladu podstatně vyšší, podařilo se také
vyspravit podlahu a zdivo a v celém objektu peletkárny instalovat nové rozvody energetické
sítě.
Oblastní charita Červený Kostelec – středisko Domov sv. Josefa 
- 14. Svatoanenské zahradní slavnosti aneb slavnosti bez bariér
Domov sv. Josefa je nestátní zdravotní a sociální zařízení, které od roku 2011 poskytuje komplexní péči nemocným s roztroušenou sklerózou mozkomíšní v pokročilém stadiu nemoci.
S kapacitou 42 lůžek ročně poskytnou pomoc přibližně 250 nemocným.
25. července 2015 se v areálu Domova sv. Josefa, vŽirčiu Dvora Králové nad Labem konala
největší benefiční akce tohoto domova. Jednalo se o slavnost se třemi scénami a jarmarkem
lidových řemesel. Akce byla připravena ve spolupráci s regionálními prodejci a sociálními
podniky. V kostele zazněla duchovní a vážná hudba a také unikátní zvonkohra, na nádvoří
DSJ probíhal program hlavně pro nejmenší návštěvníky, v zámeckém parku se konaly koncerty populární hudby. Doprovodný program byl určený pro celou rodinu – poníci, pouliční
parkur, workshop – žonglování, tanec se psem, ochutnávky bylinných produktů z vlastní
produkce atd. V průběhu celé akce probíhaly komentované prohlídky kostela, Domova
sv. Josefa a bylinkové zahrady.
Výtěžek akce 66 440 Kč spolu s příspěvkem nadace 60 000 Kč byl využit na pořízení
celoplošného transportního zařízení, které umožňuje mobilitu nemocných po celém objektu
a tím účast na rehabilitacích a terapiích, což prospívá zdravotnímu stavu pacientů. Odpadá
také velmi namáhavá práce personálu s ručním přenášením nemocných – 8-10 krát denně
mezi vozíkem a lůžkem.
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Veřejná sbírka
Lety Divokých hus
V roce 2015 byla opět pravidelně vyhlašována veřejná sbírka Lety Divokých hus. Sbírku
vyhlašujeme ve prospěch konkrétních projektů vybraných v grantovém řízení. Výtěžky sbírek
se stávají součástí zdvojnásobení výtěžku pořádaných akcí v rámci programu Benefice
s Divokými husami.
Jednotlivé sbírky byly prezentovány v těchto českých médiích:
Český rozhlas, Radio Proglas, měsíčník Protestant a časopis Sféra
Číslo účtu veřejné sbírky:  27 000 000/0100
vedené u Komerční banky
Výtěžek veřejné sbírky roce 2015 prostřednictvím DMS a finančních
příspěvků zaslaných přímo na uvedený účet byl 489 561,10 Kč
Možnosti podpory: zaslání libovolné částky na sbírkové konto nebo zaslání dárcovské SMS
ve tvaru DMS HUSY na číslo 87777. Cena DMS je 30 Kč a Nadace obdrží 28,50 Kč.
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
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Organizace podpořené v roce 2015 veřejnou sbírkou:
Organizace

Částka

Rytmus Chrudim o.p.s.

23 332 Kč

MOST o.p.s.  

35 119 Kč

Diakonie ČCE  

18 658 Kč

Nazaret, stř. DIAKONIE CČH

31 429 Kč

Dlouhá cesta

11 629 Kč

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského

14 326 Kč

LEMNISKÁTA život bez bariér

7 278 Kč

Diakonie Valašské Meziříčí

17 466 Kč

FOKUS Praha  

45 208 Kč

PIAFA Vyškov

16 038 Kč

OS Náruč

7 850 Kč

Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s.

