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Úvodní slovo ředitele fondu

Vážení přátelé, příznivci Nadačního fondu pro Pelhřimovsko,

díky událostem, které nás všechny potkaly, uběhl rok 2020 jako voda. Osobně vnímám tento rok jako náročný 
a přelomový, rok urychlení společenských změn. Neznamená to, že máme vše již za sebou. Zdá se, že období 
zkoušek bude pokračovat. Vnímám dopady na veškerý osobní, rodinný i společenský život. 

Všechny nás nová situace nutí přehodnocovat způsob života, žebříček hodnot a hledat nové cesty. I v nadačním 
fondu řešíme, jak dále pracovat.

Výraznou změnou způsobu naší činnosti je zapojení individuálních dárců. Velice si vážíme každého, kdo je 
ochoten pomoci druhým. Jakýmkoli způsobem. Děkujeme všem individuálním dárcům, které naše činnost 
zajímá a kteří tak pomáhají financovat projekty neziskových organizací nebo jednotlivců. 

Díky našim firemním partnerům jsme pomáhali i v situacích, které nikdo nečekal. V počátku roku 2020 se 
jednalo o pomoc se zajištěním ochranných prostředků pro Domov seniorů v  Pelhřimově a koncem roku 
v projektu Solidarita se zdravotníky. Vzájemná sounáležitost, solidarita a pomoc je esencí lidskosti. 

Dobrý výsledek je o souhře všech zúčastněných stran. Jak darujících, tak obdarovaných. Zaslouženou 
odměnou je potom pro všechny radost, že se povedl udělat alespoň kousek dobrého.

Věřím, že i v této době, nebo právě v této době, má nadační fond své místo a nadále bude v našem regionu 
tím, kdo Vám pomáhá pomáhat.

S přáním všeho dobrého

Miroslav Kupec, Ředitel fondu
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Aktivity NFP v roce 2020

Cílem práce Nadačního fondu pro Pelhřimovsko je lokálně propojovat 
a pomáhat Vám pomáhat. 

Díky našim dárcům se to dařilo i v roce 2020.

V působišti fondu (celý region okresu Pelhřimov) jsme prohlubovali solidaritu mezi lidmi  
a poskytovali podporu nejrůznějším místním projektům z oblastí sociální, vzdělávací, péče  
o přírodu, kulturu a aktivní komunitu.

Humpolec

Pacov

Černovice

Pelhřimov

Horní
Cerekev

Kamenice
nad Lipou

Nadační fond pro Pelhřimovsko je nestátní nezávislý subjekt. 
Veškeré provozní náklady NFP hradí zřizovatel fondu, firma Proofest International s.r.o. s kanceláří v Pelhřimově. 

Každá koruna dárce tak jde přímo do podpořených projektů.

Sociální
podpora

Příroda

Kultura

Aktivní
komunita

Vzdělávání
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24. února jsme otevřeli třetí grantový ročník. Žádat mohou vždy organizace i jednotlivci. 

Žádosti do Velké výzvy nejsou omezeny výší podpory a jsou náročnější na „papírování“.

Žádosti do Malé výzvy mají strop podpory 5.000Kč a jsou jednodušší a rychlejší.

Uzávěrka příjmů žádostí do Velké výzvy byla 5.dubna a do Malé výzvy 13.listopadu.

Ročník to byl pro všechny složitý, jak pro ty, kteří o podporu žádali, tak pro dárce. 
Některé projekty žadatelů se nakonec kvůli vládním epidemiologickým opatřením uskutečnit 
vůbec nemohly, některé neprošly hodnotícími kritérii fondu, pro jiné se dárce nepodařilo najít. 

Do Velké výzvy přišlo v roce 2020 devět žádostí, do Malé jedenáct. 
Podpořeno bylo osm projektů z Velké a sedm projektů z Malé výzvy, celkově ve výši 
235.961 Kč. 

