




Uplynul	rok	2009,	další rok činnosti nadace, už šestnáctý v pořadí. Rok, který 
přinesl i nadaci mnoho problémů, s nimiž nebylo vždy snadné se vyrovnat. 
Hospodářské obtíže, které postihly celé národní hospodářství, se odrazily 
i na ekonomické situaci našich dárců a sponzorů. Přesto jsme se přesvědčili, 
že v rámci nezbytných úspor v hospodaření u našich podporovatelů nebyla 
naše nadace postižena jako první. Důvěra, že se sponzorskými dary nadace 
jedná uvážlivě a že skrze nadaci podporuje ty skutečně potřebné se prokázala 
i tím, že sponzorské dary proti minulým létům výrazně nepoklesly. Zvláště 
příspěvky u jednotlivců, soukromých osob, jejichž věrnost a trvalá podpora 
naší nadace je přímo dojemná, zůstala stabilní, velmi si toho vážíme. 

Šestnáct let je dlouhá 
doba, i u kolektivu spo-
lupracovníků nadace
se projevuje postupují-
cí věk a  s  tím souvi-
sející zdravotní problé-
my. Vážné onemocně-
ní předsedy správní 
rady mons. Jaroslava 
Škarvady vedlo k tomu,
že jeho agendu musela 
převzít – v souladu se
stanovami místopřed-
sedkyně správní rady
S. M. Marie Goretti
Boltnarová. Mimořád-
né zatížení adminis-
trativní správy nadace
představovala i rozrů-
stající se agenda věcných
darů, které jsou neza-
nedbatelným zdrojem
pomoci pro mnoho
institucí i  jednotlivců a na  který se mnozí zvykli se s  důvěrou pravidelně 
o pomoc obracet. 

sestra MarieGoretti, Mons.Škarvada, 
sestra Adalbert Bibi Šimáková



Sestra Marie Goretti ve skladovém 
království v Řepích   
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NÁZEV A SÍDLO NADACE

Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského 
IČO: 49369687

Praha 1, Malostranské nám.26, PSČ 118 00 
tel..: 257 530 436 
fax: 257 530 323

e-mail: nadace@omadeg.cz, 
dobredilo@boromejky.cz 

www.boromejky.cz (spolupracovníci – nadace Dobré dílo)

ZŘIZOVATEL NADACE

Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského,
IČO 00530204 

Praha 1, Šporkova 12, PSČ 118 00

CÍLE A ZDROJE NADACE

Cílem nadace je podporovat zařízení a programy rozvíjející péči 
o nemocné, staré nebo jinak handicapované lidi.

Prostředky na podporu těchto cílů získává nadace 
z následujících zdrojů:

a) dary od soukromých a právnických osob
b) výnosy účelově zaměřených charitativních a osvětových akcí
c) výnosy nadačního jmění a ostatního majetku nadace

Základní informace o nadaciZákladní informace o nadaciZákladní informace o nadaci
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ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ

Nadace může poskytovat pouze nadační příspěvky a to jen ve prospěch 
subjektů, jež jsou v souladu s cíli nadace. Grantová pravidla podporovaných 
programů jsou každoročně veřejně vyhlašována a žádosti posuzovány 
grantovou komisí volenou správní radou.

SLOŽENÍ SPRÁVNÍ RADY NA KONCI ROKU 2009

Mons. ThDr. Jaroslav Škarvada – předseda
Marie Goretti Boltnarová – místopředsedkyně
Ing. Rudolf Kubát – člen 
Ing. Jana Mindlová, CSc – člen
Doc. Ing. Karel Novotný, CSc – člen
Mgr. Marie Šamánková – člen
Ing. Jana Vohralíková – člen
Jménem nadace může jednat navenek kterýkoli z těchto tří členů:
Jaroslav Škarvada, Marie Boltnarová, Jana Mindlová

DOZORČÍ RADA NADACE

Ing. Petr Staněk – předseda
Stanislava Alena Bártová – člen
Mgr. Miloš Lippert – člen 

Základní informace o nadaciZákladní informace o nadaciZákladní informace o nadaci
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 1. Finanční podpora projektů v roce 2009

PROJEKTY PODPOŘENÉ V ROCE 2009 ZE ZDROJŮ NIF
Již osm let, od okamžiku, kdy se naše nadace stala smluvním partnerem 

státu při rozdělování zdrojů z privatizace na podporu neziskového sektoru, 
jsou finance z Nadačního investičního fondu nejvýznamnějším pramenem 
v nadaci na každoroční veřejné grantování. Částky, které uložené prostředky 
NIF ročně přinesou se pohybují mezi 1,5 – 2 mil. Kč. V roce 2009 z těchto 
zdrojů nadace použila na podporu 13 projektů 1,650 000 Kč.

