
MOTTO: 
Oddělit lásku k Bohu od lásky k bližnímu by znamenalo 

zradit myšlenku evangelia
(MATKA VOJTĚCHA)

VÝROČNÍ 
ZPRÁVA 
za rok 2012

Nadace Dobré dílo 
sester Sv. Karla Boromejského 



2

Vážení přátelé,
jako každým rokem i nyní před vás předstupujeme s hodnocením 

výsledků naší práce za uplynulý rok 2012. 
Rádi bychom vás v této výroční zprávě, alespoň ve stručnosti, seznámili, 

jak rok 2012 hodnotíme z pohledu naší nadace. 
 

Jak vyplývá ze statutu naší nadace, je naše činnost zaměřena především 
na pomoc seniorům, nemocným a všem potřebným, kteří se, 

většinou ne vlastní vinou, dostávají do těžkých životních situací. 
Protože jsme také nedílnou součástí řeholního společenství 

Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, je naše veškerá činnost 
vedena duchem a posláním tohoto společenství.

 
Za podporu a pomoc, bez které bychom se v našem konání neobešli, 
bychom chtěli následujícími stránkami vyjádřit svoji vděčnost všem, 

kteří se na našem „dobrém dílu“ jakkoliv podílejí. 
Naše poděkování patří vedení Kongregace milosrdných sester 

sv. Karla Boromejského, všem členům správní a dozorčí rady nadace, 
dobrovolným příznivcům, kteří v naší nadaci 

vykonávají mnoho užitečné práce.
Naše upřímné „Pán Bůh zaplať“ patří i všem našim dárcům, 

těm, které v naší zprávě uvádíme i těm, kteří si přáli zůstat v anonymitě. 
Rádi bychom jim touto výroční zprávou dokázali, že s jejich nezištnými dary 

nakládáme odpovědně a zcela v duchu zaměření naší nadace.
 

Rádi bychom na tomto místě vzpomenuli také na všechny naše 
spolupracovníky, kteří se v uplynulých dvaceti letech zapsali do života nadace 

a kteří již vstoupili do Božího království. 
Pokračování v duchu jejich odkazu 

je pro nás trvalým závazkem. 
Nezapomeneme .... 

 
Jakkoliv se následující text věnuje uplynulému roku, vznikal již v roce 

následujícím. Chtěli bychom se proto s vámi podělili o naši radost 
z 20. výročí založení Nadace dobré dílo sester sv. Karla Boromejského, 

které v roce 2013 společně oslavíme.
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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: 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



5

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.

SPRÁVNÍ RADA NADACE

Složení správní rady na konci roku 2012

Mons. Karel Herbst – předseda
Marie Goretti Boltnarová – místopředsedkyně

Ing. Petr Staněk – místopředseda
Ing. Rudolf Kubát – 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:

Karel Herbst, 
Marie Boltnarová, 

Petr Staněk

DOZORČÍ RADA NADACE
Složení dozorčí rady na konci roku 2012

Ing. Marie Svobodová – předsedkyně
Stanislava Alena Bártová – člen
Mgr. Ing. Miloš Lippert – člen 
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1. Finanční podpora projektů v roce 2012
Struktura finančních zdrojů, ze kterých naše nadace čerpá finanční pro-

středky pro svoji činnost, se opírá o dva hlavní pilíře. 
Tím prvním jsou vlastní prostředky nadace, které získáváme z finančních 

darů našich příznivců – firem, společností i  fyzických osob (viz kap. Naši 
dárci ...).

Druhým zdrojem finančních prostředků jsou výnosy z prostředků získa-
ných z Nadačního investičního fondu (NIF). Tyto prostředky, čerpané z NIF 
v letech 2002 až 2006, jsou součástí nadačního jmění.

Zatímco se finanční zdroje z první skupiny nedají jakkoliv předem od-
hadnout a plánovat, je naší snahou prostředky z NIF co nejlépe zhodnocovat 
s cílem dosažení maximálního výnosu. Z produktů finančního trhu, které mo-
hou nadace pro investice využít, si naše nadace vybrala konzervativní přístup 
s důrazem na minimální riziko ztráty. Proto naše nadace pravidelně investuje 
prostředky do nákupu Státních dluhopisů ČR, které garantují požadovanou 
míru jistoty.

Z výnosů takto investovaných prostředků jsou potom podporovány pro-
jekty, které jsou vybírány formou veřejných grantových řízení. Základní pra-
vidla nakládání s finančními prostředky jsou vymezeny Zákonem o nadacích 
a nadačních fondech (zákon č. 227/1997 Sb.), podle kterých musí být min. 
80 % tzv. Minimálního dosažitelného výnosu použito právě pro financování 
zmíněných grantových řízení. 

Tabulka 1

2012 PRIBID Min. dosaž. výnos

Pribid prům 1,1066

167 193,84Pribid prům ½ 0,5533

Koef. 1/100 0,0100

Výše příspěvku NIF 30 217 575,00

Částky, které jsou tvořeny výnosem prostředků získaných z NIF, se každo-
ročně pohybují v rozmezí 1,2 – 2,0 mil. Kč. Zákonnou podmínku tedy naše 
nadace každoročně splňuje.

 zdroj: Fórum dárců
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a) Projekty podpořené v roce 2012 ze zdrojů NIF – XI. grantové řízení

I při přípravě grantového řízení v roce 2012 ponechala správní rada nadace 
téma vyhlašovaného XI. kola grantového kola stejné, jako v letech předcho-
zích, tedy:

„Podpora programů vedoucích ke zkvalitnění života postižených osob 
na úrovni fyzické, duševní i sociální a přispívající k jejich pocitu životní 
pohody.“

Do uzávěrky příjmu přihlášek, které bylo vyhlášeno k 15. 10. 2012, jsme 
obdrželi celkem 25 žádostí, Všechny doručené žádosti byly zhodnoceny nejpr-
ve z pohledu věcné správnosti a dodržení předepsaných grantových pravidel, 
potom z pohledu dodržení termínu uzávěrky přihlášek a nakonec z pohledu 
věcného.

Bylo konstatováno, že všechny přihlášky byly odeslány do, nebo včetně data 
stanoveného pro uzávěrku přihlášek, tedy 15. 10. 2012. Také z hlediska formál-
ní podoby podaných přihlášek neshledala grantová komise (GK) pochybení. 
Všechny došlé přihlášky byly tedy do XI. kola grantového řízení zahrnuty. 