10 852 Kč

Armáda spásy v ČR, z.s., pobočka v Opavě

13 384 Kč

Cestou necestou spolek

19 104 Kč

OS Paprskovec

9 041 Kč

Diakonie ČCE - středisko v Myslibořicích

27 132 Kč

Oblastní charita Vimperk

17 678 Kč

Oblastní charita Červený Kostelec -  Domov sv. Josefa

29 513 Kč

FOKUS Tábor

19 403 Kč

Denní centrum Barevný svět, o.p.s.

8 784 Kč

Život bez bariér, z.ú.

23 387 Kč

Cesta domů, z.ú.

31 820 Kč

Dotek, o.p.s.

15 920 Kč

Sdružení D, z.ú.

15 203 Kč

Diakonie ČCE - středisko v Brně

14 964 Kč

Celková částka vyplacená z účtu veřejné sbírky

484 518 Kč
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Projekt
Reframing the Message
V roce 2015 byl ukončen mezinárodní projekt Reframing the Message, na kterém se Nadace
Divoké husy od roku 2013 podílela jako partnerská organizace nizozemských Wilde Ganzen
a dánského CISU. Projekt byl zaměřen na komunikaci neziskových organizací s veřejností,
konkrétně na zlepšení komunikačních dovedností malých a středních neziskových organizací
(NNO) a dobrovolníků, kteří působí v oblasti rozvojové spolupráce a vzdělávání. Dalším cílem
projektu byla pozitivnější komunikace neziskových organizací a důraz na rámování sdělení.
Nadace Divoké husy uspořádala během dvou let pro NNO několik seminářů, workshopy
a soutěž. Výsledky jejich činnosti byly prezentovány na putovní výstavě „The World’s Best
News“, jež byla v roce 2014 k vidění na deseti místech v ČR. Obsahovala 10 oboustranných panelů, na nichž byly prezentovány projekty 18 zapojených organizací, které působí
v zahraničí. Veřejnost se tak mohla prostřednictvím fotografií a krátkého textu dozvědět
o tom, jaké prospěšné projekty jsou díky českým neziskovým organizacím v zahraničí realizovány.  V březnu 2015 proběhlo v Amsterdamu závěrečné setkání partnerů projektu, kde
byla spolupráce s Nadací Divoké husy hodnocena kladně. Jako klíčové bylo hodnoceno
partnerství s FoRS – Českým fórem pro rozvojovou spolupráci. Všechny aktivity byly úspěšně
dokončeny a cíle projektu a závazky byly naplněny.
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Finanční zpráva
Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.
ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb.
a ve znění vyhlášky č. 548/2004 Sb.

Sestavený ke dni
31. 12. 2015
(v celých tisících Kč)

Nadace Divoké husy
Hybernská 1007/20
110 00 Praha 1

IČ: 659 96 640
Číslo
řádku

A

Náklady

I.

Spotřebované nákupy celkem
Spotřeba materiálu

II.

III.

IV.
V.

VI.
VII.

Činnosti
hlavní

hospodářská

celkem

1

40

42

82

2

18

0

18

Spotřeba energie

3

22

42

64

Služby celkem

4

422

160

582

Opravy a udržování

5

0

51

51

Cestovné

6

30

0

30

Náklady na prezentaci

7

5

0

5

Ostatní služby

8

387

109

496

Osobní náklady celkem

9

889

0

889

Mzdové náklady

10

680

0

680

Zákonné sociální pojištění

11

207

0

207

Zákonné sociální náklady

12

2

0

2

Daně a poplatky celkem

13

1

13

14

Ostatní daně a poplatky

14

1

13

14

Ostatní náklady celkem

15

34

13

47

Kursové ztráty

16

3

0

3

Jiné ostatní náklady

17

31

13

44

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

18

0

364

364

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného IM

19

0

364

364

Poskytnuté příspěvky celkem

20

587

0

587

Poskytnuté příspěvky

21

587

0

587

Náklady celkem

22

1 973

592

2 565
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Číslo
řádku
B

Výnosy

I.