čís. Žadatel	 Název	projektu	 Poskytnutý
příspěvek

1. Hospic Prachatice Dostavba vzděl. centra 
a domácí péče 200 000

2. Willík,o.s. děti W syndromem Rekondiční pobyt dětí 10 000

3. Sebastián, o.s. far. Třemešná Rekonstrukce farní budovy 120 000

4. Iskérka, o.s. Rožnov pod Radhoštěm Sociální centrum 
denních aktivit 20 000

5. Život bez bariér o.s. Nová Paka Vybavení relaxační 
manipulační plochy 170 000

6. NMSKB Praha pod Petřínem Zřízení zdrojových 
mostů na JIP 300 000

7. Domov SKB Řepy Odpočinková zahrada I. 
etapa 200 000

8. Charita Ostrava Dokumentace klientů 
mobil.hosp. 20 000

9. Klíček, o.s. dětský hospic Plná náruč času 
– vybavení, přístroje 100 000

10. NMSKB Praha pod Petřínem Přístrojové vybavení 
rehabilitace 200 000

11. Letní dům, o.s. Sociální rehab. pro děti 
z dětských domovů 100 000

12. DD Drachtinka, příspěv.org.Hlinsko Zřízení hospic.pokoje 60 000

13. Hospic Dobrého pastýře, Čerčany Rozšíření kapacity 
– etapa II.patro 150 000

Celkem 1 650 000,- Kč

NADACE POMÁHÁ FINANČNĚ NADACE POMÁHÁ FINANČNĚ NADACE POMÁHÁ FINANČNĚ 
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Není snadné zvolit ze žádostí o podporu ty nejlepší nebo nejpotřebnější. 
Všechny projekty byly kvalitní, všechny měly své opodstatnění a jejich re-
alizace by přinesla mnoho pozitivního v sociálně-zdravotní sféře. Celkové 
požadavky byly 3 032 364 Kč.

V konečné fázi bylo rozděleno 1 650 tis. Kč 
Při návrhu na rozdělování prostředků grantu vycházela nadace ze zásad, které 

již dříve stanovila, a to podporovat přednostně boromejská zařízení, dále takové 
projekty, které řeší komplexně širší problematiku, jejichž předkladatelé už mají 
v dané oblasti odpovídající zkušenosti a s nadací už dlouhodobě spolupracují .

Povinný výnos, který nadace má rozdělovat na základě smlouvy s MF ČR, 
opírající se o průměrnou hodnotu PRIBIDU, představuje méně než půl mili-
onu korun, grantová podpora nadace tuto hodnotu každoročně několikaná-
sobně překračuje, takže tuto smluvní povinnost více než plní.

Podpora projektů 
Nemocnice Milosrdných sester v Praze 

Nemocnici Milosrdných sester nadace trvale podporuje a v roce 2009 jí 
poskytla finanční pomoc u dalších rozvíjejících se projektů směřujících k cel-
kové rekonstrukci nemocnice. Náročná rekonstrukce probíhá dlouhodobě po 
jednotlivých krocích .

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze realizovala 
úplnou rekonstrukci Jednotky intenzivní péče interního oddělení. Na tomto 
oddělení jsou hospitalizováni pacienti, u nichž jsou ohroženy základní životní 
funkce nebo pacienti po náročných lékařských výkonech. 

Prvním důvodem rekonstrukce byla instalace stropních mostů, k tomu však 
bylo nutné přidat ještě výměnu rozvodů elektřiny, klimatizace a nově obložit 
stěny. Instalační most je panel, v kterém jsou zásuvky pro přívod elektřiny, kys-
líku a dalších plynů. Dále je možné na něj postavit nebo pověsit veškerou mo-
nitorovací a resuscitační techniku, která je nutná k péči (obrazovka monitoru, 
dávkovací zařízení pro infuze apod.). Každé lůžko má svůj vlastní panel. Toto 
zařízení nahradilo nestabilní infúzní stojany, umožňuje lepší přístup k lůžku, 
tím i rychlejší zásah při selhání životně důležitých funkcí. V neposlední řadě 
usnadňuje fyzicky náročnou práci zdravotních sester, ošetřovatelek i lékařů.
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Celá tato akce se mo-
hla uskutečnit i díky vý-
znamnému příspěvku naší 
nadace. 

Dále byla nemocnici po-
skytnuta podpora pro po-
řízení dalšího přístrojové-
ho vybavení oddělení re-
habilitace.

Vybavení jednotky
intenzivní péče
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Podpora rozvojových projektů 
Hospicu Jana Nepomuka Neumanna 

Úspěšný rozvoj prachatického hospicu, prvního v Jižních Čechách, je spo-
jen s historií boromejské kongregace. Nadace Dobré dílo budování hospicu 
sleduje od samého počátku a podle svých možností jeho rozvoj podporuje. 
V roce 2009 se zaměřil prachatický projekt	na	dostavbu	vzdělávacího	centra 
v Hospicu sv. Jana Nepomuka Neumanna. 

Význam tohoto díla umocňuje to, že nejde 
jen o vhodné rozšíření provozních a školicích 
možností tohoto zařízení, ale i záchranu chát-
rající historické bašty středověkého opevnění 
a jejího nového stavebního využití pro další 
šíření hospicových myšlenek a zkušeností.
V tomto objektu probíhají a budou probíhat 
přednášky, semináře, workshopy s využitím 
vybavení přednáškového sálu nejmodernější 
audiovizuální technikou.

