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Vážené dámy, vážení pánové, 
právě teď listujete výroční zprávou Ústecké komunitní nadace, která má na obál-
ce uveden rok 2020. Rok, který se nám všem vryje do paměti a stane se jedním 
z přelomových okamžiků 21. století s podtitulem pandemie COVID – 19. 

Pandemie, která zasáhla celý svět, zastihla mnohé nepřipravené, nás v nadaci ne-
vyjímaje. Po prvotním otřesu a obrovské vlně solidarity, která se mezi lidmi vzed-
mula, jsme doufali, že už to nejhorší máme za sebou, ale přišla vlna další a další 
a my jsme pochopili, že jarní odstávkou v nadaci to neskončí a že se musíme flexi-
bilně přizpůsobit dané situaci a naplňovat dál své poslání.

Přesunuli jsme se tedy do bezpečného on-line světa, ve kterém jsme nadále udr-
žovali kontakty jak s dárci, tak příjemci pomoci. Přehodnotili jsme naše standardní 
programy a věnovali pozornost aktuálním potřebám, jakým byla například potře-
ba zajištění výpočetní techniky pro žáky a studenty. Více než kdy jindy, jsme mu-
seli hrát roli zprostředkovatele informací o změnách a příležitostech pro neziskový 
sektor. Ať už se jednalo o štíty, dezinfekční prostředky, péče pro zdravotníky, ale 
i změny legislativní či příležitosti k získání finančních prostředků.  

Kromě výše popsaných událostí, se rodila trochu v jejich stínu, pro nás v nadaci 
zcela zásadní věc. Nemovitost na Střekově, kde máme své sídlo, procházela 
po celou dobu pandemie rozsáhlou rekonstrukcí a to s jediným cílem, zabezpečit 
nadaci stabilní příjem z pronájmu třech nádherných bytů, které ve vile jsou. V tuto 
chvíli už můžeme říct, že to se také za poměrně velkého úsilí podařilo. 

A tak si na závěr troufnu říct, že ač byl rok 2020 pro nás všechny jedním z nejná-
ročnějších, vycházíme z něj silnější než kdykoliv předtím. 

S úctou a poděkováním vám všem 

Katka Valešová
ředitelka nadace

Kateřina Valešová

* 30. 7. 1979

Své angažmá v Ústecké komunit-

ní nadaci započala v roce 2003, 

po ukončení studia na Masaryko-

vě univerzitě v Brně, obor Sociál-

ní politika a sociální práce. Přes 

15 let v nadaci pečovala o dárce 

a budovala její dobré jméno než 

v lednu 2019 nastoupila na post 

ředitelky.  

Ve své rodině je třetí generací 

včelařů.  

Je vdaná a má dvě děti.

Vážené dámy a pánové,



4 ÚSTECKÁ KOMUNITNÍ NADACE      VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020

g PROFESIONALITA A INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP
Nabízíme kompletní servis od poradenství dárci při formulaci 
dárcovského záměru, přes vyřízení veškerých administrativních 
záležitostí, zajištění PR a publicity darovacímu aktu a podporo-
vaným aktivitám až po dohled nad realizací projektů a zajišťo-
vání průběžné informovanosti dárce, včetně zajištění řádného 
vyúčtování a vyhodnocení podpořených projektů.

g SYNERGICKÝ EFEKT A KONTINUITA
Jsme schopni zajistit synergický efekt darování tím, že propo-
jíme síly více dárců při podpoře vybraných veřejně prospěš-
ných projektů. Zajímavou nabídkou darování je i možnost po-
skytnutí permanentního daru nebo jeho části, která nebude 
nikdy utracena, a k vámi stanovenému účelu z ní budou vyu-
žívány pouze každoroční výnosy. Tím lze zachovat kontinuitu 
daru a trvalou vzpomínku na vaši dobročinnost i v případě, že 
v budoucnu ukončíte své přispívání prostřednictvím nadace.

g TRANSPARENTNOST
Jsme transparentním nástrojem pro darování, pořádáme ote-
vřená grantová kola, každoročně zveřejňujeme výroční zprá-
vu, účtujeme v podvojném účetnictví, procházíme každoroč-
ním nezávislým auditem i dalšími kontrolami. Jsme 
spolutvůrcem a signatářem Etického kodexu nadací ČR a za-
kládajícím členem Fóra dárců – asociace českých nadací.

g ZNALOST PROSTŘEDÍ
Máme velmi dobrou znalost prostředí místního neziskového 
sektoru, ročně identifikujeme kolem dvou set nejrůznějších 
obecně prospěšných projektů, jsme připraveni poskytnout in-
formace o prioritách a potřebách v jednotlivých oblastech ve-
řejného sektoru a můžeme vám poradit, kam prostředky 
nasměrovat.

Poslání

Nabízíme

Ústecká komunitní nadace je nevládní nezisková organizace, 
která usiluje o otevřené lidské společenství a zlepšování 
podmínek života v okresech Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí 
nad Labem.

Ústecká komunitní nadace toho dosahuje:
g podporováním různorodých společenství, propojováním ve-

řejného a soukromého sektoru a zjišťováním potřeb a problé-
mů místní komunity;

g spoluvytvářením prostoru, ve kterém se mohou při hledání 
a iniciování společných vizí a řešení problémů sejít občané, 
podnikatelé, zástupci neziskových organizací spolu s předsta-
viteli místní a státní správy;

g přispíváním k řešení dnešních i budoucích problémů získává-
ním a rozdělováním finančních prostředků prostřednictvím 
nadačních příspěvků do oblastí kultury, ekologie, vzdělávání, 
sociálních a zdravotních služeb a místního rozvoje.

O nás
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Organizační struktura

Luděk Masopust
předseda 

Andrea Bednářová 
místopředsedkyně 

Miloslav Brejcha
místopředseda

Martin Jonáš
člen

Pavel Kulesa
člen

Martin Sameš
člen 

Jiří Exner
předseda

Daniel Bouška
člen

Pavlína Slámová
členka

g SPRÁVNÍ RADA

g DOZORČÍ RADA g FUNDRAISINGOVÁ & PR KOMISE

Andrea Bednářová
Martin Jonáš
Martin Krsek
Josef Vejlupek

g FINANČNÍ & INVESTIČNÍ KOMISE

Andrea Bednářová
Miloslav Brejcha
Luděk Masopust
Martin Vošta

Kateřina Valešová 
ředitelka

Petr Veselý
programový 

manažer

Alena Licková 
asistentka

g ZAMĚSTNANCI

O nás
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Program Dialog

Myslíme si, že kvalita života naší komunity se odvíjí od kvality vztahů, od toho, jak spolu dokážeme komunikovat, hledat a sdí-
let společné hodnoty, respektovat své odlišnosti a nést svůj podíl na společné odpovědnosti. Pokud jsou lidé schopni se spojit 
na řešení konkrétního úkolu, investovat do něj svoji energii a vytrvat při něm, vzniká z takové interakce mnohem víc než hma-
tatelný výsledek. Vzniká společenství založené na partnerství a důvěře, vzniká prostor, ve kterém se lidé mohou setkat a spo-
lečně tvořit.  