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
Tržby z prodeje tržeb

Činnosti
hlavní

hospodářská

celkem

23

0

1 277

1 277

24

0

1 277

1 277

Ostatní výnosy celkem

25

8

80

88

Kursové zisky

26

3

0

3

Jiné ostatní výnosy

27

5

80

85

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opr. položek…

28

649

0

649

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

29

649

0

649

Přijaté příspěvky celkem

30

6

0

6

Přijaté příspěvky

31

6

0

6

Provozní dotace celkem

32

749

0

749

Provozní dotace

33

749

0

749

Výnosy celkem

34

1412

1357

2769

C

Hospodářský výsledek před zdaněním

35

-561

765

204

D

Hospodářský výsledek po zdanění

36

-561

765

204

II.

III.
IV.
V.
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Rozvaha (bilance) v plném rozsahu - Aktiva
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.
ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb.
a ve znění vyhlášky č. 548/2004 Sb.

Výpočet položek
k 31. 12. 2015
(v tisících Kč)

Nadace Divoké husy
Hybernská 1007/20
110 00 Praha 1
IČ: 659 96 640

Stav k prvnímu Stav k poslednímu
Číslo
řádku dni účetního období dni účetního období
1
20 545
30 690

A

Dlouhodobý majetek celkem

I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

2

0

0

II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

3

22 094

22 094

Pozemky

4

3 870

3 870

Stavby

5

18 190

18 190

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

6

34

34

Dlouhodobý finanční majetek celkem

7

0

10 509

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

8

0

10 509

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

9

-1 549

-1 913

stavbám

10

-1 516

-1 880

drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

11

-33

-33

B

Krátkodobý majetek celkem

12

12 071

1 854

I.

Pohledávky

13

430

553

Odběratelé

14

472

596

Poskytnuté provozní zálohy

15

63

68

Jiné pohledávky

16

6

4

Dohadné účty aktivní

17

118

114

Opravná položka k pohledávkám

18

-229

-229

Krátkodobý finanční majetek celkem

19

11 620

1 286

Pokladna

20

3

2

Bankovní účty

21

11 617

1 284

Jiná aktiva celkem

22

21

15

Náklady příštích období

23

21

15

Aktiva celkem

24

32 616

32 544

III.
IV.

II.

III.
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Rozvaha (bilance) v plném rozsahu - Pasiva
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.
ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb.
a ve znění vyhlášky č. 548/2004 Sb.

Výčet položek
k 31. 12. 2015
(v tisících Kč)

Nadace Divoké husy
Hybernská 1007/20
110 00 Praha 1
IČ: 659 96 640

Stav k prvnímu Stav k poslednímu
Číslo
řádku dni účetního období dni účetního období
1
32 096
32 146

A

Vlastní zdroje celkem

I.

Jmění celkem

2

32 946

32 792

Vlastní jmění

3

32 792

32 792

Fondy

4

154

0

Výsledek hospodaření celkem

5

-850

-646

Účet hospodářského výsledku

6

364

204

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

7

-1 214

-850

B

Cizí zdroje

8

520

398

I.

Dlouhodobé závazky celkem

9

102

52

Dohadné účty pasivní

10

102

52

Krátkodobé závazky celkem

11

369

297

Dodavatelé

12

18

27

Přijaté zálohy

13

220

216

Zamestnanci

14

69

31

Závazky k inst. soc. zabezpečení a zdrav. poj.

15

39

18

Ostatní přímé daně

16

22

4

Jiné závazky

17

1

1

Jiná pasiva celkem

18

49

49

Výnosy příštích období

19

49

49

Pasiva celkem

20

32 616

32 544

II.

II.