Vzdělávací centrum v Hospicu sv. Jana Nepomuka Neumanna
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Nadace Dobré dílo patří mezi stálé podporovatele dalšího boromejského za-
řízení Domova sv. Karla Boromejského. Významnou měrou se zapojila i do
podpory velkého projektu	budování	odpočinkové	zahrady	pro	pacienty
Domova. Jedná se o rozsáhlý a dlouhodobý projekt, který je rozdělen do něko-
lika etap a jehož realizace probíhá na pozemku, který obklopuje budovu Domova. 

V roce 2009 další etapa pokračovala vybudováním odpočinkového zákoutí 
s dřevěnými pergolami, které byly osázeny okrasnými rostlinami. Do zákoutí 
budou zakomponovány zahradní lavičky, které poslouží k nerušenému od-
počinku pacientů a jejich návštěv. Relaxační zahrada je ideální doplňková 
léčba, která zvyšuje psychosociální pohodu pacientů a může jim tak zpříjemnit 
nelehký úděl stáří a nemoci. 

 Z prostředků nadace byla uhrazena převážná část fakturované ceny za do-
dávky spojené se stavbou zahradního loubí a přípravy podkladové plochy 
pro odpočinkové zákoutí. Dalšími dlouhodobými sponzory tohoto projektu 
jsou emeritní členky Německého červeného kříže, které pravidelně přijíždějí 
a sledují pokrok plánovaných prací. 

Odpočinková zahrada 
pro pacienty 
Domova v Řepích
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Mimořádná spolupráce nada-
ce, která vyústila ve smluvní part-
nerství je vztah	 s  občanským	
sdružením ŽIVOT	BEZ	BARI-
ÉR.	Mimořádné úsilí o vybudo-
vání zázemí a funkční prostor pro 
činnost handicapovaných lidí ve 
východních Čechách naše nada-
ce sleduje a podporuje finančně 
i různými zařizovacími předmě-
ty a zdravotními pomůckami po 
řadu let. Po dokončení přestavby 
objektu školky na provoz chrá-
něných dílen byl rekonstruován 
denní stacionář a zpracovává se 
projekt velkorysého řešení využití 
objektu bývalého kláštera. 
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konference křesťanských
zdravotníků

Podpora projektů v roce 2009 
z ostatních finančních zdrojů 

I z finančních zdrojů mimo NIF se nadace přednostně zaměřila na projekty, 
které realizuje Nemocnice Milosrdných sester Karla Boromejského v Praze. 
Na prvém místě na podporou	konferencí	pro	zdravotníky, které již několik 
let tvoří mezi zdravotníky oblíbený cyklus, orientovaný na zvýšení etického 
chápání péče o nemocné. Tématem ročníku 2009 v rámci tohoto úspěšně se 
rozvíjejícího cyklu byla Péče o člověka na jeho životní cestě – stáří jako šance 
a úkol. Na prohloubení duchovní péče bylo využito i reedice osvědčených 
tiskovin na jejichž tisk také nadace výrazně přispěla. (40 000 Kč)
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Dále nadace přispěla nemocnici finančně (200 000 Kč) na podporu I. etapy 
rozsáhlého projektu	na	pořízení	tabletového	systému.
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Vedle toho nadace přispěla občanskému	sdružení	Tři (100 000 Kč) na 
rozvoj zdravotně sociálních služeb na Benešovsku, jako na součást terénní 
péče o pacienty a Arcidiecézní	charitě	Praha (70 000 Kč) pak přispěla na 
rekonstrukci koupelen. 

Azylového domu sv. Terezie v Karlíně a sdružení	Neratov (30 000 Kč) na 
provoz chráněné dílny. 

Celkem	nadace	přispěla	v roce	2009	finančně	na	projekty	prostředky	
z vlastních	zdrojů	(mimo	zdrojů	z NIF)	částkou	440 000	Kč.

Dosažené výsledky realizace 
podporovaných projektů v roce 2009

Závěrečné zprávy i průběžná hodnocení realizace projektů během roku 
2009 ukázaly, že všechny projekty se podařilo v předpokládaném rozsahu re-
alizovat a že přinesly mnoho pozitivního pro instituce-realizátory projektů 
i pro jejich klienty. 

Hospic Čerčany Vedení Hospicu Čerčany
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2. GRANTOVÝ PROGRAM 
PRO ROK 2010

V roce 2009 byl vyhlášen grant, jehož záměrem bylo podpořit ty subjekty, 
které by ve svých projektech podstatně využily prostředků z evropských roz-
vojových fondů.

Nové tématické zaměření grantu, tj. zvýšit produktivitu nadací poskytnu-
tých příspěvků tím, že budou přednostně podpořeny projekty těch žadatelů, 
kteří mají příslib financí ze zdrojů EU, ale chybí jim peníze na finanční spo-
luúčast při realizaci projektu, by některé žadatele nezaslouženě znevýhodnila. 
Proto správní rada rozhodla, že využití grantu jako prostředku kofinancování 
k jiným zdrojům bude pouze jedním z hodnotících kriterií. Dalším hodnotí-
cím kriteriem byl jako v předcházejících letech soulad projektů s cíli nadace, 
úroveň zpracování projektů, podpora rozvoje okrajových regionů, dlouhodobá 
podpora vybraných projektů ze strany nadace atd. Na základě uplatnění těchto 
hledisek bylo rozhodnuto na rok 2010 o podpoře 12 projektů celkovou částkou 
1 680 000 Kč.

