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Výroční zprava Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského (dále jen „Nadace“) je zpracována v 

souladu s ustanovením § 21 Zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a § 358 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník 
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I. Základní informace o Nadaci a jejím účelu 

 

 

1. 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; 257 530 323 

e-mail: dobredilo@boromejky.cz  

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

 

 

2. Zakladatel Nadace: 
Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, 

IČO 00530204 

Praha 1, Šporkova 12,  PSČ 118 00 

 

 

3. Účel Nadace: 
- Podporovat zařízení a programy, v nichž především Kongregace Milosrdných sester sv. Karla 

Boromejského rozvíjí péči o nemocné, seniory, umírající, osoby sociálně znevýhodněné, děti a 

mládež a popřípadě tuto péči zajišťovat; 

- Napomáhat rozvoji a předávání duchovních hodnot ve společnosti; 

- Podporovat křesťanské církve, zejména Církev římskokatolickou; 

- Podporovat sestry Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského 

- Pořádat charitní, kulturní, formační a benefiční akce; 

- Vzdělávání, školení a publikační činnost.  

 

 

4. Správní rada Nadace  
Složení k 31.12.2015 

Mons. Karel Herbst – předseda 

Marie Goretti Boltnarová – místopředsedkyně 

Ing. Rudolf Kubát - místopředseda 

Ing. Miloš Klouda - 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 správní rady: 

Karel Herbst, Marie Boltnarová, Rudolf Kubát 

 

 

5. Dozorčí rada Nadace 
Složení k 31.12.2015 

Ing. Marie Svobodová – předsedkyně 

Veronika Nikol Drápalová – člen 

Ing. Penka Machová – člen

mailto:dobredilo@boromejky.cz
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II. Finanční část 
Prostředky na zajišťování účelu, k němuž byla založena, Nadace získává z 

- výnosů z nadačního jmění  

- výnosů z účelově zaměřených charitativních a osvětových akcí 

- darů od fyzických a právnických osob 

1. Nadační jmění 
k 31.12.2015 činilo 

- registrované nadační jmění 30 217 575,- Kč 

- neregistrované nadační jmění 12 108 859,- Kč. 

2. Účetní závěrka
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3. Finanční podpora projektů v roce 2015       5 
V  roce 2015 byly finančně podpořeny projekty individuálně vybrané. Vzhledem k omezeným  

finančním možnostem Nadace byly podporovány především projekty boromejských zařízení.   

Realizace některých projektů se uskuteční až v r. 2016. 

Projekty podpořené v roce 2015  

Žadatel Název projektu Celkové náklady  

v Kč 

Poskytnutý příspěvek 

v Kč 

Domov sv. Karla 

Boromejského 

Univerzální sprchové 

vozíky pro imobilní 

pacienty 

301 508 250 000  

Kongregace 

Milosrdných sester sv. 

Karla Boromejského 

Rekonstrukce rodného 

domu sv. Jana N. 

Neumanna v 

Prachaticích - I. etapa 

13 320 945 200 000 

Nemocnice 

Milosrdných sester sv. 

Karla Boromejského v 

Praze 

Pořízení 

rehabilitačních 

pomůcek 

220 000 100 000 

Kongregace 

Milosrdných sester 

sv. Karla 

Boromejského 

Podpora aktivit sester 

boromejek mezi 

mládeží 

12 705 12 705 

Asociace skautek a 

skautů Evropy 

Podpora účasti 

mládeže na evropském 

setkání skautek a 

skautů EUROJAM 

2014 

30 000 30 000 

Kongregace 

Milosrdných sester 

sv. Karla 

Boromejského 

Podpora prezentace 

Kongregace MSKB při 

konferencích, 

přednáškách a 

besedách s mladými 

lidmi 

25 404 25 404 

Kongregace 

milosrdných sester sv. 