Tabulka 2
Projekty přihlášené do XI. Grantového kola NIF – realizace v r. 2013

Žá- 
dost 

č.
Žadatel Název projektu

Hodnota 
projektu 

Kč

Požado-
vaný 

příspěvek 
Kč

Podíl 
příspěvku 

na ceně 
projektu 

%

Použití pří-
spěvku

Cílová 
skupina

0 Domov svaté 
Rodiny

Vybavení 
gastroprovozu 175 217 150 000 85,61 %

nákup 
kuchyňských 

spotřebičů
mentálně 
postižení

1 RUAH o. p . S
Rekonstrukce 

ambulance paliativní 
medicíny 

a léčby bolesti
323 800 150 000 46,32 %

nábytek, 
glukometry, 
tonometry, 
lino, dveře, 
osvětlení

senioři, 
terminální 

stadium

2 Letohrádek 
Vendula

Pečlivá hygiena – 
základ integrace 158 500 158 500 100,00 %

nákup 
hygienických 
prostředků

těžce tělesně 
postižení 
a senioři

3 ALKA, o. p. s.
Zrekonstruování 

místností pro 
Denní stacionář II.

1 784 984 1 000 000 56,02 %  
osoby s kom-
-binovaným 
postižením

4

Daneta, 
svépomocné 

sdružení 
rodičů a přátel 
zdravotně po-
stižených dětí

Rekondiční 
pobyt 

pro zdravotně 
postižené 
 roce 2013

219 500 24 000 10,93 %

podíl 
na celkových 

nákladech 
(ubytování, 

doprava 
vstupné)

děti 
s kombi-
novaným 

postižením
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Žá- 
dost 

č.
Žadatel Název projektu

Hodnota 
projektu 

Kč

Požado-
vaný 

příspěvek 
Kč

Podíl 
příspěvku 

na ceně 
projektu 

%

Použití pří-
spěvku

Cílová 
skupina

5 Domov 
u zámku, o.s.

Pořízení invalidní 
plošiny 621 020 350 000 56,36 %

pořízení inv. 
plošiny, sta-
vební úpravy

senioři se 
sníženou so-
běstačností

6 Život 
bez bariér, o.s.

Projektová 
dokumentace 
na revitalizaci 

ývalého kláštera
1 900 000 200 000 10,53 % projektová 

dokumentace
těžce tělesně 

postižení 
a senioři

7 Domov svaté 
Rodiny

Vybavení Domova 
na Petřinách 

zahradním nábytkem
90 000 45 000 50,00 % nákup 

laviček
mentálně 
postižení

8 Rozmarýna 
o.p.s.

Sociální firma 
Café Rozmar 4 512 664 375 231 8,32 %

mzdy klientů 
– tréninko-

vých zařízení 

mládež, 
mladí dospělí 

z dětských 
domovů

9 Dům 
sv. Antonína

Modernizace pokojů 
pro obyvatele 404 935 300 000 74,09 % stolky, skříň-

ky, skříně senioři

10
Kongregace 
Milosrdných 

sester sv. Karla 
Boromejského

Rekonstrukce 
rodného domu 

sv. Jana 
N. Neumanna

9 343 000 400 000 4,28 %

část nákladů 
na rekon-

strukci pod-
kroví (sanace 

stavby)

sestry

11
Domov sv. 

Karla 
Boromejského

Vybavení 
zdravotnického úseku 

v Domově sv. Karla 
Boromejského

1 139 000 250 000 21,95 %
dva spec. 

vozíky pro 
přesun imob.  
nemocných

nemocní 
senioři

12 Nadační fond 
Klíček

Plná náruč času – 
podpora rozvoje 
dětské hospicové 

a respitní péče v ČR
1 340 886 121 748 9,08 %

vybavení 
kuchyně 
druhého 

respitního 
domu

děti s život 
ohrožujícím 
onemocně-
ním a rod. 

přísl.

13
Hospicové 
občanské 
sdružení 

Cesta domů

Nové 
kontaktní místo 

Domácího hospice 
Cesta domů

799 096 200 000 25,03 %

rekonstrukce 
ventilace 
prostor, 

stolek, tablet 
inf. Leták, 

apod.

umírající 
a jejich 
rodiny

14
Občanské 

sdružení Letní 
dům

Sociální rehabilitace 
pro děti a mladé lidi 
z dětských domovů

1 940 222 124 000 6,39 %
materiálové 

náklady 
a náklady 
na služby

děti 
a mladí lidé 
z dětských 
domovů

15
Kongregace 
Milosrdných 

sester sv. Karla 
Boromejského

Rekonstrukce 
kanalizace 

u komunity sester 
v Městě Albrechtice

280 000 130 000 46,43 %
část nákladů 
na provedení 

stavby
sestry 

– seniorky

16 Pontes
Individuální pomoc 

handicapované 
studentce

90 032 40 000 44,43 % stavěcí zvedák
studentka 

Magdalena 
Dymlová

17

Nemocnice 
Milosrdných 

sester sv. Karla 
Boromejského 

v Praze

Vybavení pro bez-
pečnější transport 
pacientů a zvýšení 

efektivity péče 
o pacienty NMSKB

405 000 400 000 98,77 %

schodištní
plošina; 

motorová 
dlaha, 

antidekub. 
materiály, 

klienti 
nemocnice
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Žá- 
dost 

č.
Žadatel Název projektu

Hodnota 
projektu 

Kč

Požado-
vaný 

příspěvek 
Kč

Podíl 
příspěvku 

na ceně 
projektu 

%

Použití pří-
spěvku

Cílová 
skupina

18
Asociace 

Parkinson-
-Help o.s.

Vytvoření komuni-
kačního centra 

s poradenstvím pro 
nemocné 

Parkinsonovou 
nemocí

57 700 22 000 38,13 %
pořízení 

a část 
provozu 

Horké linky

nemocní 
Parkinso- 

novou 
nemocí

19
Hospicové 
občanské 

sdružení Duha
Vybavení 

kaple Panny Marie 60 000 48 000 80,00 % vybavení 
kaple

nemocní 
v terminál-
ním stadiu

20
Občanské 
sdružení 
Martin

Nebýt sám –
je cesta … 280 000 160 000 57,14 % mzdové 

náklady
senioři 

a osoby se 
zdr. postiž.

21
Iskérka 

– občanské 
sdružení

Dovybavení šicí 
a tvořivé dílny 

v Sociálním centru 
denních aktivit 

Iskérka

2 579 548 28 386 1,10 %
pomůcky 

do šicí 
a tvořivé 

dílny

starší 18 let 
v těžkých 
životních 
situacích

22
Hospic 

sv. Jana N. 
Neumanna

Domov 
Matky Vojtěchy - 

Kaple Božího 
milosrdenství

410 000 410 000 100,00 % vybavení 
kaple

nemocní 
v terminál-
ním stadiu

23 TŘI, o. s.
Zvyšování kvalifikace 
zaměstnanců v přímé 
péči = kvalitní péče 

o zdravotně postižené
1 010 000 200 000 19,80 % lektorné

nemocní 
v terminál-
ním stadiu

24
Oblastní 
charita 

Červený 
Kostelec

Dovybavení 
Hospice 

Anežky České 
dávkovači léků

64 000 50 000 78,13 %
nákup 

dávkovačů 
léků ONYX

onkologičtí 
v terminál. 