III.
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Příloha k roční účetní závěrce
za rok 2015, Nadace Divoké husy
Název účetní jednotky:
Nadace Divoké husy
Sídlo:
Hybernská 1007/20, 110 00, Praha 1
IČ:
65996640  
Právní forma:
nadace
Předmět činnosti a účel:
podpora rozvoje zejména nestátních neziskových organizací působících v oblasti sociální,
zdravotní, charitativní a humanitární, včetně vzdělávání zaměřeného tímto směrem.
Rozvahový den:
31. 12. 2015           
Informace dle § 30 vyhlášky č. 504/2002 Sb.
a) Nadace byla zapsána dne 13.1.1999 do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem
v Praze, spisová značka: oddíl N, vložka 81. Nadace má zaregistrován nadační kapitál ve výši
32.791.908,00 CZK. Nadační jistina je tvořena cennými papíry a bytovým domem s pozemkem.                                                                                                   
b) Statutární orgán - správní rada
Členové správní rady k 31.12.2015:
RNDr. Karel Janoušek – předseda
Dr. Pieter Cornelis Adrianus Moree
Ing. Ivona Klabouchová
Mgr. Tomáš Drobík
Ing. Pavel Bratinka
Ing. Gabriela Magsumová
Štěpánka Ostafijczuk Duchková – ukončeno
členství leden 2015
Tomáš Tesař – ukončeno členství leden 2015
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Členové dozorčí rady:
Mgr. Šimon Hradilek
JUDr. Marie Boháčová
Ing. Michal Kyncl
Zřizovatel:
Ing. Eva Grollová
Mgr. Jiří Štorek
Drs. Pieter Cornelis Adrianus Moreé
Maarten Theodoor Karel de Vries

            
Jménem nadace jedná, zavazuje ji a podepisuje jejím jménem předseda správní rady.
Na základě plné moci může jednat a podepisovat ředitelka nadace Andrea Hercíková.
Podepisování za nadaci probíhá tím způsobem, že k nadepsanému či tištěnému názvu nadace
připojí k tomu oprávněná osoba svůj podpis.
Nadace vykonává zejména nadační činnost v rámci své činnosti hlavní. Vedlejší (hospodářská)
činnost je vykonávána v souvislosti s pronájmem bytů a nebytových prostor u nemovitosti tvořící
nadační jistinu.
c) Účetním obdobím je kalendářní rok od 1.1. do 31.12. 2015.
Účetní záznamy jsou zpracovávány na účetním softwaru PREMIER.
Záznamy a účetní dokumentace archivována v sídle nadace, účetnictví
zpracovává společnost PRODIMO ACCOUNTING s.r.o., IČ: 24840891.
Ostatní účetní metody použity dle vyhlášky č. 504/2002 Sb.
d) Významné události mezi datem účetní závěrky a sestavením účetní závěrky, které
by měly dopad na účetní závěrku roku 2015 nenastaly.
e) Hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek oceňujeme cenou pořizovací (cena pořízení + náklady spojené s pořízením). Zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou výrobky výší vlastních
nákladů. Závazky byly oceňovány v pořizovacích cenách. Pro přepočet cizí měny na českou byl
použit kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou k okamžiku ocenění. Na konci
účetního období přepočet dle kurzu ČNB k 31.12.2015. V minulých letech vytvořila nadace
opravné položky na nedobytné pohledávky v celkové výši 228.541,00 CZK.
f) Nemá podíl v žádné jiné účetní jednotce.
g) Závazky do splatnosti:

pojistné na soc. zabezpečení
     
12.424,00 CZK
veřejné zdravotní pojištění
     
5.325,00 CZK
                                               zálohová daň                                        
3.810,00 CZK
                                               kooperativa                                              
494,00 CZK
                                
Dále nadace eviduje závazky z obchodních vztahů ve splatnosti 26.832,84 CZK.
h) Nadační jistina je tvořena bytovým domem 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.