V roce 2020 jsme spolupracovali s představiteli ostatních komu-
nitních nadací v rámci spolku A.K.N. (Asociace komunitních 
nadací ČR) a následně od dubna 2020 jsme se zapojili do reali-
zace víceletého projektu na posílení negrantujících rolí komunit-
ních nadací. Nadále pokračujeme ve spolupráci s Univerzitou J. 
E. Purkyně v Ústí nad Labem. Angažovali jsme se i v rámci 
Fóra dárců v ČR, které je celorepublikovým sdružením zastře-

šujícím dárce v České republice. V době pandemie jsme se stali 
signatáři Prohlášení a závazku českých nadací a dárců ke svým 
grantistům, kdy jsme se otevřeně přihlásili k tomu, že chceme 
být neziskovým organizacím oporou v době, kdy aktivně nabíze-
jí své služby v boji proti koronaviru a zároveň jim současná situ-
ace komplikuje existenci. Prohlášení podepsalo více než 20 nej-
významnějších českých nadací a dárců. 

Martina Bláhová – Dětský den na kopci
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Grantový program

Grantový program, tedy rozdělování nadačních příspěvků, chápeme především jako otevřený proces, ve kterém se setkává 
hned několik pohledů. Od prodloužené ruky dobročinnosti místních dárců, přes podporu projektů vybraných v soutěži na zá-
kladě širších diskusí odborníků, až po zviditelnění přístupů nadace k věcem veřejným.

V roce 2020 jsme udělili celkem 124 nadačních příspěvků v celkové hodnotě 1 901 714,00 Kč.

g Program na podporu rozvoje 
Ústecka
Jedná se o stěžejní program nadace, 
který se zaměřuje na podporu veřejně 
prospěšných projektů přispívajících 
k posilování vztahu k místu, k budová-
ní lidské vzájemnosti a směřování 
k dlouhodobé udržitelnosti místních 
komunit. Do 33. otevřeného grantové-
ho kola bylo ke dni uzávěrky 29. září 
2020 přihlášeno celkem 46 žádostí 
o nadační příspěvek v celkové výši 
1 938 039 Kč.

S ohledem na množství zajištěných fi-
nančních prostředků jsme podpořili cel-
kem 16 projektů v celkové výši 
469 736 Kč. Maximální výše podpory 
dosahovala 50 000 Kč na jeden projekt.

Finanční prostředky pocházely z darů 
společností AGC Automotive Czech 
a.s., AIR PRODUCTS spol. s r.o., 
ENVIROCONT s.r.o., Chart Ferox a.s. 
a Surgipa Medical, spol. s r.o. 

Seznam podpořených 
projektů:

g  LIDÉ A MÍSTO – POSILOVÁNÍ 
VZTAHU K MÍSTU

Moje obec, můj kraj, můj domov

AVZO TSČ ČR Teplice hrad 
Doubravka p. s.
Obnova střešní krytiny východní věže 
historické budovy (48 936 Kč)
Příspěvek na opravu střechy věže hradu 
Doubravka u Teplic.

Chvojensko, z.s.
Obnova kříže Franze Merolda  
nad Neznabohy (43 000 Kč)
Příspěvek místní iniciativě na částečně své-
pomocnou obnovu kříže s cílem navrátit 
mu pietní ráz a současně veřejnosti připo-
menout další kus historie našeho kraje.

Spolek pro obnovu kaple Botschen
Rekonstrukce stříšek pod věží a nad 
vchodem do kaple Botschen (50 000 Kč)
Příspěvek místní iniciativě na další etapu 
k záchraně secesní kaple rodiny Botschen 
z konce 19. století, ukryté v lese u Li- 
bouchce, a to přesně na obnovu stříšek 
nad vchodem do kaple.

Školka jinak, z.s.
Krása vědomického lesa během roku 
(17 000 Kč)
Příspěvek místnímu spolku na zajištění 
pásma pravidelných slavností s cílem vy-
tvoření komunity místních lidí v okolí Vě-
domic, kteří si váží přírody, aktivně v ní 
tráví čas a vědomě o ni pečují.

Tady to žije

Institut technického vzdělávání, z.u.
SDÍLNA v Litoměřicích (40 000 Kč)
Příspěvek na zajištění rozjezdu dřevařské 
a šící sdílené dílny s cílem spojit místní lidi 
různých profesí, sociálního postavení, věku, 
znalostí a dovedností prostřednictvím na-
bídky aktivit komunitní dílny.

Martin Grüner – neformální občanská 
iniciativa
Park plný pohádek (26 000 Kč)
Příspěvek neformálnímu klubu přátel příro-
dy – Horáci Děčín k zajištění kampaně a zá-
žitkových programů k zachování a rozkvětu 
parku u Wolkerovy ulice ve městě Děčín.

Spolek LiPen
Když tvoří senioři (13 650 Kč)
Příspěvek spolku sdružujícímu litoměřické 
seniory na zajištění literárního happeningu 
Noc literatury a putovní výstavy výtvar-
ných a literárních prací členů seniorských 
klubů s cílem podpořit místní kulturu a po-
vzbudit místní obyvatele zejména z řad se-
niorů k vlastní umělecké činnosti.

Podpora projektů vybraných v soutěži  

na základě širších diskusí odborníků
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Naše obec, naše věc

Josefa Kolmanová – neformální 
občanská iniciativa
Komunitní zahrada Svojsíkova  
(22 150 Kč)
Příspěvek neformálnímu sdružení souse-
dů z Teplic na svépomocné vybudování 
společné komunitní zahrady v zanedba-
ném vnitrobloku 3 bytových domů. Za-
hrada se stane místem setkávání a posilo-
vání sousedských vztahů.

g  LIDÉ S LIDMI – BUDOVÁNÍ LIDSKÉ 
VZÁJEMNOSTI

Budu dobrý, buďme dobří

Člověk v tísni, o.p.s.
Jeden svět v Ústí nad Labem 2021 – 
Mezinárodní festival dokumentárních 
filmů (20 000 Kč)
Příspěvek na realizaci doprovodného pro-
gramu festivalu filmů o lidských právech 
v Ústí n/L. s cílem oslovit mladé lidi a formou 
dokumentů, besed, výstav a dalších akcí jim 

v rámci 21. ročníku představit problém soci-
álního vyloučení tak, jak se projevil během 
letošního roku vzhledem ke globální pande-
mii nemoci COVID – 19 a rozdělil společnost 
na ty, co zůstali on-line a ty nepřipojené.

Michaela Klihavcová – neformální 
občanská iniciativa
Otevřené dveře v Jeronýmově 7  
(20 000 Kč)
Příspěvek na zajištění pásma akcí pro ve-
řejnost děčínské papírnické a knihařské 
iniciativy Reformát, jejichž společným 
jmenovatelem bude řemeslná tvorba za-
ložená na upcyklaci a na myšlenkových 
konceptech zero-waste a slow-living.

Spolek KOLUMBUS
Počítačová učebna – psychosociální 
rehabilitace pro osoby s duševním 
onemocněním (15 000 Kč)
Příspěvek na zajištění vzdělávání v oblasti 
počítačových dovedností pro skupinu uži-
vatelů psychiatrické péče z Teplicka.

Žijeme spolu

Agentura KROK, o.p.s.
SPOLU (20 000 Kč)
Příspěvek na zajištění odpovídají osobní 
asistence pro skupinu lidí z Rumburku 
a okolí s cílem zabránit jejich sociálnímu 
vyloučení a pomoci zmírnit zátěž o ně pe-
čujících rodin.