Stadiu

25 Sdružení 
Neratov, o. s.

Školení 
pro chráněné bydlení 

Domov
25 500 21 000 82,35 %

náklady 
školení 

zaměstnanců 
-asistentů

lehce 
a středně 
mentálně 
postižení

Celkem 30 014 604 30 014 604 100,00 %

z toho zařízení boromejského okruhu 11 981 935 1 890 000 15,77 %

Grantová komise, která byla, jako každým rokem složena z členů správní 
a dozorčí rady, pracovala ve složení předseda a dva členové, musela i tento-
krát, posuzovat formální správnost předložených žádostí i jejich věcnou náplň 
tak, aby byly dodrženy všechny podmínky tohoto grantového řízení.  Důraz 
byl při hodnocení kladen především na maximální shodu zaměření projek-
tu s vyhlášeným tématem grantového řízení, na schopnost žadatele zajistit 
kofinancování svého projektu i z dalších zdrojů a také na jaký účel mají být 
požadované finanční prostředky použity.
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V roce 2012 bylo rozhodování o přidělení finanční podpory přihlášeným 
projektům obzvláště náročné. Na miskách vah ležely na straně jedné smyslu-
plné projekty, které by si všechny bez rozdílu jakoukoliv podporu zasloužily 
a na straně druhé byly potom naše aktuální finanční možnosti. Ty se na pře-
lomu roku 2011 a 2012 změnily tak, jak se změnila výnosnost finančních pro-
duktů, do kterých jsme investovali prostředky získané prostřednictvím NIF. 

Tabulka 3
Projekty podpořené v rámci XI. Grantového kola NIF – realizace v r. 2013

Číslo 
smlouvy Žadatel Název 

projektu
Hodnota 
projektu 

Kč

Požado- 
vaný 

příspěvek 
Kč

Podíl 
příspěvku 

na ceně 
projektu 

%

Schvá- 
lený pří-
spěvek 

Kč

G00/12 Domov svaté Rodiny Vybavení gastroprovozu 175 217 150 000 85,61 % 60 000

G01/12 RUAH o. p . S
Rekonstrukce ambulance 

paliativní medicíny 
a léčby bolesti

323 800 150 000 46,32 % 20 000

G05/12 Domov 
u zámku, o. s.

Pořízení 
invalidní plošiny 621 020 350 000 56,36 % 50 000

G06/12 Život bez bariér, o.s.
Projektová dokumentace 

na revitalizaci 
bývalého kláštera

1 900 000 200 000 10,53 % 50 000

G09/12 Dům sv. Antonína Modernizace pokojů 
pro obyvatele 404 935 300 000 74,09 % 210 000

G10/12
Kongregace 

Milosrdných sester 
sv. Karla Boromejského

Rekonstrukce 
rodného domu 

sv. Jana N. Neumanna
9 343 000 400 000 4,28 % 400 000

G11/12
Domov 

sv. Karla 
Boromejského

Vybavení zdravotnického 
úseku v Domově 

sv. Karla Boromejského
1 139 000 250 000 21,95 % 175 000

G15/12
Kongregace 

Milosrdných sester 
sv. Karla 

Boromejského

Rekonstrukce kanalizace  
u komunity sester 

v Městě Albrechtice
280 000 130 000 46,43 % 100 000

G17/12
Nemocnice 

Milosrdných sester 
sv. Karla Boromejského 

v Praze

Vybavení pro bezpečnější 
transport pacientů a zvýše-
ní efektivity péče o pacienty 

NMSKB
405 000 400 000 98,77 % 280 000

G18/12 Asociace 
Parkinson-Help o.s.

Vytvoření komunikačního 
centra s poradenstvím 

pro nemocné 
Parkinsonovou nemocí

57 700 22 000 38,13 % 15 000

G22/12 Hospic sv. Jana 
N. Neumanna

Domov 
Matky Vojtěchy – 

Kaple Božího milosrdenství
410 000 410 000 100,00 % 100 000

Celkem 15 059 672 2 762 000 18,34 % 1 460 000

z toho zařízení boromejského okruhu 11 981 935 1 890 000 15,77 % 1 265 000
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Přesto se nám podařilo nejen naplnit podmínku tzv. „minimálního výnosu“ 
jako minimální částky k rozdělení, ale přiblížit se celkovou přidělenou částkou 
hodnotám rozdělovaným v minulých letech.

 
Závěrem lze tedy konstatovat, že správní rada nadace schválila, na základě 

doporučení grantové komise, rozdělení celkové částky ve výši 1,46 Mio Kč, 
což odpovídá úrovni rozdělování obvyklé v předchozích grantových kolech

 
Jak vyplývá ze statutu naší nadace i z vyhlášeného tématu grantového ří-

zení v roce 2012, vybírala grantová komise projekty, které byly v maximální 
shodě s vyhlášenými podmínkami grantového řízení. Poskytla ale také pod-
poru projektům, které naplňovaly zadání nejen z pohledu materiální pomoci 
potřebným, ale i podpory duchovní (Kaple Božího milosrdenství v Domově 
Matky Vojtěchy). Jedním z důvodů těchto rozhodnutí bylo i konstatování, že se 
během uplynulých 10. let, kdy naše nadace vyhlašuje grantová řízení, postupně 
měnily požadavky a zaměření projektů z náročných rekonstrukcí až po dnešní 
potřebu odborné výchovy lektorů a duchovní péči o potřebné.

Jako každým rokem nebylo možné poctít všechny požadavky žadatelů, 
a proto byla práce grantové komise velmi pečlivá, aby konečný verdikt co 
nejvíce odpovídal všem podmínkám grantového řízení, ale svědomí a nejlepší 
dobré vůle členů grantové komise. 

 
Podpora boromejských projektů
 (9) Dům sv. Antonína v Moravských Budějovicích 

Toto boromejské zařízení zaměřené na poskytování dlouhodobé péče o se-
niory zahájilo již v roce 2007 projekt Modernizace vybavení pokojů pro oby-
vatele.  V rámci tohoto projektu směřujícímu ke zlepšení životního komfortu 
klientů a návštěvníků Domu, ale také jeho zaměstnanců a spolupracovníků, 
byly pro rok 2013 naplánovány výměny některých prvků vybavení pokojů. 
Jedná se o výměnu nočních stolků, postelí a jejich vybavení dekubitními ma-
tracemi, obměna části koupelnového vybavení apod.