Karla Boromejského 

III.etapa rekonstrukce 

rodného domu sv. Jana 

Nepomuka Neumanna 

v Prachaticích 

(realizace v r. 2016) 

10 975 000 100 000 

Celkem  24 885 562 718 109 

 

4. Podpora potřebných věcnými dary 

Nadace podporuje věcnými dary široký okruh příjemců. Potřebným lidem i organizacím jsou 

poskytovány zdravotnické pomůcky a materiál, potraviny, nábytek, ošacení, ložní prádlo, nádobí 

apod.  Tuto pomoc může Nadace poskytovat pouze díky věcným darům, které sama získává od 

dárců, mezi něž patří jak jednotlivci, tak i organizace. 



     

Významná pomoc dárců spočívá v poskytování použitých, ale kvalitních věcí s nulovou        6 

 zůstatkovou hodnotou. Při přijímání darů jsou jejich stav a kvalita vždy kontrolovány. 

Pro obdarované představují tyto dary mimořádné úspory nákladů, které by museli na pořízení 

nových věcí jinak vynaložit, případně by si je nemohli vůbec pořídit. 

Mezi příjemce věcných darů patří zejména nemocnice a zdravotnická zařízení, sociálně 

zdravotní ústavy, humanitární sdružení, školy a školská zařízení, farní charity, sociálně charitativní 

sdružení při řeholních společenstvích a další po celé naší republice. Při výběru příjemců je 

posuzována potřebnost žadatele, jeho sociální a společenské zařazení a solidnost. Tím se Nadace 

snaží zajistit, aby dary sloužily dále svému účelu a nemohly být zneužity např. ke komerčním 

účelům.  Noví žadatelé se na Nadaci obracejí většinou na základě doporučení těch, kteří již byli 

v minulosti obdarováni a jsou za pomoc vděčni. 

S příjemci darů jsou uzavírány darovací smlouvy, v nichž jsou uváděny údaje o dárci a 

obdarovaném a specifikace poskytnutého daru.  

 

III. Dárci a pomocníci Nadace 

 
1. Dary jednotlivců a firem  

1.1. Finanční dary 

Finanční dary jednotlivců a firem základním předpokladem k charitativní činnosti Nadace. Bez 

těchto darů by působnost Nadace téměř nebyla možná. 

V roce 2015 Nadaci pomohli darem převyšujícím částku 10 tis. Kč níže uvedení dárci, kteří 

souhlasili s uvedením svých jmen: 

Agrochemický podnik a.s.    10.000,- 

Ing. Bohumír Bárta    10.000,- 

MUDr. Antonín Boltnar   10.000,- 

Ing. Černošková    16.000,- 

Hana Hrubá     12.000,- 

Jídelní a lůžkové vozy, a.s.    15.000,- 

Ing. Rudolf Kubát    15.000,- 

Ing. Karel Novotný    12.100,- 

Eva Odcházelová    10.000,- 

Ing. Jan Roman    25.000,- 

Stanislava Starchová   20.000,- 

Ing. Petr Staněk    10.624,- 

Egbert Thümmel    10.000,- 

Mgr. Petr Topiarz    10.000,- 

Indigo Infra CZ a.s.     50.000,-  

Ing. Dalimil Vyškovský   10.000,- 

Celkem      210 724,- Kč 

 Finančními dary přispívá i řada drobných dárců. Celková výše přijatých finančních darů v r. 

2015 činila 400 656,- Kč. Z toho je patrné, že drobní dárci přispěli téměř polovinou této částky.  

  Všem dárcům bez ohledu na darovanou částku je Nadace za každý dar vděčná a jejich podpory 

si velmi váží, neboť bez jejich pomoci by své poslání nemohla naplňovat. 



     

 

 

1.2. Věcné dary           7 

Významné věcné dary v roce 2015 poskytly: 

Potraviny:  Česká federace potravinových bank 

   Jídelní a lůžkové vozy (JLV), a. s. 

   Naděje, o. s. a další. 