MŠSp Demosthenes, o.p.s.
Se zvířátky do pohádky – andělé v psím 
kožíšku (40 000 Kč)
Příspěvek na chod canisterapie, tzv. tera-
pie psí duší, jež každoročně při ústeckém 
DEMOSTHENU pomáhá více než 50 dě-
tem předškolního věku se zdravotním 
postižením.

Spolek občanů pod Sedlem
Masopust pod Sedlem (29 000 Kč)
Příspěvek na zajištění svépomocné ko-
munitní akce s cílem obnovit společenský 
život v sudetských vesničkách ležících 
pod horou Sedlo na Litoměřicku.

g  LIDÉ K BUDOUCNOSTI  
– SMĚŘOVÁNÍ K DLOUHODOBÉ 
UDRŽITELNOSTI

Mladým otevřeno

Asociace středoškolských klubů  
České republiky, z.s.
Mistři svého oboru (25 000 Kč)
Podpora přípravy učňovské mládeže z ús-

Grantový program

Spolek pro obnovu kaple Botschen – obnova vitráží nad vchodem
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Grantový program

tecké Střední průmyslové školy stavební 
a Střední odborné školy stavební a technic-
ké, a to formou realizace odborných soutě-
ží přispívajících ke zlepšení jejích dovednos-
tí, vědomostí, manuální zručnosti, zdravého 
sebevědomí i hrdosti na svůj obor.

Udržitelná budoucnost

Středisko ekologické výchovy SEVER
Učíme jinak: nový cyklus seminářů pro 
učitele (40 000 Kč)
Příspěvek litoměřickému environmentál-
nímu centru na vývoj pásma seminářů pro 
pedagogy z Ústecka, Děčínska, Litomě-
řicka a Teplicka, které je mají seznámit 
s moderními přístupy environmentálního 
vzdělávání s cílem obohatit výuku pro 
žáky ZŠ a SŠ.

Spolek pro obnovu kaple Botschen *
„Okno do kaple“ (50 000 Kč)
Příspěvek místní iniciativě na další etapu 
k záchraně secesní kaple rodiny Botschen 
z konce 19. století, ukryté v lese u Libouch- 
ce, a to přesně na obnovu vitrážového 
okna nad vchodem do kaple. 

*)  nadační příspěvek proplacený v roce 2020 
z 32. otevřeného grantového kola

g Program Fondu LOGIT pod-
porující rozvoj mikroregionu 
Podbořansko
Do již 10. otevřeného grantového 
kola programu na podporu projektů, 
jejichž cílem je přispívat ke zlepšování 
podmínek života zejména na území 
mikroregionu Podbořansko a projek-
tů, jejichž aktivit se účastní či je využí-
vají zaměstnanci nebo rodinní přísluš-
níci společnosti LOGIT s.r.o., bylo 
přijato celkem 16 žádostí o nadační 

příspěvek v celkové požadované výši 
248 000 Kč.
Hodnoticí komise se zapojením za-
městnanců společnosti LOGIT s ohle-
dem na množství zajištěných finanč-
ních prostředků navrhla k podpoře 
šest projektů v celkové výši 70 000 Kč.

Seznam podpořených
projektů:

Ing. Bc. Martina Bláhová (6 000 Kč)
Dětský den na kopci 2021
Prostředky na zajištění svépomocně or-
ganizovaného dětského dne pro místní 
děti z Podbořan.

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů 
Nepomyšl (3 500 Kč)
Hasičský prapor jako výraz naší 
existence a aktivního života
Prostředky na zajištění nového vyšívané-
ho hasičského praporu pro sbor dobro-
volných hasičů v Nepomyšli.

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů 
Vroutek (14 000 Kč)
Kladina pro požární sport mladých 
požárníků
Prostředky na zajištění koupě chybějící 
kladinové překážky sloužící mladým po-
žárníkům k nácviku štafetového běhu.

Výchovný ústav, středisko výchovné 
péče a střední škola Buškovice  
(6 500 Kč)
Hop nebo trop
Prostředky na pořízení venkovní skákací 
trampolíny pro cca 40 dětí z buškovické-
ho výchovného ústavu.

Základní škola a mateřská škola 
Petrohrad (20 000 Kč)
Lezem, lezem, až tam vlezem
Prostředky na pořízení pyramidového 
herního prvku Herold do prostoru školní 
zahrady ZŠ a MŠ v Petrohradě k rozvoji 
tělesné zdatnosti dětí z celé obce.

Big Fish Team Podbořany – Izzyho memorial
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Základní škola T. G. Masaryka Podbořany 
(20 000 Kč)
Vyvýšené záhony
Prostředky na vybudování vyvýšených zá-
honů na školním pozemku k zlepšení výu-
ky pracovních činností místních dětí.

g Program Fondu HENNLICH 
podporující aktivity mladých 
lidí na Litoměřicku
Ve spolupráci se společností HENN-
LICH s. r. o. se již 16 let zaměřujeme 
na podporu projektů mladých lidí 
ve věku 15–25 let studujících či žijících 
v Litoměřicích. V roce 2020 jsme obdr-

želi 17 projektových žádostí v celkové 
požadované hodnotě 132 840 Kč.
Podpořeno bylo celkem 14 projektů 
v celkové výši 100 800 Kč.

Seznam podpořených
projektů:

Kateřina Bártová (7 264 Kč)
Letní příměstský skákací tábor
Cílem projektu bylo nabídnout dětem 
na táboře nové sportovní vyžití pomocí 
skákacích bot.

Diakonie ČCE – Středisko křesťanské 
pomoci v Litoměřicích (7 840 Kč)
Za poznáním o kus dál!
Projekt umožnil klientům Diakonie, do-
spělým lidem s mentálním postižením, 
letní dovolenou, kterou by si bez finanční 
pomoci a podpory druhých (dobrovolní-
ků) nemohli sami dovolit. 

Gymnázium Josefa Jungmanna, 
Litoměřice, Svojsíkova 1, příspěvková 
organizace (7 264 Kč)
Litoměřická debatní liga – 3. ročník
Studenti Gymnázia v Litoměřicích pořádali 
již 3. ročník soutěže v debatování pro druž-
stva ze základních škol litoměřického okre-
su. Cílem projektu bylo podnítit u žáků zá-
jem o veřejné dění, naučit je hledat 
informace k aktuálním tématům, argumen-
tovat i kultivovat své vystupování a projev.
 
Gymnázium Josefa Jungmanna, 
Litoměřice, Svojsíkova 1, příspěvková 
organizace (7 264 Kč)
Menšiny mezi námi
Studenti Gymnázia v Litoměřicích pořá-
dali v rámci projektu Menšiny mezi námi 
veřejnou debatu s hosty reprezentujícími 
konkrétní menšinu (dle aktuálnosti). 

Grantový program

Jessica Kabelková – Tenisový den pro děti s turnajem 



11VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020       ÚSTECKÁ KOMUNITNÍ NADACE      

Grantový program

Gymnázium Josefa Jungmanna, 
Litoměřice, Svojsíkova 1, příspěvková 
organizace (7 264 Kč)
Kurz tvůrčího psaní pro účastníky 
soutěže Máchovou stopou
Kurz tvůrčího psaní bude doprovázet 
a obohatí literární soutěž Máchovou sto-
pou 2020. 