3. Podpora potřebných věcnými dary

S postupujícími léty se významně rozrůstá činnost nadace jako poskytova-
tele věcných darů a to jak pro instituce, tak pro jednotlivce v tíživé zdravotní 
a sociální situaci. Pro různé sociálně zdravotní instituce a skupiny se stala Na-
dace Dobré dílo pravidelným zdrojem, na který se ve svých potřebách obrací. 
Informace o této nadační činnosti se šíří rychle a tak se žadatelé obracejí se 
svými prosbami na nadaci z nejrůznějších koutů republiky, i z blízkého zahra-
ničí, např. ze Slovenska. Vyčíslit hodnotu této pomoci je mimořádně obtížné. 
Nadace získává dary často jako věci odepsané, s nulovou účetní hodnotou, 
avšak jde o věci kvalitní, které pro obdarované představují mimořádné úspory 
nákladů, které by museli na pořízení nových věcí jinak vynaložit.

Pro nadaci tato činnost také není bez výdajů. V souvislosti s distribucí darů 
nadaci vznikají nezanedbatelné náklady dopravní a manipulační. Podmínkou 

NADACE POMÁHÁ VĚCNÝMI DARYNADACE POMÁHÁ VĚCNÝMI DARYNADACE POMÁHÁ VĚCNÝMI DARY
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této nadační činnosti je i to, že může bezplatně používat skladovací prostory 
v areálu Domova sv. Karla Boromejského v Řepích, které nadaci poskytuje její 
zřizovatel, Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského.

Rostoucí agendu s touto nadační činností spojenou, charakterizuje i počet 
darovacích smluv, které jsou na věcné dary pro každého příjemce vypracová-
ny. V roce 2009 jich bylo už 215, což je několikanásobně více než před rokem 
2002, kdy se nadace v souvislosti s řešením škod po povodních se svou akti-
vitou stala široce známou i v oblasti poskytování věcných darů.

Příjemci věcných darů v roce 2009

Příjemci věcných darů byly zvláště nemocnice a zdravotnická zařízení, sociálně-
zdravotní ústavy, humanitární sdružení, školy a školská zařízení, farní charity, so-
ciálně-charitativní sdružení při řeholních společenstvích a další po celé republice.

Za	všechny	jmenujme	alespoň	některé:

Denní stacionář Domeček, Moravská Třebová,
Středisko migrace, ADCH Praha
Teen Challenge, Šluknov
Letohrádek Vendula, Horní Bezděkov
Klášter Naší Paní nad Vltavou, Poličany 
Dětské centrum Paprsek, Praha 8
Křesťanská základní škola Nativity, Děčín
Společenství Androméda, Velká Chmelištná
Domov pro seniory Jitřenka, Opočno
Městská charita, České Budějovice
Řeckokatolická charita, Praha 10
Cerebrum, sdružení pacientů s postižením mozku, Praha 3
Rodina Panny Marie, Nové Hrady
Vzdělávací a školicí středisko, Klatovy
Azylový dům ADCH, Karlín
Komunita Chemin – Neuf, Tuchoměřice
Salesiánská asociace Dona Bosca, Praha 8
Kanonie premonstrátů, Želiv
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Poutníci od sv. Jana, Konstantinovy Lázně
Duha, hospicové občanské sdružení, Hořice
Kongregace sester Matky Božího milosrdenství, Dvůr Králové
Farní a oblastní charity, např.:
Magdala, Litoměřice; Valašské Klobúky, Tišnov, Beroun, 
J. Hradec, Senomaty, Starý Knín, Frýdek-Místek. 

Nadace dostává některé dary, pro které nemá bezprostřední použití, ani po-
mocníky, kteří by zpracování těchto jednotlivých darů,(jako je šatstvo, drobné 
předměty do domácnosti, knihy a pod.) zajišťovali a dále potřebným posky-
tovali. Proto nadace navázala spolupráci se sdružením	Diakonie	Broumov, 
které může tento typ věcných darů kvalifikovaně profesionálně využít a není 
nutné aby nadace jejich dárce odmítala a tyto věci následně pouze likvidovala. 
Dárci jsou často staří bezradní lidé, kteří jsou nuceni rušit své bydlení a nevědí 
si v této situaci rady. I když nadace na těchto předmětech nemá zájem a často 
musí vynaložit další náklady na jejich dopravu a dočasné uskladnění, považuje 
za svou povinnost lidem v jejich tíživé situaci pomoci. 

Pracovníci z diakonie Broumov
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4. Dary od jednotlivců a firem v roce 2009

Dárci a sponzoři v roce 2009 podpořili činnost Nadace Dobré dílo sester 
sv. Karla Boromejského finančně i věcnými dary.