Naše nadace dlouhodobě podporuje činnost tohoto zařízení a velice si cení 
cílevědomé práce a zaujetí  všech jeho pracovníků ke stálému zlepšování kva-
lity pobytu svých obyvatel. Proto i tentokrát správní rada rozhodla přidělit 
Domu sv. Antonína požadovaný finanční příspěvek a pomoci tak realizaci 
tohoto projektu.
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(10) Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského
Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského přihlásila do XI. 

grantového řízení dva projekty zaměřené na sanaci svých zařízení v Pracha-
ticích a Albrechticích.

Plán Rekonstrukce rodného domu sv. Jana Nepomuka Neumanna v Pra-
chaticích je rozsáhlým projektem, jehož cílem je celková sanace objektu, jeho 
rozvodných sítí, které jsou v havarijním stavu, zlepšení komfortu pro v domě 
žijící sestry instalací výtahu a vybudováním půdních prostor k ubytování ná-
vštěvníků i stážistů sousedního Hospice sv. Jana N. Neumanna. Rozsah projek-
tu, jehož hodnota se blíží hranici 10. Mio Kč, je ale natolik velký, že je možné 
jej realizovat pouze po etapách podle možností získávaných finančních zdrojů. 
Žádost podpory tohoto projektu se týkala I. etapy rekonstrukce, která by měla 
stavebně zajistit alespoň ta místa domu, která jsou již nyní v havarijním stavu.

Rodný dům sv. Jana N. Neumanna má pro sestry boromejky velký význam, 
nejen z pohledu dnešních potřeb, ale hlavně z důvodů historických vazeb. 
Rodná sestra sv. Jana N. Neumanna Johanka byla totiž první sestrou boromej-
kou v Čechách, když v roce 1837 přišly sestry z Francie do Čech.

 
(11) Domov sv. Karla Boromejského

Zajištění provozu tohoto zařízení, které poskytuje jak lékařskou a ošetřo-
vatelskou péči, tak i sociální služby pro seniory a osoby zdravotně postižené, 
je velmi náročné. Přesto vedení domova dlouhodobě dbá na trvalé zvelebová-
ní všech prostor a zlepšování podmínek pobytu jeho přechodných obyvatel. 
Součástí úspěšné léčby není jen poskytnutí kvalitní zdravotní péče, ale i její 
materiální zabezpečení.  Projekt Vybavení zdravotnického úseku v Domově 
sv. Karla Boromejského, přihlášený do XI. grantového řízení, byl zaměřen 
na dovybavení nezbytnými pomůckami a zdravotnickým materiálem. Jednalo 
se o speciální vozíky pro přesun imobilních těžce nemocných pacientů a hy-
gienické pomůcky a materiál.

 
 (15) Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského

Druhým projektem předloženým Kongregací Milosrdných sester sv. Karla 
Boromejského byl projekt Rekonstrukce kanalizace u komunity sester v Městě 
Albrechtice. V Charitním domě pro řeholní sestry žijí sestry boromejky, které 
jsou již v důchodovém věku a potřebují zdravotní a ošetřovatelskou péči. Dům byl 
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několikrát rekonstruován, ale venkovní kanalizační rozvody naposledy před 
50 lety a jsou v havarijním stavu. Prosakováním odpadních vod dochází i k vlhnutí 
zdiva a omítek domu. Proto se vedení domu rozhodlo k rekonstrukci kanalizace 
a o podporu tohoto projektu požádalo naši nadaci. Sestry boromejky poskytují 
celý svůj život pomoc a péči všem potřebným a starým lidem. Ony samy se ale 
dostávají mnohdy do situací, kdy také podobnou péči potřebují.  Proto se správní 
rada domnívala, že podpora tohoto projektu je zcela na místě.

 
(17) Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského

Nemocnice „Pod Petřínem“, jak je také nazývána, je zdravotnickým zaří-
zením poskytujícím zdravotní péči v mnoha oborech. V posledních několika 
letech prochází postupnou a důkladnou rekonstrukcí, jejíž součástí je vedle 
stavebních úprav i zlepšování vybavenosti moderními přístroji a pomůckami.  

Projekt Vybavení pro bezpečnější transport pacientů a zvýšení efektivity 
péče o pacienty navazuje na dlouhodobý koncept zlepšování podmínek péče 
o pacienty a je určen k nákupu antidekubitních pomůcek k prevenci vzni-
ku proleženin, vozíků pro transport imobilních pacientů vsedě a speciálního 
křesla do sprchy.

Naše nadace podporuje projekty Nemocnice MSKB dlouhodobě a i v rámci 
XI. grantového řízení rozhodla přidělit přihlášenému projektu finanční příspěvek.

 
(22) Hospic sv. Jana N. Neumanna

Dalším zařízením, které patří do „boromejského společenství“, je Hospic  
sv. Jana Nepomuka Neumanna v Prachaticích. Jako nestátní zdravotnické 
zařízení pečuje o pacienty v terminální fázi jejich onemocnění a v nově bu-
dovaném Domově Matky Vojtěchy poskytuje péči osobám s různými druhy 
demence a zvláště pak postiženým Alzheimerovou chorobou.

Projekt Domov Matky Vojtěchy – Kaple Božího milosrdenství se zabývá 
potřebou duchoví péče o pacienty umírající, nebo těžce nemocné. Ta je pro 
pacienty Hospice i Domova stejně důležitá jako odborná zdravotnická péče. 
I proto se správní rada naší nadace rozhodla finančně podpořit vybudování 
Kaple Božího milosrdenství, jako místa k rozjímání, duchovní útěše a obnově 
sil. Kaple bude určena nejen pro pacienty a jejich rodinné příslušníky, ale také 
pro pracovníky zařízení. Finanční příspěvek od naší nadace je určen k pořízení 
základního vybavení kaple potřebným mobiliářem.
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Podpora některých dalších projektů
(00) Domov svaté Rodiny

Projekt Vybavení gastroprovozu řešil potřebu kvalitního kuchyňského vy-
bavení Domova pro zajištění individuálních jídelníčků klientů tohoto zařízení. 
Domov sv. Rodiny poskytuje péči a zázemí klientům s mentálním a kombi-
novaným postižením. Nově vybavovaný gastroprovoz bude ale poskytovat 
svoje služby nejen klientům Domova, ale také jeho zaměstnancům a seniorům 
bydlících v nejbližším okolí.

Zvýšení kvality a kapacity nově budovaného gastroprovozu nebylo ale je-
diným cílem předloženého projektu. Současně totiž vytvořil několik nových 
pracovních míst pro lidi s handicapem.