Institut technického vzdělávání, z. u.  
(7 264 Kč)
Ostrovní systém meteostanice
Cílem projektu bylo vybudovat ostrovní 
meteostanice s odesíláním dat pomocí 
technologie IoT na vzdálený meteoserver. 
Následně využít zpracovaná data pro ve-
řejnou publikaci na veřejné meteoserveru.

Jessica Kabelková (7 264 Kč)
Tenisový den pro děti s turnajem
Cílem projektu bylo umožnit dětem, kte-
ré nejsou registrované a nedosahují pro-
zatím závodní úrovně, zahrát si na „sku-
tečném” tenisovém turnaji. 

KST Kalich Litoměřice, z.s. (7 264 Kč)
Memoriál Míry Vostrého ve stolním 
tenisu mládeže
8. ročník Memoriálu Míry Vostrého se hra-
je na počest dlouholetého trenéra mláde-
že a funkcionáře, který se podílel na vý-
chově několika generací stolních tenistů 
v Litoměřicích. 

Zdeněk Pagán (7 264 Kč)
Nadějné léto
„Nadějné léto” byl projekt zaměřený 
na podporu smysluplného a plnohodnot-
ného prožití letních prázdnin dětem a mlá-
deži ze sociálně znevýhodněného prostře-
dí, která mají omezený přístup k běžným 
zdrojům kvalitního trávení volného času.

Slavoj Litoměřice, z. s. (7 264 Kč)
Litoměřický LEZEC 2020
Cílem projektu bylo navázat na předchozí 
úspěšné ročníky dětských lezeckých závo-
dů pořádaných v Litoměřicích. Akce se 
mohli opět zúčastnit „zkušení lezci” i širo-
ká veřejnost ve věku od 4 do 16 let.

Matěj Šeda (7 264 Kč)
Rekonstrukce klubovny s technickým 
zázemím pro BMX dráhu
Cílem projektu bylo za pomoci dobrovol-
níků zrekonstruovat klubovnu vytvářející 
zázemí pro BMX dráhu v Litoměřicích, 
aby se na ní mohly pořádat i nadále závo-
dy a dráha tak mohla být používána dět-
mi a veřejností.

Jan Šípal (7 264 Kč)
Divadelní soubor Vanabí Litoměřice
Projekt divadelní soubor Vanabí Litoměři-
ce funguje za účelem zprostředkování 
profesionálního hereckého zážitku mla-
dým litoměřickým hercům. Cílem projek-
tu je nazkoušet a pro diváky v Litoměři-
cích a okolí uvést novou divadelní hru.

Turistický oddíl TOM Sluníčka Litoměři-
ce 19028 (5 000 Kč)
Cesta tam a zase zpátky
Cílem projektu Cesta tam a zase zpátky 
bylo uspořádat orientační běh, v rámci 
kterého budou děti plnit rozličné úkoly 
související s vědomostmi jako například 
ošetřování, poznávání stop a dřevin, či šif-
rování, a překonávat sportovní překážky.

Markéta Veselá (7 264 Kč)
Fotografická soutěž pro děti na téma 
„Když jdu ven”
Cílem bylo uspořádat fotografickou soutěž 
pro děti 6 – 18 let na téma „Když jdu ven”. 

g Program Fondu ARMEX 
ENERGY pomáhající usnadnit 
cestu ke vzdělání dětem 
a mladým lidem
Fond ARMEX ENERGY se zaměřuje 
na podporu mladých lidí, kterým ne-
příznivé životní podmínky znevýhod-
ňují přístup ke kvalitnímu vzdělání. 
V roce 2020 bylo přijato celkem 18 žá-
dostí o nadační příspěvek v celkové 
požadované hodnotě 227 073 Kč.

S ohledem na množství zajištěných fi-
nančních prostředků jsme vyhověli 17 žá-
dostem fyzických osob v celkové výši 
201 093 Kč. Rozdělené finanční prostřed-
ky pocházejí od společnosti ARMEX 
ENERGY, a.s. a společnosti AZ SANACE 
a.s. a věcné dary v podobě notebooků 
od společnosti ALZA.CZ a.s.

Slavoj Litoměřice – Litoměřický LEZEC 
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Seznam podpořených
projektů:

Aneta B. z okresu Mělník (8 700 Kč)
školní pomůcky, školní stravování a školní 
aktivity

Michala B. z okresu Ústí nad Labem 
(11 500 Kč)
masérské pomůcky pro přípravu na bu-
doucí kariéru

Patrik B. z okresu Mělník (14 500 Kč)
výtvarné a školní potřeby, sportovní po-
třeby, zájmové kroužky, škola v přírodě, 
školní stravování

Simona Č. z okresu Děčín (6 000 Kč)
příspěvek na notebook

Veronika H. z okresu Litoměřice 
(15 000 Kč)
úhrada školného

Marek Ch. z okresu Teplice (7 560 Kč)
školní pomůcky, družina, obědy ve školní 
jídelně, kroužky a výbava pro ně

Nikola Ch. z okresu Most (12 290 Kč)
pořízení notebooku

Jana K. z okresu Mělník (14 000 Kč)
školní pomůcky, školní družina a kroužky 
včetně ošacení na kroužky, obědy v jídelně

Emiliano M. z okresu Most (11 990 Kč)
pořízení notebooku

Anna N. z okresu Děčín (15 290 Kč)
nákup notebooku a školních pomůcek

David P. z okresu Mělník (7 200 Kč)
školní potřeby, kroužky, školní družina, 
pobytová akce, aktivity a výlety v rámci 
školy a družiny, vybavení na bruslení

Dušan P. z okresu Teplice (17 350 Kč)
nákup notebooku a úhrada družiny, škol-
ních obědů a kroužků

Tadeáš P. z okresu Most (15 000 Kč)
pořízení kompletní PC sestavy

Angelina S. z okresu Ústí nad Labem 
(12 000 Kč)

úhrada nákladů na individuální kurz čes-
kého jazyka a učební pomůcky

Dominik T. z okresu Ústí nad Labem 
(15 463 Kč)
pořízení notebooku a nákup školních 
pomůcek

Irmuun T. z okresu Most (10 290 Kč)
pořízení notebooku

Eliška V. z okresu Děčín (7 800 Kč)
školní pomůcky, školní stravování a do-
pravné do školy

g Program Vzdělávacího fondu 
HEURÉKA 
Cílem grantového programu je, pro-
střednictvím individuálního a skupino-
vého vzdělávání učitelů základních 
a středních škol v okrese Ústí nad La-
bem a Litoměřice, zkvalitnit a zatrak-
tivnit výuku a motivovat místní žáky 
a studenty k dalšímu studiu. Od roku 
2020 podporujeme i školní skupinové 
projekty starších žáků ZŠ s cílem při-
spět k rozvoji klíčových životních kom-
petencí žáků, a to v duchu „učení pro 
život“.
V roce 2020 jsme obdrželi celkem  
17 žádostí v celkové výši 271 271 Kč.

Tříčlenná hodnoticí komise s ohledem 
na množství zajištěných finančních 
prostředků a kvalitu samotných žádos-
tí navrhla k podpoře individuální vzdě-
lávací záměry 8 učitelů, skupinové 
vzdělávací záměry 4 škol z Ústecka 
a Litoměřicka a 1 školní skupinový pro-
jekt starších žáků ZŠ v celkové výši 
115 700 Kč.