23

i) Nadační jistina je částečně tvořena cennými papíry. V lednu 2015 byly nakoupeny cenné
papíry v celkové výši 10 892 tis. Kč prostřednictvím České spořitelny. V červnu byly prodány
CP za 1.032 tis. Kč. K 31.12.2015 je hodnota CP 10.509 tis. Kč.
j) není předmětné
k) není předmětné
l) Hospodářský výsledek k 31.12. 2015 z hlavní činnosti činí:     -561.078,60 CZK
Hospodářský výsledek k 31.12. 2015 z vedlejší činnosti činí:       765.154,49 CZK
Vedlejší činnost je tvořena pronájmem a údržbou bytového domu. Tento bytový dům je zapsaný v nadačním rejstříku jako součást nadační jistiny. Výnosy z tohoto majetku jsou podle
zákona o daních z příjmů 586/1992 §19 osvobozeny.
m) Průměrný přepočtený počet zaměstnanců :              1
Mzdové náklady:
DPP:
Náklady na sociální a zdravotní pojištění:
Ostatní sociální náklady:
n) není předmětné
o) není předmětné
p) není předmětné
q) není předmětné

                609.124,00 CZK
                70.586,00 CZK
                206.949,00 CZK
                2.559,00 CZK

r) Výnosy z majetku zapsaného v nadační jistině jsou osvobozeny od daně z příjmů
právnických osob, výnosy z hlavní činnosti nejsou předmětem daně z příjmů.
Daňová povinnost v roce 2015 nevznikla.
s) není předmětné
t) Nájemné se službami:                                          1.276.779,44 CZK
Výnosy z dlouhodobého fin. majetku:                      648.559,31 CZK
Dary použité na provoz nadace:                                6.300,00 CZK
Dotace a granty:
749.266,10 CZK
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u) V roce 2015 bylo poskytnuto 1.478.234,00 CZK na příspěvcích právnickým osobám.
Příspěvky byly poskytnuty z darů, veřejné sbírky a grantu, které nadace v roce 2015
obdržela. V roce 2015 bylo schváleno 23 benefic ( např. ELPIDA o.p.s., OS Paprskovec,
Oblastní charita Vimperk a Kutná Hora, Sdružení D,z.ú.,Rytmus Chrudim, o.p.s., FOKUS
Tábor…). K 31.12. 2015 bylo proplaceno 29 benefic v částce 1.365.234,00 Kč, (z toho 6 benefic schválených v roce 2014 částkou 282.043,00 Kč). 1 benefice schválená v roce 2015
byla doplacena v únoru 2016 v částce 44.413,00 CZK. V roce 2015 byly vyplaceny ještě
3 mimořádné projekty v částce 113.000,00 Kč. V roce 2015 nadace obdržela dary v hodnotě
465.358,00 CZK, jak od fyzických, tak od právnických osob (např. ČSOB, EDITEL CZ s.r.o.,
Nadace Martina Romana, Wilde Ganzen….).
v) Veřejná sbírka je pořádaná celoročně, vybrané prostředky se ukládají na sbírkový
bankovní účet a v roce 2015 bylo vybráno 489.561,05 CZK
w) Zisk z roku 2014 byl převeden na účet nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta. Ztráta
minulých let byla realizovaná z důvodu oprav domu, který následně nadace pronajímá.
Předpokládá se, že tato ztráta bude v budoucnosti umořena z příjmů z pronájmu této
nemovitosti.
    
Zpracovala: Martina Martinková
V Praze dne 27. května 2016
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Další finanční údaje
Poskytnuté nadační příspěvky celkem