 
(05) Domov u zámku, o.s.

Posláním občanského sdružení Domov u zámku je poskytovat pobytové 
sociální služby seniorům se sníženou soběstačností z důvodu věku, kteří proto 
vyžadují trvalou pomoc jiné osoby. Dalším posláním této služby je i ulehčit 
občanům v péči o jejich rodinné příslušníky.

Projekt Pořízení invalidní plošiny navazoval na předchozí projekty celkové 
rekonstrukce Domova, které byly zaměřeny na zlepšení podmínek pro dů-
stojný pobyt klientů i kulturního prostředí pro návštěvníky Domova. Protože 
jsou klienty Domova i senioři se sníženou pohyblivostí, je pořízení invalidní 
plošiny nutným doplňkem k poskytovaným službám.

 
(06) Život bez bariér, o.s.

Toto občanské sdružení vykonalo v uplynulých letech obrovský kus práce 
při rekonstrukci bývalé nemocnice v Nové Pace a její využití pro poskytování 
sociálních služeb a doplňkových aktivit pro klienty s handicapem. Disponuje 
i půjčovnou kompenzačních pomůcek. Svoje služby poskytuje dnes celkem 
150 klientům a poskytuje pracovní příležitost 39 zaměstnancům převážně 
zdravotně postiženým.

Součástí dlouhodobého záměru rozšiřování poskytovaných služeb a zlepšo-
vání jejich kvality je i předložený projekt Projektová dokumentace na revita-
lizaci bývalého kláštera. Tento projekt je úvodním krokem k celkové revitali-
zaci bývalého barokního kláštera Paulánů, který je součástí komplexu budov, 
ve kterých provozovala svoji činnost i uvedená nemocnice. Zrekonstruované 
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prostory kláštera budou určeny pro další aktivity, jako např. rehabilitace, pře-
chodné ubytování, společenské místnosti apod. 

 
b) Podpora projektů v roce 2012 z vlastních finančních zdrojů 

Vedle prostředků získaných ze zdrojů NIF, získává naše nadace další fi-
nanční prostředky z darů našich příznivců a z jejich odkazů. Objem těchto 
prostředků byl v roce 2012 celkem 1.519. tis. Kč.

 
Z těchto prostředků potom naše nadace dotovala projekty zařazené do XI. 

grantového kola a podpořila celkem tři další projekty mimo grantové řízení. 
Jednalo se o projekty, se kterými se na naši nadaci žadatelé obrátili v období 
před nebo po vyhlášení grantového řízení a navíc s projekty, jejichž financo-
vání vyžadovalo operativní rozhodnutí.

Tabulka 4
Projekty podpořené z ostatních finančních zdrojů nadace v r. 2012

žadatel název projektu schválená 
částka Kč

Domov 
sv. Karla Boromejského, Řepy

Odpočinková zahrada – I. etapa – meditační část 
zahrady v Domově sv. Karla Boromejského v Řepích 100 000

Kongregace Milosrdných sester 
Karla Boromejského v Praze

Zvýšení etické kvality péče o nemocné 
(příspěvek na tisk brožurky) 16 800

Kongregace Milosrdných sester 
Karla Boromejského v Praze Jubilejní rok Matky Vojtěchy 150 000

Celkem 266 800

z toho zařízení boromejského okruhu 266 800

Celkem nadace přispěla v roce 2012 finančně na projekty prostředky z vlast-
ních zdrojů  (mimo zdrojů z NIF) částkou 266 800 Kč.
 
c) Dosažené výsledky realizace projektů podpořených v roce 2011 ze zdrojů NIF

V roce 2011 vybrala grantová komise z celkem 25. uchazečů 14 projektů, 
mezi které rozdělila celkových 1.455 tis. Kč. Přehled vybraných projektů, 
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včetně částek schválených správních radou k jejich finanční podpoře jsou  
v následující tabulce.
 
Tabulka 5
Projekty podpořené v rámci X. Grantového kola NIF – realizace v r. 2012

Číslo 
smlou- 

vy
Žadatel Název projektu

Hodnota 
projektu 

Kč

Poža-
dovaný 
příspě- 

vek 
Kč

Podíl 
příspěvku 

na ceně 
projektu 

%

Cílová 
skupina

Schválený 
příspěvek 

Kč

G01/11

Daneta, 
svépomocné  

sdružení rodičů  
a přátel zdravotně 
 postižených dětí

Vojtův stůl 
JORDAN 35 000 5 000 14 %

děti s kom-
binovaným 
postižením

5 000

G04/11 Dům 
sv. Antonína

Automatické 
posuvné dveře – 

bezbarierový vstup 
do budovy

219 993 165 000 75 % senioři 165 000

G05/11 Život bez bariér, 
o.s.