Vše díky partnerům fondu a individuálním dárcům z řad veřejnosti.

Velká
výzva

výzva

Malá

vs

JAK ZÍSKAT
PODPORU PRO SVŮJ

?PROJEKT

1. Jděte na webové stránky
Nadačního fondu. Dále do
sekce „Pro žadatele”

2. Vyplňte krátký 2-3
stránkový formulář

3. Zašlete žádost na
info@nfpelhrimovsko.cz

Velká
výzva

výzva

Malá

PŘIJATO: 9
PODPOŘENO 8

PŘIJATO: 11
PODPOŘENO 7
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Za 3 roky jsme podpořili 51 projektů a rozdělil 830 821 Kč.

310 967 Kč

234 150 Kč

285 704 Kč

2020

2019

2018

Velká výzva

176 9762020

189 150

26 000 70 000 37 991

45 000

285 7014

2019

2018

Malá výzva Mimořádné projektyMimořádné projekty projekty na Darujeme.cz

Skladba podpory v Kč.

V Covidem-19 zasaženém roce 2020 jsme spolu s partnery a veřejností podpořili mimořádně ještě tři projekty:            

- Pomoc pro Domov pro seniory v Pelhřimově (ochranné obleky a respirátory za 59 000 Kč) 
- Solidarita se zdravotníky (vitamíny a energie do nemocnic Pelhřimov, Humpolec a Počátky za 13 880 Kč)
- Tablet pro Počátky (tablet pro dlouhodobé pacienty – 7 150 Kč)
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V lednu 2020 vyšel v Pelhřimovských novinách velký rozhovor s ředitelem nadačního fondu. 

V roce 2020 se nám podařilo uspořádat jen jednu besedu pro veřejnost. Do Divadla Za komínem  
v Humpolci za námi 21.května z Prahy přijela přední odbornice na závislosti PhDr. Ilona Preslová. Na 
podzimní besedu pozvání přijal známý psychiatr, pan doktor Karel Nešpor. Tato se nakonec z důvodu 
onemocnění pana Nešpora a pozdějších vládních opatření nemohla uskutečnit.

20. června jsme odstartovali první ročník akce Běh a krok ke sv. Anně, akce pro celou rodinu na 
podporu záchrany historické památky nedaleko Pelhřimova. 

Do týmu nadačního fondu přišla posila, mladý student Honza Pohan, který se od září stará o sociální 
sítě NFP a díky tomu jsme více a  lépe na očích veřejnosti.

Od září jsme začali využívat platformu pro bezpečné individuální dárcovství Darujme.cz a do konce 
roku zde spustili celkem 7 projektů. 

V závěru roku jsme s radostí přijali nabídku svého partnera a zhostili se zorganizování předání 14 
velkých plastových autíček dětem tak, aby akce měla dobročinný přesah.   

Po celý rok jsme se vzdělávali, udržovali kontakt se stávajícími podporovateli, hledali nové partnery 
a možnosti jak být užiteční a pracovali s žadateli i podpořenými.

Druhým rokem jsme členem Českého klubu fundraiserů, ctíme pravidla etického fundraisingu.
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Velká
výzva

výzva

Malá

vs

Činnost Charity do z velké míry závisí na výtěžku z Tříkrálové sbírky. Proto si malí i větší Kašparové, Melicharové  
a Baltazarové  zaslouží, aby bylo jejich úsilí patřičně odměněno a bylo jim dáno najevo, jak moc důležití pro Charitu 
jsou. A tak se Oblastní charita Pelhřimov rozhodla potkat se s nimi i jindy než v rámci sbírky, poděkovat jim, přiblížit, 
komu vykoledované peníze pomáhají a tím podpořit jejich sociální cítění, aby byli i nadále ochotní věnovat svůj čas 
pomoci lidem v nouzi. 