Finanční dary od jednotlivců a firem

Dp. Jan Adamík Český Těšín 1 000

Věra Bohuslavová Lipany 2 000 

Anna Böhmová Praha 4 1 500

Karel Balík Praha 4 300

Ing. Bohumír Bárta Praha 4 15 000

ThDr. Vladimír Benda Praha 4 500

Ing. Michael Brumel Praha 2 200

Věra Bomerová Praha 6 400

Ing. Svatoslav Černošek Brno 3 000 

Milada Čepičková Praha 4 200 

Anna Čunková Lázy 2 000

Helena Čulíková Praha 4 200

Květuše Čermáková Kladno 1 000

Anna Češíková Boršice 1 000

Ing. Vladimír Čejka Praha 5 1 100

NAŠI DÁRCI A POMOCNÍCINAŠI DÁRCI A POMOCNÍCINAŠI DÁRCI A POMOCNÍCI
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Miloš Čmelhaus Jesenice za Rybníkem 2 000

Anna Demlová Frýdek – Místek 13 500

Doc.Ing.Eva Doležalová Praha 6 1 000

Kvirín a Marie Dvořákovi Radostín n/Oslavou 1 000

Jiří Dostál Ostrava 400

Gizela a Petr Dudovi Bolatice 500

Vlasta Dostálová Praha 6 300

Jaroslav Dosoudil Praha 1 400

JUDr. Jan Franěk Praha 10 600

Blanka Fraňková a Zb.Krejčí Praha 10 15 000 

sestra Goretti se svými spolupracovníky ve skladovém království
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Ing. Ondřej Fischer Praha 2 1 000

Gustav Fifka Klatovy 1 500

Marie Gabrlíková Praha 9 1 200

Marie Gregůrková Hradčovice 2 000

JUDr. M.E. Grossová, Ph.D Prostějov 2 000

Vojtěška Heřmanová Praha 1 3 600

Hana Hrubá 1 000 

Eva Hammami Praha 4 200

Ing. Eva Hášová Praha 5 1 800

Marie Hávlová Telč – Olšany 2 000

Michal Hlávka Praha 5 4 000

Božena Hlavová a Hel.Jandová Roudnice n/Labem 3 000 

Ludmila Janásová Praha 3 10 000

Josef Jakubec Praha 6 1 700

Jídelní a lůžkové vozy,a.s. Praha 4 20 000

Helga Konečná Brno 400

Josef Kohl Praha 8 200

Šárka Hrubcová Háj ve Slezsku 250

Marie a Lubomír Kneselovi Praha 4 30 000

Vilibald Knob Čelákovice 3 000

Marie Kroftová Kladno 2 400

RNDr. Jan Kachlík 400

Ing. Rudolf Kubát Praha 6 15 000
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Ing. Josef Kindl Praha 4 1 300

Dagmar Kalcovská Praha 6 1 000

Mons. Pavel Kučera Praha 5 35 000

Zdena Kadlecová Radostín n/ Oslavou 500

Danuše a MUDr.L.Konečných Praha 5 5 000

Josef Kautský Praha 2 8 000

Helena Klenerová Praha 10 3 000 

Petr Klofáč Praha 5 2 000

Ing. Karel Keiseršot Praha 8 1 000

Jan Kocek Praha 2 900

JUDr. Karel Kašpárek Praha 5 1 600

Ing. Marie Kratinová, CSc Praha 8 2 000

Jana Komůrková Roudná v Brance 200

Lydie Kabátková Praha 8 200

Libuše Kourková Praha 6 1 000

MUDr. Pavel Kostka Praha 4 10 000 

Antonín Les Štětí 1 000

Blanka Lokajová Praha 13 200

Vavřín Mokrý Nosislav 1 750

Prof. František Maceška Praha 4 10 000

Jan Mikudim Koleč 3 000

Hedvika Machulková Praha 7 200

Ing. Jakub Maršík Praha 6 10 000
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JUDr. Radek Mach Vranov – Uh. Hradiště 6 000

Vlasta Milerová Praha 6 1 000

Robert Němec Praha 4 2 800

Dp. Lubomír Neugebauer Přerov 1 000

Věra Němotová Praha 5 3 000

Ludmila Navrátilová Praha 10 500

Jaroslava Nohová Praha 6 1 000

Dana Pazisová Praha 9 2 000

Jan Pospíšil Praha 7 500

Karla a František Poláškovi Ostrava 3 000

rodina Polehlova Rapotice 2 000

Květoslava Pannová Ostrava 4 8 000 

Jana Poulová Černošice 5 000

manželé Prokešovi Praha 2 10 000

Ing. Jan Roman Praha 6 5 000

Věra Richtermocová Kojetice 2 000

Ing. Jan Štěpánek Praha 1 4 000

rodina Skipalová Ctidružice – Hostim 1 000

Svatava Strejčková Praha 10 2 000

Spol.sv. Vincence z Pauly 14 000

Ludmila Šlapanská Mor. Krumlov 2 000

String data , s.r.o. Praha 2 6 000

Ing. Jiří Slach Praha 6 5 000
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Stanislava Starchová Praha 2 50 000