Bezbariérová plocha 
u Centra bez bariér  

v Nové Pace
1 800 000 200 000 11 %

těžce tělesně 
postižení  
a senioři

120 000

G08/11

Nemocnice 
Milosrdných sester 

sv. Karla 
Boromejského 

v Praze

Vybavení 
asistované lázně 

na oddělení 
paliativní péče

670 500 500 000 75 % nevyléčitelně 
nemocní 500 000

G09/11 Domov sv. Karla 
Boromejského

Odpočinková 
zahrada – I. etapa  
– Meditační část 

zahrady
660 000 300 000 45 % nemocní 

senioři 100 000

G10/11 Oblastní charita 
Červený Kostelec

Vybavení hospice 
Anežky České 

a Mobilního hospice 
Anežky České

69 280 60 880 88 %

terminálně 
nemocní  

s onkologic-
kým one-

-mocněním

30 000

G11/11 Arcidiecézní 
charita Praha

Rekonstrukce 
a adaptace prostor 

na azylový dům 
pro bezdomovce 
– seniory, klienty 
Azylového domu 

sv. Terezie

202 000 150 000 74 %
soběstační 

senioři 
– bezdomovci 

(nad 65 let)
120 000

G12/11 Hospic sv. Jana 
N. Neumanna

Domácí hospicová 
péče – 

Prachatice a okolí
187 511 100 000 53 % osoby trpící 

demencí 100 000

G13/11
Hospicové 
občanské 

sdružení Duha

Rekonstrukce pro-
stor Centra domácí 

hospicové péče 
v Hořicích

305 734 271 628 89 %
nemocné 

osoby 
(onkologické), 

umírající 
50 000

G15/11

Willík – občanské 
sdružení rodičů 

a přátel dětí 
s Williamsovým 

syndromem

Rekondiční 
a edukační pobyty 

pro rodiny dětí 
s Williamsovým 

syndromem

204 500 30 000 15 %
rodiny dětí 
s William-

-sovým 
syndromem

15 000
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Číslo 
smlou-

vy
Žadatel Název projektu

Hodnota 
projektu 

Kč

Poža-
dovaný 
příspě-

vek 
Kč

Podíl 
příspěvku 

na ceně 
projektu 

%

Cílová 
skupina

Schválený 
příspěvek 

Kč

G17/11
Hospicové občan-

ské sdružení 
Cesta domů

Auto pro domácí 
hospic 350 000 150 000 43 %

umírající 
a jejich 
rodiny

20 000

G20/11
Domov 

blahoslavené 
Bronislavy

Kuchyňská linka 183 840 150 000 82 % senioři 100 000

G21/11 občanské sdružení 
Benediktus

Budování komunity 
pro lidi s postižením 

na Modletíně 
– vybudování jídelny

295 000 250 000 85 % mentálně 
postižení 120 000

G23/11
Iskérka 

– občanské 
sdružení

Sociální centrum 
denních aktivit 

Iskérka
2 049 566 18 900 1 %

starší 18 let 
v těžkých 
životních 
situacích

10 000

Celkem 7 232 924 2 351 408 33 % 1 455 000

z toho zařízení boromejského okruhu 1 738 004 1 065 000 61 % 865 000

2.  Podpora potřebných věcnými dary 

Naše nadace pomáhá širokému okruhu příjemců i formou věcných darů. 
Tuto činnost opíráme o spolupráci s našimi dárci a dobrodinci. Patří mezi ně 
jak jednotlivci, tak i organizace, kteří poskytují naší nadaci formou darů po-
traviny, zdravotnické pomůcky a materiál, nábytek, ošacení, ložní prádlo apod. 
Těmto dárcům a dobrodincům je věnována samostatná kapitola této zprávy.

  
Materiál získaný z těchto zdrojů slouží již dlouhou řadu let stále širšímu 

počtu potřebných, a to nejen z České republiky, ale i Slovenska a Slovinska. 
Většinou se jedná o jednotlivce a rodiny, které se ocitly ve složité životní si-
tuaci, ale i o farní společenství, sociální a zdravotní instituce a společnosti. 

 
Přestože se často jedná o materiál, nebo pomůcky již používané nebo jinde 

vyřazené, pomáhají, kromě jiného, v mnoha případech založit nový domov, 
realizovat zájmovou činnost či rozvíjet charitativní dobrovolnickou činnost. 
Často je tento druh pomoci lepší než podpora finančními prostředky. 
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I když je velmi obtížné stanovit hodnotu této pomoci (nadace získává tyto 
zdroje často jako materiál již odepsaný, nebo s nulovou hodnotou), přesto se 
jedná o věci kvalitní, které pro obdarované představují mimořádné úspory 
nákladů, které by museli na pořízení nových věcí jinak vynaložit. Každý dar 
je, pro účely účetnictví i darovacích smluv, oceněn a proto je možné vyjádřit 
celkovou hodnotu poskytnutých věcných darů. Ty v roce 2012 vyjadřuje částka 
914. tis. Kč (z toho 298 tis. Kč náklady na dopravu těchto darů).

 
Příjemci věcných darů v roce 2012

Mezi příjemce věcných darů patří pravidelně zejména nemocnice a zdra-
votnická zařízení, sociálně-zdravotní ústavy, humanitární sdružení, školy 
a školská zařízení, farní charity, sociálně-charitativní sdružení při řeholních 
společenstvích a další po celé naší republice, Slovensku a poprvé i ve Slovin-
sku. Při výběru příjemců se naše nadace řídí jednoduchými pravidly, mezi něž 
patří zhodnocení potřebnosti žadatele, jeho sociální a společenské zařazení 
a solidnost. Noví žadatelé se na naši nadaci obracejí většinou na základě do-
poručení těch, kteří již se stali našimi partnery. Tím se snažíme zajistit, aby 
darovaný materiál posloužil svému účelu a nemohl být zneužit např. ke ko-
merčním účelům.  

 
Počet příjemců věcných darů od naší nadace byl podle uzavřených smluv 223. 
Za všechny jmenujme alespoň některé:
 
 Charita, Kolín
 Charita, Beroun
 Charita, Želiv
 Charita, Votice
 Charita, Plzeň
 Hospic Zdislava, Prachatice
 Společenství Androméda, Velká Chmelištná
 Hospic, Tábor
 Zdravotně postižení, Praha 4
 Letohrádek Vendula, Horní Bezděkov
 Salesiánská Asociace Dona Bosca, Praha 8
 Život bez bariér, Nová Paka
 a další.
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3. Dary od jednotlivců a firem v roce 2012
a) Finanční dary

 Nepostradatelným předpokladem k charitativní činnosti naší nadace, jsou dary 
našich příznivců a  dobrodinců.  Ať již se jedná o jednotlivce, nebo různé společ-
nosti a firmy, jsme opravdu a upřímně vděční za každý takový dar. Tato podpora, 
v podobě finančních i věcných darů je nezanedbatelná a je jedním z pilířů, o který 
můžeme naši činnost opírat. Velice si této podpory vážíme a rádi bychom všech-
ny naše podporovatele a dobrodince ujistili, že vždy pečlivě zvažujeme využití 
všech darů tak, aby bylo naplněno naše krédo – pomoc bližním v jejich těžkých 
životních situacích. Vážíme si této podpory i proto, že se nám jí dostává i v době 
hospodářských problémů v naší zemi a mnohdy těžké finanční situaci samotných 
dárců. Všem za to upřímně děkujeme: „Pán Bůh zaplať …“

  
  Celkový objem takto získaných finančních prostředků v roce 2012 je dán 

částkou 1.520 tis. Kč. 
    