Celkem je v našem regionu každoročně evidováno kolem čtyř stovek koledníků. Pozvání do 
kina na promítání rodinného animovaného filmu Asterix a tajemství kouzelného lektvaru 
přijala 20. srpna 2020 asi čtvrtina z nich.

Poděkování koledníkům – Oblastní charita Pelhřimov
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V sobotu 20. 6. 2020 se i přes silně nepříznivé počasí odehrál na návrší kousek od Pelhřimova další 
ročník neformální kulturní akce, organizovaný operní zpěvačkou a rodačkou z Pelhřimovska Janou 
Vondrů. Vybaveno teplým a nepromokavým oblečením dorazilo potěšující množství diváků. Mezi 
obrazy, texty, textíčky a uměleckými instalacemi okolo zříceniny kaple vystoupili: kapela Mannolo, 
nezastavitelný slam poeta Anatol Svahilec, impro guru Radim Hanousek, Filip Kačer a jeho zvukové 
vlny, Tereza Říčanová s improvizací na kravské téma a tři blondýny, co si i ve 21.století ujíždí na 
lidovkách. Bylo vege i buřt. A hlavně něco do kasičky pro sv.Annu a Zelené srdce.

Předskokanem akce byl první ročník Běhu a kroku ke sv.Anně, pořádané Nadačním fondem pro 
Pelhřimovsko.

Zvuky, barvy, hlasy kaple sv. Anny – Jana Vondrů

Velká
výzva

výzva

Malá

vs
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Organizace Parents for Future Pelhřimov má za sebou pořádání pěti přednášek „zimního 
semestru“ Klimatické univerzity 2019 a předložení dokumentu 13 kroků pro budoucnost 
městskému zastupitelstvu. Pracuje na předložení univerzální pachtovní smlouvy pro 
municipality a drobné majitele polí.

Záměrem sdružení bylo pokračovat v  místní Městské knihovně s cyklem přednášek 
pro veřejnost, tzv. Klimatickou univerzitou, v  jejímž rámci vystupují odborníci na 
témata spojená s klimatickou změnou. Pro „zimní semestr“ roku 2020 byly v plánu čtyři 
přednášky, bohužel díky epidemiologické situaci došlo pouze na tu první - 18. 9. Pavel 
Nováček: Klima-sucho-adaptace. 

Cílem projektu  je zvýšit ekologické povědomí veřejnosti , nastartovat veřejnou diskusi na 
úrovni veřejnosti i politiků a nabízet smysluplné alternativní přístupy ke krajině a správě 
věcí veřejných s ohledem na trvale udržitelný rozvoj a změnu klimatu. 

Klimatická univerzita – Parents for Future 

Velká
výzva

výzva

Malá

vs
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Nezisková organizace RC Krteček, založená na práci maminek bez finanční odměny, se dlouhodobě snaží zlepšovat kvalitu života rodin ve městě. 
V neděli 13.září uspořádala na náměstí v Pelhřimově první ročník akce na podporu všeho regionálního z Vysočiny - Pelhřimovský jarmark.

K  mání tu byly například lokální brambory, mák, med, kmín, hovězí maso, pomazánky, pečivo, ručně presovaná káva, květiny, dýně, mýdla, 
šperky, keramika a originální textil pro děti i dospělé.

O doprovodný program jarmarku se postarala ZUŠ Pelhřimov s pěveckým koncertem svých absolventek, tančící pastevecká fenka Arwen se 
svou cvičitelkou Míšou z Horní Cerekve, saxofonová kapela Swinging Chipses z Humpolce, tombola a tvořivé dílny pro děti. Nechybělo výborné 
originální občerstvení.

Slunečnou neděli si na jarmark přišlo užít opravdu mnoho lidí. Děkujeme všem dárcům, kteří na tuto akci přispěli přes dárcovskou aplikaci 
Darujme.cz a pomohli tak organizátorkám přivést jarmark úspěšně na svět. 