Jitka Sedláková Blansko 1 500

Ing. Jan Šipan Praha 4 10 000

Miroslav Sláma Hostivice 500

Ing. Jiří Smola 500

Eva Smrčinová Praha 7 1 000

Mgr. Petr Šámal 6 100

Marie Šárová Praha 1 200

MUDr. Terezie Štysová Praha 4 1 000

František Švec Habry 500

Zdenka Schwubová Zábřeh – Skalička 500

MUDr. Dalibor Štys Praha 3 4 000

Anna a Václav Špilarovi Praha 6 1 000

Ing. Ludmila Šípová, CSc. Praha 5 1 000

JUDr. Gustav Svěrák Praha 10 5 000

Jaroslava Špírková Praha 5 500

Anežka Šolková Praha 5 2 000

Božena Turková Praha 6 350

Jiří Tesař Praha 1 2 000

Marie Teichmanová Frenštát pod Radhoštěm 200

Petr Topiarz Praha 4 12 000 

Egbert Thümmel Říčany u Prahy 50 000

Markéta Thümmelová Říčany u Prahy 50 000
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Marie Veverková Bernartice 1 000

Vladimír Vrba Libochovice 2 000

Ing. Dalimil Vyškovský Praha 4 8 000

MUDr. Samuel Vokurka Kyšice 2 500

Ondřej Všianský Praha 10 50 000

Ing. Jiří Vavřík Praha 4 7 500

Vinci Park CZ, a.s. Praha 1 50 000

Eva Zelená Kladno 1 000

Marie Zavřelová Vysoké Mýto 1 000

Marie Zemanová Praha 6 2 000

Věra Žahourková Votice 2 500

Zdenka Zatloukalová Praha 4 2 000

rodina Zemkova 1 000

Olga Žilková Praha 6 500

Ing. Jaroslav Zelený Praha 6 1 000

Josef Zícha Praha 6 3 000

Věcné dary získané v roce 2009

Nadace obdržela v roce 2009 věcné dary různého druhu. I když uznáváme, 
že nelze sčítat věci různého charakteru, orientační posouzení je možno získat 
i z celkové evidence. Souhrnně nadace získala vedle potravin více než 7 500 
věcí z tuzemska i ze zahraničí. Byly to jak zdravotnické pomůcky tak jiné věcné 
dary od dárců dále uvedených.

Dlouholeté vazby, v některých případech i smluvně podložené, přinášejí 
nadaci věcné dary, které přinášejí potřebným mnoho cenných hodnot. Jsou 
to dary podniků i jednotlivců a mají mnoho podob.
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Potraviny poskytly nadaci v roce 2009 
jako dar tyto podniky:

Česká federace potravinových bank, občanské sdružení Naděje, Douwe 
Egberts, Chiquita Banana, co, Jídelní a lůžkové vozy, a.s. Opávia LU, a.s. a pod.

Zdravotní pomůcky nadaci poskytla holandská nadace Olga Havel Stich-
ting, Diemen. a Agape Fundation, Švédsko

Nábytek, zařízení a různé zařizovací doplňky nadace získala od násladují-
cích podniků:

Národní technická knihovna, Praha; Orea Hotels, a.s., Hotel Pyramida, Pra-
ha 6; Česká pojišťovna Zdraví, Praha 10; Evropark Praha, a.s. Praha 1; Rytířský 
řád Křižovníků s červenou hvězdou, Praha; Lekia, a.s. Brno, Magistrát hl.m. 
Prahy, MČ Praha 6, jídelní a servírovací nádobí Karlovarský porcelán, Nová 
Role.

Jinak nadaci pomáhali

Petr	Zbyněk – stěhování a dopravní služby
Stahl,	a.	s.	– stěhování a dopravní služby

Základní	umělecká	škola	Praha	8 - benefiční koncert
Organizační	kancelář	Praha – účetní poradenství

Jaroslav	Hájek	-	Autodoprava	Řepy – odvoz likvidovaného odpadu

Podporu nadaci také poskytlo mnoho dobrovolníků, bez jejichž obětavé 
pomoci, často poskytované bez ohledu na čas a za obtížných podmínek, by 
nebylo možné věcné dary skladovat a dále k potřebným transportovat. Svůj 
dík vyslovuje nadace také Vězeňské správě České republiky v Řepích za ochot-
né poskytnutí pomoci klientek při přemisťování materiálů ve skladovacích 
prostorách. 
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5. Finanční část výroční zprávy za rok 2009

Přehled výsledků hospodaření za rok 2009

Položka Náklady
(Kč)

Výnosy
(Kč)

Kancelářské potřeby a zařízení 16 623 x

Spotřeba energie 91 862 x

Spotřeba ostatního materiálu 5 827 x

Opravy a údržba 83 915 x

Opravy a údržba 2 685 x

Cestovné 48 000 x

Reprezentace 46 865 x

Odměny dle dohod o provedení práce 87 000 x

Ostatní služby 90 623 x

Pojištění 6 840 x 

Ostatní daně a poplatky 370 x

Bankovní poplatky 7 474 x

Odpisy dl.hmot. majetku 35 943 x 

Poskytnuté příspěvky 2 137 750 x

Úroky x  16 278 

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku x  1 719 375

Získané finanční dary x  718 140
Celkem 2 661 776  2 453 793

rozdíl nákladů a výnosů - ztráta 207 983

Vyčíslená ztráta vznikla zejména větším objemem příspěvků, než činily 
příjmy ze státních dluhopisů (1 719 375 Kč). Dále bylo vynaloženo 81 991 Kč 
na opravu oken v sídle nadace.