 V následujícím přehledu se můžete sami přesvědčit o šíři podpory, které se 

naší nadaci od jednotlivců i firem v roce 2012 dostalo. Protože respektujeme 
přání některých našich dárců zůstat v anonymitě, nejsou v této zprávě uvede-
ni. Přesto i jim je tato zpráva věnována a i jim patří naše „Pán Bůh zaplať ...“

Tabulka 6
Finanční dary od jednotlivců a firem v roce 2012

Jméno Bydliště/sídlo Částka Kč

Balík Karel Praha 4 500

Bartoš Přemysl Bohutice 2 000

Ing. Bárta Bohumír (fma) Praha 4 15 000

Ing. Bárta Bohumír (privat) Praha 4 10 000

Bětáková Jana (Y-open, o.s.) Praha 4 1 000

MUDr. Boltnar Antonín Březnice 10 000

Bomerová Věra Praha 6 400
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Jméno Bydliště/sídlo Částka Kč

Ing. Brummel Michal Praha 2 2 000

Ing. Čejka Vladimír Praha 13 1 200

Ing. Čejková Alžběta Praha 8 1 000

Čepičková Praha 4 700

Čermáková Kladno 1 500

Černoškovi Jitka a Svatoslav Brno 15 000

Demlová Anna Frýdek Místek 2 000

PhDr. Doksanská Naděžda Praha 6 1 000

Doc. Ing. Doležalová Eva Praha 6 1 000

Dostál Jiří Ostrava 200

Dudovi Gisela a Petr Bolatice 500

MUDr. Dundrová Zdena Roudnice nad Labem 6 800

FCH Vlašim Vlašim 2 000

Fifka Gustav Klatovy 1 000

JUDr. Franěk Jan Praha 10 600

Gabrlíková Marie Praha 9 1 400

JUDr. Grossová Marie Emilie Prostějov 3 000

Hašek Ilja Žilina 20 000

Havlová Marie Telč 2 500

Ing. Hášová Eva Praha 5 3 000

Heřmanová Vojtěška Praha 1 3 600

Hlavová Božena + Jandová Helena Roudnice nad Labem 4 000

Hlávka Michal Praha 5 2 000

Hohl Josef Praha 8 600

Holých Libuše a Rudolf Praha 5 1 000

Hotel Empora Praha 8 10 000

Hrubá Hana Praha 8 1 800

Husáková Marta Praha 5 3 000

MUDr. Hüblová Marcela Praha 5 3 000
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Jméno Bydliště/sídlo Částka Kč

Chválovská Věra Praha 4 300

Janásová Ludmila Praha 3 15 000

Kadlecová Zdenka Krásněves 1 000

Ing. Kaiseršot Karel Praha 8 1 000

Kalinová Karolína  200

JUDr. Kašpárek Karel Praha 5 1 900

Kettou Sofiane Uherské Hradiště 300

Ing. Kindl Josef Praha 4 500

Klofáč Petr Praha 5 2 000

Knob Vilibald Čelákovice 4 000

Konečná Helga Brno 200

Ing. Kratěnová Marie Praha 8 3 000

JUDr. Král Václav Praha 10 600

Kroftová Marie Kladno 2 400

Mons. Kučera Pavel Praha 13 25 000

Kubát Josef  600

Ing. Kubát Rudolf Praha 17 15 000

Lesová Irena Štětí 500

Lokajová Blanka Praha 13 300

Mgr. Lopourová Markéta Praha 4 2 000

Mach Jan Červený Kostelec 2 000

JUDr. Mach Radek Vranovice 6 000

Machulková Hedvika Praha 7 200

Marek Václav Praha 6 5 000

Mikudímovi Koleč 3 000

Mokrý Vavřín Nosislav 3 000

Navrátil Jaroslav  300

Navrátilová Ludmila Praha 10 500

Nehasilová Marie Praha 4 3 000
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Jméno Bydliště/sídlo Částka Kč

Němec Robert Praha 4 2 800

Pallasová Eliška Bez udání adresy 1 671

Pannovi Květoslava a Jan Ostrava 5 000

Peřinová Petra Vinoř 700

Pilmannová Jaroslava Praha 8 3 000

MUDr. Pluháček Eduard Třeboň 10 000

Poláškovi Františka a Karel Ostrava 3 000

Poulová Jana Černošice 5 000

Poustková Irena Praha 5 200

Prokešovi Miloslava a Josef Praha 2 5 000

Ing. Roman Jan Praha 6 15 000

Rybák Jiří Praha 8 1 600

Sedláková Jitka Blansko 1 000

Schmiederová Marcela Praha 5 1 500

Schwubová Zdenka Skalička 1 000

Ing. Slach Jiří Praha 6 1 000

Smolková Anna Praha 4 800

Smrčinová Anna Lysá nad Labem 500

Smrčinová Eva Praha 7 1 000

Soudkovi Marie a Josef Rajhrad 1 000

Staňková Ludmila Čížová 300

Starchová Stanislava Praha 2 30 000

Strejčková Svatava Praha 10 1 000

Mgr. Sudová Helena Praha 10 200

JUDr. Svěrák Gustav Praha 10 4 000

Mgr. Šámal Petr Olomouc 12 000

Šebíková Olga Praha 6 1 000

MUDr. Štysová Terezie Praha 3 1 000

Šváchová Magdaléna Černošice 2 000
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Jméno Bydliště/sídlo Částka Kč

Švec František Habry 2 000

Tauchmanovi Borotice 300

Teichmannová Marie Čeladná 250

Thümmelovi Markéta a Egbert Říčany 25 000

Tesař Jiří Praha 1 1 000

Unger Josef Brno 1 000

Ing. Vavřík Jiří Praha 4 8 000

Veverková Marie Bernartice 1 000

VINCI Park CZ, a.s. Praha 1 50 000

MUDr. Vokurka Samuel Kyšice 1 000

Vorlíková Blanka Praha 17 500

Vrba Vladimír Libochovice 6 000

Ing. Vyškovský Dalimil Praha 4 10 000

Zavřelová Marie Vysoké Mýto 600

Zemanová Marie Praha 6 2 000

Zemková Edita Praha 6 500

Zicha Josef Praha 6 3 000

Žahourková Věra Votice 2 000

Žilková Olga Praha 6 100

Žižková Eva Praha 5 1 000

Anna Čunková Zlín 3 000

b) Věcné dary
Podobně jako v předchozích letech mohla i v roce 2012 naše nadace 

využívat věcných darů, které k různým účelům získala od svých podpo-
rovatelů a příznivců naší činnosti. Jedná se nejen o dary od institucí, ale 
i od jednotlivců a mají mnoho podob. Dobré jméno nadace a její renomé, 
které šíří zejména sami příjemci darů, přináší každým rokem nové vzta-
hy, na jejichž základě může být tato charitativní číst činnosti nadace rozši-
řována. Za to patří náš velký dík všem, kteří nadaci v roce 2012 pomáhali  
a podporovali ji.
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Významné věcné dary v roce 2012 poskytly:

Potraviny poskytly nadaci v roce 2012 jako dar  tyto společnosti:
Česká federace potravinových bank;

Jídelní a lůžkové vozy (JLV), a. s.;
Naděje, o. s.

a další.
 

Zdravotní pomůcky nadaci poskytly nadace:

Agape Fundation, Švédsko
Olga Havel Stiftung, Diemen, Holandsko,

Sedm paprsků, Norsko
 

Nábytek, zařízení a různé zařizovací doplňky nádobí, ložní prádlo) 
nadace získala od následujících podniků:

OREA Hotel Pyramida, Praha
Karlovarský porcelán, a. s., Nová Role

Hotel AXA, Praha
Vinci Park Praha, a. s.