Pelhřimovský jarmark – Rodinné centrum Krteček

Velká
výzva

výzva

Malá

vs

Ať se jarmark povede, díky a moc 
vám fandím. 
                         Helena Markvartová
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Pravidelnou každoroční letní aktivitou organizace jsou vodácká soustředění pro děti 
a mládež z náhradních rodin. Každého jednotlivého vodáckého soustředění, tzv. 
odlehčovacího pobytu, se zúčastnilo 8-18 dětí. Rozvíjely zde své sportovní dovednosti 
v kolektivu s podobným životním údělem (nevyrůstají u svých biologických rodičů). Děti 
se vyřádily a naučily se mnoha novým věcem. Tyto zážitky, zkušenosti a vzpomínky jim 
už nikdy nikdo nevezme. Akce má pozitivní dopad i na jejich pěstouny, neboť si mohou 
odpočinout od leckdy náročné výchovy přijatých dětí. 

Všechna tři soustředění byla podpořena díky firmě KAJA project, a.s. .

Tři vodácká soustředění – Ohře, Sázava, Orava – Pěstounské 
rodiny Kraje Vysočina, z.ú.

Velká
výzva

výzva

Malá

vs
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Filmový festival s desetiletou tradicí  Film a dějiny se uskutečnil 21.-23. srpna 2020. Promítalo se v sálku správní budovy a večerní projekce byla 
přímo na hlavním nádvoří hradu. Promítání bylo doplněno přednáškou „Ty mrtvý lež a nevstávej“ archeologa Bohumíra Dragouna. Tématem 
letošního ročníku byl především nejznámější upír Dracula ve starších i nových filmech. Festival navštívilo 150 diváků.

Sedmý ročník folkového festivalu Ozvěny prázdnin na hradě Orlíku navázal na přerušenou tradici malých folkových festivalů konaných v Humpolci 
na přelomu 80. a 90. let pod názvem Setkání pod Orlíkem. Uskutečnil se 17.-18. července 2020. Páteční večer byl věnován především místním 
kapelám (Kolibříci, Strniště, Skaláci) a hostem byla skupina Taxmeni.  Sobotní program nabídl pestřejší složení (Jakodoma, Slávek Janoušek, Klíč, 
ArsCameráta, Ty a My, Sabina Uxová, FajnBeat, Bohemiano). Akci navštívilo 180 diváků.
 
Oba festivaly ovlivnila zdravotní omezení a některý doprovodný program byl zrušen.

Kulturní léto na hradě Orlíku – Castrum, o.p.s.

Velká
výzva

výzva

Malá

vs



Výroční
zpráva

20
20

Podpořené projekty

Na vlastní duši – Fokus Vysočina, z.ú.

Velká
výzva

výzva

Malá

vs

Pomáháme uplatnit se na trhu práce

Týdny pro duševní zdraví jsou největší multižánrovou osvětovou kampaní 
o duševním zdraví a lidech s duševním onemocněním v České republice. Každý 
rok se do nich zapojuje i FOKUS Vysočina se svým  festivalem Na vlastní duši. 
V pátek 11. 9. v Městských sadech v Pelhřimově byl připraven zajímavý program 
- hudební vystoupení ZUŠ Pelhřimov, Milana Vracovského a Pokáče, workshopy 
s tématikou duševního zdraví, nebo aktuálně s tématikou opatření v souvislosti 
s COVID – 19.

Díky festivalu se potkali v jeden den na jednom místě senioři z místního domova, 
studenti, dobrovolníci, klienti služeb a široká veřejnost.

Cílem akce bylo rozšířit povědomí o duševním onemocnění, jeho prevenci, 
možnostech pomoci duševně nemocným a jejich rodinám a  destigmatizaci 
duševně nemocných kolem nás.
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Spolu až do konce  
– Domácí hospicová péče Iris Oblastní charity Pelhřimov

Velká
výzva

výzva

Malá

vs

Usnadnění poslední cesty. Z vlastní zkušenosti vím, jak byly pos-
lední týdny náročné, když ‘‘odcházela’‘ babička a jak bylo těžké toto 
ulehčení (od bolesti a pomoc příbuzným) mimo nemocnici. V době 
‘‘covidové’‘ bychom měli na lidi v této situaci obzvlášť myslet.