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ NADACE A JEJICH KONTROLAVÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ NADACE A JEJICH KONTROLAVÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ NADACE A JEJICH KONTROLA



27

Přehled majetku nadace (v 1000 Kč)

Položka Aktiva Pasiva

Hmotný majetek po odečtení oprávek x

Materiál na skladě (dary) 1 177 x 

Dlouhodobý finanční majetek 35 149 x

Pokladna a finanční účty 2 523 x

Vlastní jmění x 42 826

Fondy x -

Hospodářský výsledek x -208

Nerozdělený zisk z minulých let x -3 769

Celkem 38	849 38 849

Registrované nadační jmění

K 1.1.2010 činilo registrované nadační jmění 30 717 575,- Kč.
Hospodaření s prostředky z NIF je vedeno na samostatném účtu Komerční 

banky. Z výnosů tohoto účtu, tedy prakticky z výnosu státních dluhopisů, které 
byly na tento účet zaslány, byly v souladu se smlouvou uzavřenou s Minister-
stvem financí ČR čerpány prostředky převážně na nadací vyhlášené granty. 
Po jejich vyhodnocení bylo za granty vyplaceno 1 680 000 Kč

Z poskytnutých příspěvků z NIF 
získala nadace v r. 2009 tyto výnosy:

Výnos ze státních dluhopisů 1 719 375 Kč

Úroky z účtu (běžný účet u KB) 81 Kč

Celkem	výnosy	ze	správy	příspěvků	z NIF	v r.	2009	 1,719.	456	Kč
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Ze zprávy o činnosti 
dozorčí rady v roce 2009

Tříčlenná dozorčí rada Nadace Dobré dílo pracovala po celý rok 2009 v ne-
změněném složení. Pravidelně se zúčastňovala všech schůzí správní rady a 
konzultací při řešení problémů činnosti nadace a monitorovala dodržování 
jejích smluvních závazků.

Sledovala použití finančních prostředků na podporu projektů, které jsou 
v souladu se zaměřením a cíli nadace a účelné vynakládání finančních pro-
středků v rámci její grantové politiky. Lze konstatovat, že správní rada postu-
povala při realizaci cílů nadace podle stanovených pravidel a finanční pro-
středky vynakládala účelně a hospodárně. 

Na základě výše uvedených skutečností dozorčí rada rozhodla vyslovit vý-
rok o činnosti správní rady nadace za rok 2009 i o výsledcích hospodaření za 
rok 2009:

„bez výhrad“

Za obětavou práci všem členům dozorčí rady, kterou po celý rok 2009 vy-
konávali bez nároku na odměnu, je třeba poděkovat. 

Ing. Petr Staněk
za Dozorčí radu, 
předseda
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Ze zprávy auditora o ověření 
účetní závěrky k 31. 12. 2009

ZPRÁVA AUDITORA č. 7 / 2010
o o v ě ř e n í   ú č e t n í   z á v ě r k y 

k 31. 12. 2009
Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského 

IČ 49 36 96 87
Obsah: Vymezení auditu a odpovědnosti auditora
 Předmět a rozsah auditu
 Výrok auditora
 Zpráva auditora vedení účetní jednotky

Zprávu vypracoval : Ing. Karel Novotný,auditor č. 1824
   datum vypracování zprávy: 21. 5. 2010 

Potvrzujeme, že zpráva byla projednána se statutárním a dozorčím orgánem 
účetní jednotky dne: 2. 6. 2010

Výrok auditora

Podle	 našeho	 názoru	 účetní	 závěrka	 ve	 všech	 významných	 ohledech	
podává	věrný	a	poctivý	obraz	aktiv,	pasiv	a	finanční	situace	k 31.12.2009		
a	nákladů,	výnosů	a	výsledku	hospodaření	za	rok	2009	v souladu	s účetními	
předpisy	platnými	v České	republice	společnosti:

Nadace	Dobré	dílo	sester	sv.	Karla	Boromejského	k	31.12.	2009,	výsledek	
hospodaření	a	finanční	situaci	za	rok	2009	v	souladu	se	zákony	a	účetními	
předpisy	platnými	v	České	republice.Výrok	auditora	je

bez výhrad

V Praze 21. 5. 2010
Ing. Karel Novotný, auditor č.1824
Organizační kancelář Praha
186 00 Praha 8,Thámova 7
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Na základě prověrky účetních písemností 
auditor konstatoval m.j. následující:

  Účetnictví je vedeno pečlivě a průkazným způsobem. Během prověrky 
nebyly zjištěny žádné významné nesprávné či nedovolené zápisy.

  Jednotlivé účetní písemnosti na sebe vzájemně navazují. Výše majetku vy-
kázaná v rozvaze je doložena inventurními seznamy. Inventarizační pro-
tokoly mají předepsané náležitosti.