Grantový program

Irmuun – pořízení notebooku pro online výuku
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Grantový program

Seznam podpořených 
projektů:

g  INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Hana Kořenská (6 000 Kč)
Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásno-
horské 3084/8 p.o.
Kurz výuky čtení metodou SFUMATO.

Michaela Randáková (8 200 Kč)
Základní škola a Mateřská škola Povrly, 
okres Ústí nad Labem, příspěvková orga-
nizace Kurz kritického myšlení.

Jana Beránková (14 000 Kč)
Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, 
Resslova 5, příspěvková organizace
Odborné školení v CAD aplikaci Inventor.

Kateřina Vlasáková (6 000 Kč)
Svobodná základní škola, o.p.s.
Ucelené vzdělávání pro učitele waldorf-
ských škol.

Lukáš Trnečka (4 000 Kč)
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střed-
ní škola zdravotnická, p. o.
Školení v práci CAD/CAM software v rám-
ci stomatologické protetiky.

Kateřina Konopková (7 500 Kč)
Svobodná základní škola, o.p.s.
Ucelené vzdělávání pro učitele waldorf-
ských škol.

Klára Janošová (4 000 Kč)
Základní škola a Mateřská škola Liběšice, 
příspěvková organizace
Kurz hry na hudební nástroj cajon.

Eva Štorová (6 000 Kč)
Základní škola J. E. Purkyně a Základní 
umělecká škola Libochovice – příspěvko-
vá organizace
Kurz výuky čtení metodou SFUMATO.

g  SKUPINOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Lingua Universal, soukromá základní 
škola a mateřská škola, Litoměřice  
(15 000 Kč)
Kurz pro učitele I. stupně v oboru mate-
matiky profesora Hejného.

Základní škola Havlíčkova 32,  
Litoměřice (15 000 Kč)
Vzdělávání pro celý pedagogický sbor 
v programu Čtením a psaním ke kritické-
mu myšlení.

Základní škola Ústí nad Labem,  
E. Krásnohorské 3084/8 p.o. (10 000 Kč)
Proškolení učitelů I. a II. stupně v oboru 
Matematika ZŠ se zaměřením na metodu 
Hejného.

Gymnázium Josefa Jungmanna, 
Litoměřice, Svojsíkova 1, p.o. (10 000 Kč)
Vzdělávací program Ředitel naživo pro 
ředitelku a její zástupkyni.

MY Litvínov – podpora zlepšení sousedských vztahů v lokalitě Litvínov-Janov
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g  ŠKOLNÍ SKUPINOVÝ PROJEKT 

Základní škola SMART (10 000 Kč)
Pásmo aktivit podporujících čtenářskou 
gramotnost a rozvoj klíčových kompe-
tencí připravené a organizované dětmi  
ze 6. třídy ZŠ.
Garant skupinového školního projektu 
Vlasta Tvrdíková.

g Podpora projektů vybraných 
ve spolupráci s dárci 
prostředků

g  FOND AGC AUTOMOTIVE CZECH

Hospic v Mostě, o.p.s. (7 777 Kč)
zajištění činnosti Hospice v Mostě v roce 
2021

Hana Ježková (10 000 Kč)
zhotovení videoklipu kapely Melodica

Sociální agentura, o.p.s. (198 000 Kč)
Nejen finance pod kontrolou, rok 2020

Tyflocentrum Ústí nad Labem, o.p.s. 
(5 000 Kč)
zajištění činnosti ústeckého Tyflocentra 
v roce 2020

Za záchranu kostela sv. Jiljí, z.s. 
(8 500 Kč)
pořízení skleněné desky na hrob

g  FOND AIR PRODUCTS LITVÍNOV

Atletika Litvínov, z.s. (12 500 Kč)
podpora atletiky mládeže a dětí v roce 
2020/2021

Dámský házenkářský klub Baník 
Most,z.s. (20 000 Kč)
pravidelná pohybová průprava dětí z MŠ 
a ZŠ

MY Litvínov, z.s. (12 500 Kč)
podpora zlepšení sousedských vztahů 
v lokalitě Litvínov-Janov

Partnerský spolek Litvínov, o.p.s. 
(15 000 Kč)
„Propagace Krušnohorské krajky“

g  FOND AIR PRODUCTS 
PRO ZAMĚSTNANCE

Arkadie, o.p.s. (10 000 Kč)
dovybavení chráněné dílny umožňující za-
městnání osob se zdravotním postižením

Dámský házenkářský klub  
Baník Most, z.s. (4 200 Kč)
zajištění dopravy dětí z mosteckých MŠ 
do sportovní haly na míčové hry

Domov soc. služeb Meziboří, p.o. 
(10 000 Kč)
podpora volnočasových aktivit klientů 
domova

Montessori centrum Děčín, spolek 
(10 000 Kč)
zajištění exkurze do sklárny „Ajeto“ pro 
děti z MŠ Svět v Děčíně 

Tělocvičná jednota Sokol Nusle Praha 
(5 800 Kč)
zajištění volejbalového družstva žen na sou-
těž Mistrovství Prahy v roce 2021

Tělovýchovná Jednota Geológ Rožňava 
(10 000 Kč)

pořízení pomůcek na stolní tenis pro mlá-
dež klubu TJ Geológ Rožňava

g  FOND CDL SOLITEA

TIB, z.s. (10 000 Kč)
Mladý programátor 2020

g  FOND CHART FEROX

Andrea Jírová (9 178 Kč)
ochranné kosmetické přípravky pro zdra-
votnický personál odd. KAPIM
    
Danuše Tomášková (5 885 Kč)
ochranné kosmetické přípravky pro zdra-
votnický personál nemocnice Děčín 
   
Slunečnice, z.s. (15 000 Kč)
zajištění sociálních služeb v zařízení pří-
jemce v roce 2020   
 

g  FOND CHART FEROX PRO 
ZAMĚSTNANCE

FK Jílové, z.s. (15 000 Kč) *
nákup dresů, zaplacení pronájmu haly, 
soustředění hráčů

*)  nadační příspěvek proplacený v roce 2021

SK Březiny, z.s. (15 000 Kč)
tréninkové a zápasové oblečení pro členy 
sportovního klubu mládežnických kategorií

Grantový program

Hana Ježková
zhotovení videoklipu kapely Melodica



15VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020       ÚSTECKÁ KOMUNITNÍ NADACE      

Grantový program
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Mgr. Lenka Šidáková – NOI obyvatel 
Velkého Března (30 000 Kč)
pořízení speciálního odrážedla pro potře-
by Martina M. 

g  FOND KAROLÍNKA

Iva Buriánková (3 841 Kč)
podpora Karolíny T., in-line brusle, zajiš-
tění piana

g  FOND MIROSLAVA DUŠÁNKA

Tyflocentrum Ústí nad Labem, o.p.s. 
(5 000 Kč)
zajištění činnosti organizace v roce 2021

g  FOND PAVLY A PAVLA 
REDLICHOVÝCH

krutón, z.s. (20 000 Kč)
dokumentární film Království bublin 
o podnikatelském rodu Schichtů

g  FOND RYKO 

Zámek Děčín, p.o. (25 000 Kč)
pořízení piana do prostor restaurace 
zámku Děčín

g  FOND RYKO PRO ZAMĚSTNANCE

Her Majesty, z.s. (15 000 Kč)
pořízení kostýmů pro taneční skupinu, ná-
jem, startovné

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů 
Hřensko (20 000 Kč)
pořízení pracovních stejnokrojů a hasič-
ských trik pro mládež

SK Březiny, z.s. (15 000 Kč)
pořízení sportovních pomůcek (míče, 
překážky, branky) pro členy SK

TJ Spartak Boletice n. Labem, z.s. 
(15 000 Kč)
pořízení sportovního vybavení (batohy, 
tašky) pro členy FC

g Otevřený grantový fond

TECHNIK BUDOUCNOSTI, o.p.s. 
(12 039 Kč)
ceny pro vítěze oblastních soutěží v Autoca-
du a Inventoru konaných v Ústeckém kraji

Kalendář Dívej se!
Dvanáct ústeckých žen se prostřednic-
tvím své ženské krásy a přirozenosti –  
formou uměleckých aktů – rozhodlo pod 
křídly naší nadace vytvořit dobročinný ka-
lendář s názvem Dívej se! 2020.