Zdravotní pomůcky:  Agape Fundation, Švédsko a další 

Nábytek, zařízení a různé zařizovací doplňky nádobí, ložní prádlo: 

   OREA Hotel Pyramida, Praha 

   Karlovarský porcelán, a. s., Nová Role 

   Hotel AXA, Praha, a další 

2. Poděkování za pomoc patří také těm, kteří Nadaci pomáhali při zajišťování jejího poslání: 

- Panu Petru Zbyňkovi za stěhování a dopravní služby 

- Firmě Stahl, a. s . za  stěhování a dopravní služby 

- Organizační kanceláři Praha za účetní poradenství 

- Panu Jaroslavu Hájek - Autodoprava Řepy za odvoz odpadu 

- Vězeňské službě České republiky v Řepích za ochotné poskytnutí pomoci klientek při 

přemisťování materiálů ve skladovacích prostorách 

- Základní umělecké škole Praha 8 - benefiční koncert 

- Všem dobrovolníkům, kteří Nadaci podporovali a nezištně pomáhali, bez jejichž obětavé 

pomoci, často poskytované bez ohledu na čas a za obtížných podmínek, by nebylo možné 

věcné dary uskladnit a dále dopravovat k potřebným. 

 

IV. Zpráva o činnosti dozorčí rady 
Dozorčí rada v návaznosti na dohled na práci správní rady a kontrolu hospodaření Nadace, které je 

jejím posláním, zpracovala k 7.12.2015 předběžnou zprávu, kterou bezprostředně předala zakladateli 

a správní radě. K 31.12.2015 zpracovala konečnou zprávu o činnosti, kterou rovněž předala 

zakladateli a správní radě. Ve zprávě bylo konstatováno, že činnost správní rady lze považovat za 

účelnou se snahou řešit dílčí nedostatky, které se vyskytly zejména v organizaci práce. 

 K řešení těchto nedostatků byla přijata následující opatření: 

- byl zpracován a schválen nový statut Nadace, který platí od 1.1.2016. 

- bylo rozhodnuto zřídit funkci hospodáře, zaměstnanec v této funkci bude průběžně dohlížet na 

hospodaření Nadace, zajišťovat její administrativní činnost a podávat zprávy na jednáních 

správní a dozorčí rady; funkce hospodáře je v novém statutu již zakotvena. 

- v návaznosti na tyto změny byly zahájeny práce na aktualizaci údajů v nadačním rejstříku i 

podpisových vzorech. 

 



     

V. Zpráva auditora o ověření účetní závěrky k 31.12.2015 
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VI. Závěr  

 
I přes určitá omezení v rozsahu poskytované finanční pomoci, která vyplývají především z nízkých 

výnosů z uložených prostředků, lze rok 2015 považovat za úspěšný. Podařilo se poskytnout finanční 

prostředky na podporu vybraných projektů, rovněž bylo možné pomoci řadě potřebných lidí i 

organizací věcnými dary. 

 Protože jsme si vědomi toho, že bez dárců, přátel a pomoci dobrovolníků by Nadace nemohla 

své poslání plnit,  rozhodli jsme se na poděkování všem, kdo Nadaci poskytovali dary, pomáhali jí a 

podporovali ji, uspořádat společenský večer jako příležitost k setkání a veřejnému vyjádření díků. 

Společenský večer se uskutečnil koncem ledna 2016 a všichni hosté na něm byli seznámeni s prací 

nadace v r. 2015. 

 Za největší odměnu pro všechny, kdo Nadaci pomáhali v roce 2015, lze však považovat díky 

nemocných, osamělých, opuštěných, stárnoucích a jinak potřebných lidí, kterým mohla Nadace 

pomoc zprostředkovat.  

 Za ně za všechny svým spolupracovníkům své díky vyjadřuje a na další spolupráci se těší  

 

 

 

 

Správní rada 

                                                                                   Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského 

 

 

 
Praha  24. 6. 2016 