Veškeré závazky vůči sociální správě, zdravotnímu pojištění i vůči státu má 
společnost uhrazeny v termínu splatnosti. Veškeré závazky z obchodního 
styku jsou hrazeny v termínech splatnosti.

Auditor nezjistil žádné významné porušení podmínek uvedených ve 
smlouvě s FNM ČR. Vůči FNM ČR a ostatním subjektům plní nadace 
informační povinnosti, vyplývající ji z titulu nabyvatele prostředků NIF. 
Nadace má registrované nadační jmění k 31.12. 2009 ve výši 30 717 575 Kč.

Od data účetní závěrky do data auditu nedošlo k žádným významným 
změnám, které by ovlivnily hospodaření nadace. Nadace nevede žádný 
soudní spor ani neručí svým majetkem za závazky jiných subjektů.

Nadace	sleduje	jak	její	prostředky	pomáhají	a	s potěšením	přijímá	do-
klady,	jaké	plody	její	činnost	přináší.	Ne	pro	ta	slova	díků	samotná,	ale	pro	
vlastní	ujištění,	že	její	námaha	a	vynaložené	úsilí	není	marné.	

6. Dopisy

Z dopisu Hospicu sv. Jana Nepomuka Neumanna z Prachatic:
Hřejivým pocitem nás naplňuje i skutečnost, že je postaráno nejen o fyzický a hmot-
ný komfort pacienta, ale rovněž o jeho psychosociální pohodlí či zaléčení du-
chovní bolesti (prázdnoty) skrze skvělou službu pastoračních asistentek – sester 
boromejek. Jsme rádi, že můžeme být oporou i blízkým a příbuzným pacientům. 
....... U menší části pacientů, u nichž z nějakých důvodů rodina v posledních chví-
lích nemůže dlít, ji zastupují – sestřičky, ošetřovatelky, lékaři. Sám není vskutku 
nikdo. Jsme vděčni za velkorysost a finanční podporu Nadace Dobré dílo sester 
boromejek, která nám pomohla zlepšit péči o svěřené pacienty. Děkujeme.

ZÁVĚRZÁVĚRZÁVĚR



Z dopisu Azylového domu sv. Terezie :
Přijměte poděkování za finanční dar, který nám byl poskytnut. Finanční pro-

středky budou použity na rekonstrukci koupelny pro muže – klienty. Azylový 
dům sv.Terezie pomáhá lidem chudým a lidem na okraji společnosti, kteří nemají 
domov ani rodinné zázemí. Jsme vám velice vděčni za Vaši podporu a vážíme si 
Vaší dobroty, kterou jste nám i našim klientům projevili.

Z dopisu Občanského sdružení DOMOV U ZÁMKU, o. s.:
 Obrátili jsme se na Vás,abychom získali podporu našeho projektu provozovat 

projekt pro seniory. Nesmírně si vážíme Vaší pomoci, která obnášela nejen hřeji-
vá slova, ale i slova podpory v našem konání a získání i pro nás tolik potřebných 
polohovacích postelí, zdravotní pomůcky pro naše klienty a také potřebné vyba-
vení domova – nábytek, nádobí, spotřebiče a jiné věci. Náš domov se díky Vám 
pomalu naplňuje klienty, kteří mohou tyto věcné dary využívat. Cesta k cíli je 
a bude složitá, ale s Vaší pomocí jsme si jisti, že vytrváme a uskutečníme naši 
cestu na tomto světě smysluplnou. Děkujeme.

Z dopisu římskokatolické farnosti Český Brod :
Rádi bychom poděkovali za všechny dary, které jste z fondů nadace poskyt-

li naší farnosti. Díky vaší štědrosti jsme mohli zařídit prostory farní budovy i 
vybavení kuchyňky pro farní akce. Přejeme Vám mnoho Božích milostí do Vaší 
další ušlechtilé činnosti a vyprošujeme hojnost Božího požehnání.

Z dopisu Domova seniorů Drachtinka :
S velkou vděčností jsme přijali Vaši zprávu o poskytnutí nadačního příspěvku 

na projekt Vybavení hospicového pokoje v našem Domově. Váš příspěvek dává 
klientům našeho domova naději , že poslední fázi svého života stráví v důstojném 
prostředí vybaveném potřebnými zdravotními pomůckami. 

Z dopisu Domova pro seniory Chvalkovice na Hané :
Díky nadaci jsme získali pro vybavení našeho domova darem nezbytné vyba-

vení jako jsou polohovací postele, stoly židle apod. V dnešní době je tato pomoc 
o to vzácnější, že není možné, ani v našich silách jako soukromý subjekt, získat 
jakoukoli dotaci z kraje související se sociálními službami v našem Domově pro 
seniory. Vždy upřednostní domovy, kde je zřizovatelem sám kraj. Naši senioři,
o které se staráme Vaši pomoc velmi oceňují a my se jako občanské sdružení sna-
žíme zpříjemnit jim život. Zasílám vám fotografie, jak jsme váš nábytek umístili.

Upřímné díky .
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