Dana S. (1 000 Kč)
pomůcky pro dceru příjemkyně Nikolu 
Souškovou 

EKO-CENTRUM Pidi Midi, z.s. 
(4 000 Kč)
zajištění výcviku psů pro Canisterapii

Helena Č. (1 000 Kč)
zajištění kraniosakrální terapie pro syna 
Karla

Jana Š. (1 000 Kč)
pomůcky pro syna Filipa s onemocněním 
cystická fibróza

Krajská zdravotní, a.s. (4 000 Kč)
zdravotnické účely – oddělení Neurochi-
rurgie Ústí nad Labem

Grantový program

TIB – Mladý programátor 2020 
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Mamma HELP, z.s. (6 500 Kč)
materiálové a osobní náklady služby – pro-
jekt Říct to dětem 

NOVÉ HÁRO, z.s. (5 500 Kč)
pomoc onkologicky nemocným dětem  
– paruky z pravých vlasů

Soukromá základní škola Dobromysl 
(2 000 Kč)
zajištění potřebné péče a pomůcek pro 
kvalitní vzdělávání dětí 

Veronika H. (1 000 Kč)
pomůcky pro mentálně postiženou dceru 
příjemkyně

Pomoc postiženému Adámkovi

Zuzana H. (42 000 Kč)
úhrada dopravy – pravidelný svoz syna 
příjemkyně příspěvku

Sbírka pro Adrianu

Adriana odmalička toužila po studiu hud-
by, ale cesta k němu byla náročná. Přes 
úraz ruky s trvalými následky a ukončení 
studia lékařské fakulty se ve 22 letech za-
čala intenzivně věnovat hudbě. Absolvo-
vala pěvecký výcvik, učila se na piano 
a kytaru a pustila se do skládání své vlast-
ní tvorby. Po pouhých čtyřech letech byla 
přijata na Berklee College of Music, 
a uspěla tak nad celosvětovou konkurencí 
těch nejlepších mladých hudebníků.

Adriana Holanová (49 600 Kč)
zajištění studia na Berklee College of Mu-
sic pro školní rok 2020/2021

Veřejná sbírka společnosti a zaměstnanců 

Black & Decker

Veřejná sbírka společnosti a zaměstnanců 
Black & Decker č.j. 1342/SCKZU/2018-4 
na podporu osob, které se ocitnou v nou-
zi či jiné tíživé životní situaci.

Alena K. (5 180 Kč)
zajištění zdravotní péče

Anna M. (6 000 Kč)
zajištění potřebného ošacení rodiny a po-
třeb pro domácnost včetně potravin

Dana B. (10 863 Kč)
zajištění potřebné zdravotní péče

David S. (5 000 Kč)
těžká životní situace spjatá s pandemií 
Covid

Helena Ch. (6 000 Kč)
zajištění potřebného zařízení pro domác- 
nost

Jan P. (5 000 Kč)
těžká životní situace spjatá s pandemií 
Covid 

Grantový program

Adriana Holanová – ukázka z videoklipu
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Jan Z. (6 647 Kč)
zajištění potřebných pomůcek pro syna 
příjemce

Jindřich K. (5 000 Kč)
zajištění potřeb pro domácnost

Kateřina H. (6 900 Kč)
sada kosmetických přípravků k ošetření 
kůže zasažené lupénkou

Lucie P. (5 000 Kč)
pomoc při překlenutí tíživé životní situace

Marek M. (10 000 Kč)
příspěvek na léky 

Martin J. (10 000 Kč)
příspěvek na pořízení speciálního sprcho-
vého koutu

Michaela P. (50 000 Kč)
příspěvek na bezbariérovou úpravu bytu 
pro bratra žadatelky

Miroslava B. (5 000 Kč)
zajištění potřeb pro domácnost

Miroslava B. (5 180 Kč)
zajištění potřebné zdravotní péče

Radek S. (5 000 Kč)
těžká životní situace spjatá s pandemií 
Covid

Romana Z. (30 000 Kč)
zajištění potřeb pro domácnost včetně 
potravin

Vrácené či nedočerpané 
nadační příspěvky
 
Helena Ackermanová (11 055 Kč)
Výstava o historii Nové Olešky
Příspěvek na přípravu a realizaci výstavy 
o historii Nové Olešky.

Nikola Grzybowska (8 000 Kč)
Bez obalu o udržitelném rozvoji 
a globální zodpovědnosti
Podstatou projektu bylo využít inovativ-
ních vzdělávacích technik, které pomo-
hou získat dětem rozhled v tématu udrži-
telného rozvoje a zkušenosti s globální 
zodpovědností. 

Střekovské matky, z.s. (3 625,30 Kč)
Střekov žije 2019
Příspěvek na celoroční pásmo aktivit, je-
jichž cílem bylo za pomoci místních oživit 
veřejný prostor v městském obvodu 
Střekov.

Ústecká kulturní platforma 98, z.s. 
(15 000 Kč)
Historie turistické stezky – 1. informační 
katalog

Příspěvek na vytvoření informačního ka-
talogu/průvodce po dálkových turistic-
kých stezkách severního Polabí s cílem 
znovuobjevit pro místní veřejnost další 
kus nedávné historie našeho regionu, ne-
boť většina stezek po druhé světové vál-
ce postupně zanikala.

Zelená pro planetu, z.s. (25 000 Kč)
„Jeden svět 2020 v Děčíně“
Příspěvek na propagaci a doprovodné 
akce 12. ročníku filmového festivalu Je-
den svět, který se bude konat ve městě 
Děčín.

Grantový program

krutón – dokumentární film Království  
bublin o podnikatelském rodu Schichtů



19VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020       ÚSTECKÁ KOMUNITNÍ NADACE      

Grantový program
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Podpora neziskového sektoru

Uvědomujeme si, že podporovat rozvoj místního neziskového sektoru jen poskytováním nadačních příspěvků je z pohledu 
komunitní nadace nedostačující. Myslíme si, že schopnost dlouhodobě udržitelného rozvoje neziskového sektoru se odvíjí 
od možnosti pravidelného vzdělávání, schopnosti organizací připravovat projekty, od znalosti dostupných finančních zdrojů 
potřebných pro jejich realizaci a od vzájemné informovanosti neziskových organizací o jejich záměrech a cílech. 