 
Poděkování za pomoc patří také:

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

Na tomto místě patří náš dík i všem dobrovolníkům, kteří naší nadaci pod-
porovali a nezištně pomáhali. Bez jejich 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 ochotné poskytnutí pomoci  
klientek při přemisťování materiálů ve skladovacích prostorách.
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4. Finanční část výroční zprávy za rok 2012
a) Přehled výsledků hospodaření 

 V roce 2012 hospodařila nadace se ziskem ve výši 139 tis. Kč. Ten byl do-
sažen především hodnotou získaných darů, která byla vyšší než bylo obvyklé 
v uplynulých letech.

 
Tabulka 7
Přehled  výsledků hospodaření za rok 2012 (v Kč)

Položka Účet Náklady Výnosy

Spotřeba ost.materiálu 501-01 2 445 x

Kancelářské potřeby 501-03 6 511 x

Spotřeba energie 502-01 90 765 x

Opravy a údržba 511-01 3 533 x

Cestovné  512-03 25 461 x

Reprezentace  513-01 15 092 x

Ostatní služby  518-01 43 008 x

Zhodn.darů o dopravu 518-02 545 000  

Ostatní služby  518-03 58 325 x

Odměny dle doh. o p.p. 521-01 110 710 x

Ostatní daně a poplatky 538-01 660 x

Pokuty 542-01 500 x

Poskytnuté příspěvky 546-01 1 026 000 x

Bankovní poplatky 549-01 6 999 x

Pojištění 549-11 6 840 x

Odpisy movitých věcí 551 2 490 x

Prodané stát.dluhopisy 553 4 931 700 x

Přijaté úroky 644-01 x 214 146

Vrácení stát.dluhopisů  x 5 100 000

Výnosy z dl. fin. maj. 657-01 x 181 165

Získané dary 682-01 x 1 519 677

SOUČET 6 876 039 7 014 988

Rozdíl nákladů a výnosů – ztráta 138 949
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Tabulka 8
Přehled  majetku nadace (v tis. Kč)

Položka Aktiva Pasiva

Materiál na skladě (dary+doprava) 2 018 x

Dlouhodobý finanční majetek 31 172 x

Pokladna a finanční účty 2 962 x

Vlastní jmění x 42 828

Fondy x 1 650

Hospodářský výsledek x 139

Nerozdělený zisk z minulých let x -8 465

Celkem 36 152 36 152

  
b) Registrované nadační jmění

K 31.12.2012 činilo registrované nadační jmění 
 

30.217.575 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. 

  
Tabulka 9
Z poskytnutých příspěvků z NIF získala nadace v r. 2012 tyto výnosy (v Kč) 

Výnos ze státních dluhopisů                      181 165

Úroky z účtu (běžný účet u KB) 208 226

Celkem výnosy ze správy příspěvků z NIF v r. 2012 389 391
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5. Zpráva o činnosti dozorčí rady v roce 2012
 

Posláním dozorčí rady bylo, podobně jako v předchozích letech, dohlížet na 
práci správní rady a kontrolovat nakládání s finančními prostředky i celkové 
hospodaření nadace, aby bylo v souladu se zaměřením a cíli nadace. Členové 
dozorčí rady se zúčastňovali všech schůzí správní rady i jednání grantové ko-
mise i konzultací při řešení problémů činnosti nadace.

 
Dozorčí rada konstatovala, že i v roce 2012 postupovala správní rada nadace 

při realizaci cílů nadace podle stanovených pravidel a finanční prostředky 
vynakládala účelně a hospodárně. 

Na základě výše uvedených skutečností dozorčí rada rozhodla vyslovit vý-
rok o činnosti správní rady nadace za rok 2012 i o výsledcích hospodaření za 
rok 2012:

„bez výhrad“

Ing. Marie Svobodová
za Dozorčí radu, předseda

Radost,kterou způsobíme druhému,
má podivuhodnou vlastnost: 

odrazem se neoslabuje, ale vrací se k nám 
košatější a zářivější. 

M. Gandí
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6. Zpráva auditora o ověření účetní závěrky k 31. 12. 2012
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7. Závěr

Touto zprávou jsme uzavřeli rok 2012. I když by výsledky naší práce měli 
spíše hodnotit naši partneři, uzavíráme rok 2012 s dobrým pocitem, že jsme 
udělali vše, co bylo v našich silách, aby se dobré dílo naší nadace šířilo a dále 
pomáhalo tam, kde je potřeba.

 
Rádi bychom poděkovali na tomto místě i spolupracovníkům, kteří se po-

díleli na této výroční zprávě, na její redakci, přípravě a tisku.

V rámci celocírkevního 

Roku víRy, 
který 11. října 2012 otevřel 

papež Benedikt XvI. v Římě, 
a jubilejního cyrilometodějského výročí 
v našich zemích, slaví i sestry boromejky

Jubilejní rok 
Matky VoJtěchy hasmandoVé, 

služebnice Boží.
21. ledna 2013 uplynulo 
25 let od její smrti 
ve Znojmě – Hradišti 

a v příštím roce 
25. 3. 2014 

uplyne 100 let 
od jejího narození v huštěnovicích.



Tato jubilea, tolik význam-
ná pro Milosrdné sestry 
sv. Karla Boromejského, 

si připomíná i naše nadace. 
S úctou a obdivem 

vzhlížíme k Matce Vojtěše, 
která celým svým životem 

i stále živým odkazem, 
je pro nás všechny vzorem 

pevnosti víry, 
lásky k bližním 

i k našemu Pánu.

Rádi bychom proto 
na matku Vojtěchu 

vzpomněli i my, 
alespoň touto skromnou 

připomínkou.

síla ducha matky Vojtěchy a pevnost její víry v Boha 
je, kromě jiného, zřejmá i z jejích myšlenek, 

z nichž některé si dovolujeme citovat:

„Daly jsme se na cesty Boží lásky, a proto jen v Lásce 
najdeme pravou náplň života. 

Velké úsilí, provázené milostí Boží, pomůže uskutečnit, 
co člověk sám za sebe nemůže“

„Otevřme svá srdce Duchu lásky a jednoty, 
Duchu síly a statečnosti, Duchu přemnohých darů, 

a tak prožijeme Boží blízkost“
„Svědectvím vlastního života a naší věrnosti přineseme 

světu novou naději a nový život. To je náš úkol, 
v tom je pravdivý čin našeho milosrdenství“

 (převzato z publikace Novéna, autorů Laštovica a Češíková, 
vydané v Karmelitánském nakladatelství v roce 2010 
s laskavým souhlasem s. m. Remigie Češíkové)