                                                                                              Martin Točík

Domácí hospic slouží lidem každého věku v pokročilém stadiu nevyléčitelné nemoci a jejich rodinám, které potřebují pomocnou ruku a podporu. 
Pokud to jen trochu jde, každý z nás by se chtěl s tímto světem loučit doma, obklopen svými milovanými.

Léky na tišení bolesti, zdravotnický materiál, pomůcky, pohonné hmoty, nepřetržitá pohotovost sester a lékařů, mzdové náklady, vzdělávání 
pracovníků, to vše znamená výdaje nutné pro fungování této služby. Úhrada od pojišťovny za den péče o jednoho klienta dosahuje v průměru 
1300,- korun, přičemž každý je v péči cca 30 dnů, ale reálné náklady bývají podstatně vyšší. Proto je třeba stále hledat další zdroje financování.

Jedním ze zdrojů zajištění financí je podpora od regionálních podnikatelů a firem přes Nadační fond pro Pelhřimovsko. Díky partnerům fondu, 
jmenovitě firmě LIWA CZ, s.r.o., Ciret s.r.o., VODAK Humpolec, s.r.o. a E-Sea s.r.o. a mnoha individuálním dárcům, se daří spolufinancovat stávající 
kvalitu a rozsah péče. Velice děkujeme!!!
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Centrum denních služeb Lada Pacov,  pomáhající  dospělým lidem s mentálním 
a  kombinovaným postižením,  podalo fondu  žádost Tablet je náš užitečný 
pomocník na dva tablety. Nadační fond poprosil o pomoc firmu SAMSUNG 
a dobrá věc se podařila. Samsung věnoval pacovskému centru  velkoryse tabletů 
pět.

Projekt podpořila též firma GOLD SERVICE s.r.o. finančním darem, za který se 
k tabletům dokoupilo potřebné příslušenství  a  užitečné aplikace.

Většina klientů Lady neměla ve svém školním věku takové multimediální 
možnosti, jaké nabízí dnešní doba. Přizpůsobené tablety se jim staly užitečnou 
kompenzační pomůckou. Vhodnými aplikacemi posilují konkrétní problematické 
oblasti, procvičují zrak, jemnou motoriku, koordinaci oko – ruka a kreativitu, 
vytvářením fotokoláží, fotoknih a videí.

Využívání nových IT technologií pomáhá zkvalitnit život lidí s postižením.

Tablet je náš užitečný pomocník  
- Centrum denních služeb Lada Pacov, z.s.

Velká
výzva

výzva

Malá

vs
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Humpolecké Centrum denních služeb Medou, z.s. zajišťuje pomoc a podporu lidem s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením a lidem 
s autismem tak, aby mohli žít ze svého pohledu ten nejspokojenější život. Stejně tak pomáhá jejich rodinám.

Sportovní a volnočasové aktivity jsou synonymem kvalitního života. Pro osoby se zdravotním postižením mají mnohem hlubší význam. Je to 
příležitost k osobnímu rozvoji, uzdravení se, aktivní rehabilitaci či získání nových a zlepšení stávajících komunikačních schopností a mezilidských 
vztahů.

Vzhledem k situaci kolem Covidu byly sportovní aktivity hodně omezeny, takže nezbývá než čekat a těšit se na realizaci všeho naplánovaného 
- plavání v bazénu, vodácký kurz, návštěvy sportovních hal s různými sporty (basketbal, ping pong, bowling, lezení na stěně, aj.) a turistiku.

Projekt byl podpořen díky partnerovi fondu, firmě GOLD SERVICE s.r.o.