Vzhledem k epidemiologickým opatřením proti šíření COVID19 
veškeré konzultace s žadateli byly přeneseny do on-line svě-
ta. Konzultace se týkaly již podpořených projektů vyžadující čas-
té změny ve smluvním ošetření (prodlužování realizačního obdo-
bí, posunování aktivit, změny čerpání příspěvků v důsledku 
rušení aktivit či změn priorit a možností v reakci na proticovido-

vá opatření). Zároveň jsme fungovali v roli zprostředkovatele 
informací o změnách, příležitostech a dalších možnostech spo-
lupráce pro neziskový sektor i pro širokou veřejnost od předává-
ní informací týkající se štítů, dezinfekčních prostředků, péče pro 
zdravotníky a později zajištění technického vybavení pro dis-
tanční vzdělávání.  
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Dárcovský program 

Přijaté dary a příspěvky

Vytváření vztahů s dárci a získávání finančních prostředků pro řešení dnešních i budoucích potřeb a priorit komunity je základ-
ním kamenem snad každé komunitní nadace. Naší strategií je, kromě vybudování ekonomické nezávislosti nadace, zajistit do-
statečně širokou dárcovskou základnu především z řad firemních a individuálních dárců, kteří v naší komunitě žijí, pracují nebo 
jinak působí. 

V roce 2020 jsme získali dary a příspěvky v celkové hodnotě 3 354 536,49 Kč od více než 55 dárců z řad 
místních firem a jednotlivců.

g Přijaté dary jednotlivců 
a firem (3 036 722,49)

22HLAV s.r.o. (25 000 Kč)
Fond Šikmá věž

AGC Automotive Czech a.s.  
(1 000 000 Kč)
Fond AGC Automotive Czech

AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC 
Group (71 000 Kč)
Team dobroběžců na Mattoni 1/2Maraton 
Ústí nad Labem

AIR PRODUCTS spol. s r.o. (310 000 Kč)
Fond AIR PRODUCTS

Janik Andrzej (11 Kč)
Fond Renesance Martina Hausenblase

ARMEX ENERGY, a.s. (130 000 Kč)
Fond ARMEX ENERGY

AZ SANACE a.s. (20 000 Kč)
Fond ARMEX ENERGY

AZM CONSULT s.r.o. (5 000 Kč)
Fond ARMEX ENERGY

Andrea Bednářová (10 000 Kč)
Otevřený grantový fond

Šárka Benešová (25 000 Kč)
Fond Šikmá věž

Black & Decker (Czech) s.r.o.  
(11 700 Kč)
Otevřený grantový fond

Milan Boháček (7 500 Kč)
Otevřený grantový fond

Jaroslav Bukáček (5 000 Kč)
Otevřený grantový fond

CENTROPOL ENERGY, a.s. (25 000 Kč)
Fond Šikmá věž

Michal David (20 000 Kč)
Pomoc Adrianě

Zdeňka Duplinská (2 200 Kč)
Pomoc postiženému Adámkovi

ENVIROCONT s.r.o. (20 000 Kč)
Otevřený grantový fond

Vítězslav Ernest (30 000 Kč)
Otevřený grantový fond

Michaela Fajmonová (400 Kč)
Kalendář Dívej se!

Eva Fialová (12 500 Kč)
Fond Šikmá věž

Marek Fišer (10 000 Kč)
Otevřený grantový fond

Greif Czech Republic a.s. (125 000 Kč)
Fond Šikmá věž
Otevřený grantový fond

Jan Hadraba (10 500 Kč)
Otevřený grantový fond

HENNLICH s.r.o. (110 000 Kč)
Fond HENNLICH

Chart Ferox, a. s. (500 000 Kč)
Fond Chart Ferox

Jaroslav Chobot (25 000 Kč)
Fond Šikmá věž

Přemysl Jarolímek (6 000 Kč)
Otevřený grantový fond

Martin Jonáš (2 400 Kč)
Fond Pavly a Pavla Redlichových
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Dárcovský program

Jupiter Consulting s.r.o. (5 000 Kč)
Otevřený grantový fond

KONE Industrial – koncern s.r.o. 
(35 000 Kč)
Fond Šikmá věž
Otevřený grantový fond

MIBCON a.s. (25 000 Kč)
Fond Šikmá věž

Jakub Michal (1 800 Kč)
Pomoc postiženému Adámkovi

MONZA – skupina Tonaso, spol. s r.o. 
(8 000 Kč)
Vzdělávací fond HEURÉKA

Petr Nedvědický (25 000 Kč)
Fond Šikmá věž

Zdeněk Petr (4 000 Kč)
Otevřený grantový fond

Tomáš Plíhal (100 Kč)
Pomoc postiženému Adámkovi

Lukáš Pokrupa (8 000 Kč)
Otevřený grantový fond

Bronislav Převrátil (2 000 Kč)
Otevřený grantový fond

REHAMEDIKA s. r. o. (98 000 Kč)
Otevřený grantový fond
Vzdělávací fond HEURÉKA

Petr Roubíček (5 000 Kč)
Otevřený grantový fond

RYKO a.s. (20 000 Kč)
Otevřený grantový fond

Lenka Simerská (8 000 Kč)
Koučing pro neziskové organizace

Pavlína Slámová (8 000 Kč)
Otevřený grantový fond

STAVCHEM spol. s r.o. (25 000 Kč)
Fond Šikmá věž

Ondřej Suchý (4 000 Kč)
Koučing pro neziskové organizace

Surgipa Medical, spol. s r.o. (58 000 Kč)
Fond Šikmá věž
Otevřený grantový fond

Radek Šulák (711,49 Kč)
Kalendář Dívej se!

THOMAS s.r.o. (103 000 Kč)
Fond RYKO

Kateřina Valešová (6 000 Kč)
Fond Pavly a Pavla Redlichových

Jana Vaňková (2 400 Kč)
Fond Pavly a Pavla Redlichových

Josef Vejlupek (25 000 Kč)
Fond Šikmá věž

VirginGrip s.r.o. (2 000 Kč)
Pomoc postiženému Adámkovi

Tomáš Vlach (12 500 Kč)
Fond Šikmá věž

Martina Zajícová (1 000 Kč)
Fond Šikmá věž

Milan Zemaník (25 000 Kč)
Fond Šikmá věž

g Veřejná sbírka (232 935 Kč)
Veřejná sbírka společnosti a zaměstnanců 
Black & Decker č.j. 1342/SCKZU/2018-4 
na podporu osob, které se ocitnou v nouzi 
či jiné tíživé životní situaci.

g Věcné dary od Alza.cz  
(84 879 Kč)
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Systém fondů lze stručně charakterizovat následovně: 

g Každý dar do nadace je vložen do některého z fondů. 

g Každý nadační příspěvek z nadace je vydán z některého 
z fondů. 

g Z hlediska nakládání s majetkem fondu má většina fondů tzv. 
permanentní a dočasnou část.

g Permanentní část fondu není určena k čerpání, pravidelně se 
zhodnocuje, a výnosy z jejího zhodnocení se připisují do do-
časné části. 

 

g Dočasná část fondu je využívána k dosahování cílů a poslání 
fondu. 

g Poskytování nadačních příspěvků z fondů se řídí grantovou 
politikou fondů a pravidly grantových výborů fondů. Některé 
fondy vyhlašují otevřená grantová kola, jiné fondy poskytují 
nadační příspěvky bez otevřených výběrových řízení. 

g Každý fond má svůj statut, ve kterém jsou podrobně popsána 
pravidla hospodaření fondu, jeho grantová politika a další or-
ganizačně právní náležitosti.