1 478 234 Kč

Přijaté dary celkem

465 358 Kč
z toho firemní dárci
dary od fyzických osob

Nadační kapitál
Čisté výnosy z nadační jistiny

•
•
•
•
•
•

435 618 Kč
29 740 Kč
32 791 908 Kč
1 435 989 Kč

Náklady na správu nadace

851 412 Kč

Procent na správu nadace

2,6 %

Po datu závěrky ke dni sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné
události, které by měly dopad na účetní závěrku roku 2015.
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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Výrok
auditora
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Poděkování
Nadace Divoké husy již  19 let naplňuje své poslání díky štědrosti zahraničních
a domácích dárců a partnerů.
Hlavní dárce a partner: Wilde Ganzen
Firemní dárci:
ČSOB a.s., ČSOB Pojišťovna, a.s., Nadace Martina Romana (Čtení pomáhá),
EDITEL CZ s. r. o., Ekumenická rada církví v ČR
Mediální partneři:
Český rozhlas, Radio Proglas, časopis Sféra, měsíčník Protestant
Ostatní partneři:
Ing. Romana Pojslová, PRODIMO ACCOUNTING s.r.o., Josef Jelínek, Patrik Zalmay,
Tiskárna Jiří Pelc Kladno, MAX Printing Factory s.r.o.
Individuální dárci:
Zaměstnanci Řízení letového provozu s. p. (zvláštní dík paní Evě Pelikánové za organizaci
zaměstnanecké sbírky), Ing. Romana Pojslová, RNDr. Karel Janoušek
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A přispěvatelé do veřejné sbírky Lety Divokých hus, například:
Libor Balák, Viktor Bárta, Ludmila Březinová, Halina Ciencalová, Marie Černá, Petr Daniš,
Hana Divišová, Naděžda Doksanská, Ladislav Eger, Jarmila Feimanová, Alexandra
Filingerová, Milada Fričová, Eliška Frýdlová, Milan Fusek, Bohumil Hampl, Petr Hanák,
Marta Hanáková, Petr Hanč, Miroslava Hofferová, Lenka Holá, Stanislava Hřebíčková,
Alena Hynštová, Josef Chalupník, Churáčková Božena, Churáňová Anežka, Pavel Jančík,
Petra Junková, Jiří Jůza, Daniela Kadlecová, Antonie Kaňová, Lukáš Kasper, Anežka
Klimešová, Zdeňka Kolářová, Edita Komárková, Marie Kučerová, Barbora Maršíčková, Libuše
Maryšková, Tomáš Mayer, Pavel Michalica, Eva Miklasová, Daniela Mohylová, Pieter Morée,
Milan Mortl, Jaroslav Nadrchal, Ivana Nováková, Boleslav Novotný, Jaroslava Pelikánová,
Richard Pešek, Alena Petráňková, Marie Pivcová, Martin Plachý, Jiří Pohl, Vojtěch Jan
Příhoda, Jiřina Randáková, Jan Růžička, Stanislav Sadílek, Petr Seidl, Miroslav Seiner,
Pavel Skřeček + Oldřich Slavík, Anna Smetanová, Radomír Socha, Štěpán Ladislav, Robert
Truschka, Hana Třísková, Vlasta Vránková, Stanislav Vrbický, Roman Vaněček, Marie
Zachovalová + Tomáš Zajíc, Marta Zápotočná, Daniela Zárubová, Stanislav Zmátlo,
Lucie Žáčková a další.
Všem přispěvatelům, i těm, kteří se nevešli na tuto stranu, za jejich podporu ze srdce
děkujeme! Stejně tak děkujeme všem, kteří nám posílají dárcovské SMS.
Zvláštní poděkování:
Josefu Jelínkovi za grafický návrh výroční zprávy i propagačních materiálů nadace
Romaně Pojslové za auditorské práce
MAX Printing Factory s.r.o. za vytištění výroční zprávy
Děkujeme všem partnerům a dárcům, kteří nás v roce 2015 podpořili, ať již finančním
darem nebo tím, že nám věnovali svou práci a čas!
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Kontakty
Adresa: Hybernská 1007/20, 110 00 Praha 1
Telefon: +420 234 095 767
Internet: www.divokehusy.cz
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
u Městského soudu v Praze, oddíl N, vložka 81.
Nadační kapitál: Výše nadačního kapitálu k 31. 12. 2015 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.
Text výroční zprávy sestavili: Andrea Hercíková, Karel Janoušek
Grafická úprava a ilustrace: Josef Jelínek
Tisk:  MAX Printing Factory s.r.o.
Vydala: Nadace Divoké husy, Hybernská 1007/20, 110 00 Praha 1
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