Systém fondů

Dárcovský program

V roce 2020 nadace spravovala tyto fondy: 

g Fond AGC Automotive Czech
g Fond AIR PRODUCTS 
g Fond ARMEX ENERGY
g Fond Black & Decker 
g Fond Solitea CDL
g Fond HENNLICH 
g Fond Chart Ferox
g Fond Jotun
g Fond Karolínka
g Fond KS Kolbenschmidt CZ
g Fond LOGIT
g Fond Miroslava Dušánka

g Fond NYYLO 
g Fond Pavly a Pavla Redlichových
g Fond Renesance Martina Hausenblase
g Fond RYKO
g Fond Surgipa
g Fond Šikmá věž
g Fond Terezky a Sáry
g Otevřený grantový fond
g Vzdělávací fond HEURÉKA
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Finanční zpráva



1 Rozklad položek do jednotlivých fondů je zachycen v tabulce 
Přehled majetku ve fondech k 31. 12.2020.

Rozvaha k 31. 12. 2020

Aktiva v Kč

Stavby 1 3 737 317,00

Samost. movité věci a soubory mov. věcí 99 214,00

Pozemky 1 673 183,00

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 8 220 377,00

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 177 500,00

Dlouhodobý finanční majetek 21 028 045,62

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku -99 214,00

Pokladna 5 860,15

Bankovní účty 2 645 810,41

Odběratelé 1,00

Poskytnuté provozní zálohy 44 880,90

Jiné pohledávky 1 230 596,56

Náklady příštích období 2 800,65

Aktiva celkem 38 766 372,29

Pasiva v Kč

Dodavatelé -12 000,00

Přijaté zálohy -23 000,00

Ostatní závazky -919,00

Zaměstnanci -56 645,00

Zúčtování s institucemi soc. zabezpečení -32 661,00

Ostatní přímé daně -8 235,00

Výdaje příštích období -51 666,53

Výnosy příštích období -0,75

Dohadné účty pasivní -13 790,00

Vlastní jmění -36 886 197,46

Permanentní části fondů 1 -2 689 632,55

Dočasné části fondů 1 -2 132 047,21

Oceňovací rozdíly z přeceněného majetku -42 092,90

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 2 777 312,34

Účet hospodářského výsledku 405 202,77

Pasiva celkem -38 766 372,29
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Nadace vykazuje k 31. 12. 2020 částečně finančně nekryté fondy. 
K 31. 12. 2020 vykázala zůstatek stavu fondů ve výši 4 821 679,76 Kč 
zatímco stav finančních prostředků (bez prostředků v nadačním 
kapitálu) činil 2 462 240 Kč (účty třídy 211 a 221). Rozdíl ve výši 
2 359 439,76 Kč představuje dočasné použití prostředků fondů 
na krytí provozu, a to po dohodě s vybranými konkrétními dárci, 
kteří souhlasili s dočasným využitím volných prostředků ke krytí 
provozních nákladů nadace.

Prostředky v otevřeném grantovém fondu II ve výši 360 275,49 Kč 
byly použity na snížení ztráty roku 2020.

Za účelem doplnění finančních prostředků a zachování dárcov-
ských fondů tak, jak jsou dnes nastaveny, potřebuje nadace gene-
rovat zisk z nadační jistiny, popř. z činností nadace

Komentář k rozdílu zůstatku fondů a stavu finančních prostředků.

Přehled majetku ve fondech k 31. 12. 2020

Majetek fondu v Kč

permanentní části dočasné části

Fond AGC Automotive Czech 0,00 912 037,48

Fond AIR PRODUCTS 218 750,00 348 154,41

Fond ARMEX ENERGY 81 500,00 7 118,01

Fond Black & Decker 96 900,00 8 621,26

Fond Black & Decker – veřejná sbírka 0,00 81 727,59

Fond CDL SYSTEM 70 000,00 40 743,37

Fond HENNLICH 147 329,00 42 452,24

Fond Chart Ferox 84 761,50 255 401,40

Fond Jotun 50 000,00 6 914,07

Fond Karolínka 0,00 73 951,16

Fond KS Kolbenchmidt CZ 153 360,00 16 969,74

Fond LOGIT 130 000,00 19 640,99

Fond Miroslava Dušánka 70 000,00 119 609,16

Fond NYYLO 22 000,00 22 720,40

Fond Pavly a Pavla Redlichových 20 960,00 5 955,07

Fond Renesance Martina Hausenblase 296 059,18 50 048,16

Fond RYKO 61 200,00 75 817,23

Fond Surgipa 7 000,00 38 737,62

Fond Šikmá věž 0,00 -49 961,01

Fond Terezky a Sáry 8 500,00 3 092,04

Otevřený Grantový Fond 1 118 012,87 48 400,00

Vzdělávací fond HEURÉKA 53 300,00 3 896,82

Celkem 2 689 632,55 2 132 047,21



Přehled nadačního kapitálu k 31. 12. 2020

Složení nadačního kapitálu v Kč

individuální správa portfolia 

prostřednictvím WOOD & Company investiční společnosti, a. s.
10 650 000,00

podílové listy 

Pioneer Funds – Global Multi-Asset Target Income div
8 834 845,98

finanční majetek 

ve správě J & T BANKA, a. s.
458 898,09

hotovost na účtu 

vedeném u Československé obchodní banky, a.s.
97 036,39

finanční majetek 

ve správě Českomoravská projektová
3 000 000,00

rekreační objekty a dřevěné chatičky čp. 22 a čp. 18 v k.ú. Krásné Pole 

u Chřibské, obec Chřibská, okres Děčín, na pozemcích ppč. 144 a 125
4 937 040,00

bytový dům, Karla IV. 400/11, 

Ústí nad Labem – Střekov 
13 806 877,00

Celkem 41 784 697,46
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Výše zapsaného nadačního kapitálu a darů do nadační jistiny čekajícího na zapsání  
do nadačního rejstříku a její složení k 31. 12. 2020 činí 41 784 697,46 Kč. 

Reálná hodnota nadačního kapitálu k 31. 12. 2020 činí 54 179 450,52 Kč.
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Přehled majetku ve fondech k 31. 12. 2020

Výnosy v Kč

Tržby z prodeje služeb – pronájem nemovitosti -24 999,75

Úroky 134,94

Úroky z bankovních účtů 621,81

Kurzové zisky 63 636,93

Zúčtování fondů 578 222,53

Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů 11 243 455,19

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 626 980,06

Výnosy celkem 12 488 051,71

Náklady v Kč

Spotřeba materiálu a PHM 18 584,10

Spotřeba energie 25 338,88

Náklady na služby – cestovné 5 222,00

Náklady na služby – prezentace 1 195,00

Ostatní služby 296 666,66

Ostatní služby – pojištění 3 794,42

Ostatní služby – nedaňové 37 619,98

Mzdové náklady 759 492,00

Náklady na sociální a zdravotní pojištění 197 509,00

Ostatní daně a poplatky 12 100,00

Odpis nedobytné pohledávky 12 730,00

Úroky 114 194,07

Kurzové ztráty 286 448,85

Ostatní náklady 206 274,96

Prodané cenné papíry a podíly, dluhopisy 10 916 084,56

Náklady celkem 12 893 254,48

Výsledek hospodaření - 405 202,77



Zpráva nezávislého auditora
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