Sportovní aktivity pro mladé lidi se zdravotním 
postižením – Medou, z.s.

Velká
výzva

výzva

Malá

vs
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Zvířatům se dostane odborné pomoci rychleji než doposud, bez stresujícího transportu do 
vzdálené spádové stanice ve Vlašimi. Pokud to půjde, budou se zachráněná zvířata navracet 
zpět do přírody, odhadem 300 handicapovaných živočichů ročně. Pokud návrat nebude 
možný, zvíře bude žít v bezpečných podmínkách. Pomozte jim s námi!

Vybudování nové stanice se 40-ti voliérami a potřebným zázemím je víceletý projekt. Ve   
stanici bude probíhat chov, rozmnožování a následné navracení druhů na našem okrese 
vyhynulých či kriticky ohrožených. Stanice bude vzdělávat naše děti.

Prvoplánově v  projektu nejde o zachraňování jednotlivců, ale o komplexní  udržitelný 
přístup k ekosystému. Součástí projektu je i komunitní ovocný sad. 

Zřízení záchranné a reintrodukční stanice volně žijících živočichů 
na Pelhřimovsku – Spolek pro ochranu přírody Pelhřimovska

Velká
výzva

výzva

Malá

vs

Zatím symbolický příspěvek na dobrý záměr. 
Uvítám informaci, jak se příprava projektu vyvíjí.
Dar podpořil částí kapesného i můj syn (7 let).

                                         Martin a Kája Točíkovi
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Podpořené projekty

Včelka poskytuje služby osobám se sníženou soběstačností 
z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního 
postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc druhé osoby, ale 
umožňuje jim žít ve svém přirozeném, domácím prostředí.

Pečovatelská služba je poskytována každý den včetně sobot, 
nedělí a svátků. 

Uživatel služeb si poskytnuté služby hradí především z příspěvku 
na péči. Tato úhrada však nepokrývá reálný náklad spojený 
s poskytováním služby. Včelka pracuje na základě Pověření 
MPSV, které ukládá povinnost vícezdrojového financování. Je 
tedy financována z  převážné části z  dotace od MPSV, dále pak 
z  dotací od krajů a obcí, ve kterých poskytuje služby. Také je 
spolufinancována z příspěvků od nadačních fondů a dárců.

Zajištění Pečovatelské služby v menších obcích 
na Pelhřimovsku – Včelka sociální služby o.p.s

Velká
výzva

výzva

Malá

vs

Podpořit druhé v tom, aby mohli pomáhat 
dalším, tím spíše v době, ve které se 
nacházíme, mne samotného činí šťastným.

                                           Dárce
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Podpořené projekty

Drobné památky patří do krajiny Vysočiny a dotvářejí její kulturně duchovní rozměr. 
Některé jsou s láskou udržované, některé však zůstávají zapomenuté a opuštěné. Právě 
takové členové občanského sdružení Zelené srdce od roku 2005 vyhledávají a obnovují 
znovu do krásy. Někdy stačí jen uklidit okolí kříže, někdy je potřeba obrousit rez a obnovit 
barvy, jindy doplnit chybějící část či obnovit celou památku. Za dobu své existence jich 
sdružení obnovilo skoro pět desítek.

Lidé ze sdružení si uvědomují, že sami nedokážou obnovit a udržovat všechny drobné 
památky, že je potřeba zapojovat také další zájemce. V případě zájmu poradí, jak památky 
obnovovat a jak se o ně starat. 

Projekt obsahoval údržbu již opravených křížků, obnovu dalších pěti a vydání informačních 
letáčků. Byl podpořen díky paní Marii Minářů, majitelce firmy ŘEMPO Pelhřimov, která 
poskytla veškeré potřebné nářadí a materiál. Tisk letáčků daroval pan Bedřich Kocman, 
firma Nová tiskárna Pelhřimov,spol s r.o.. 

Křížek v polích – Zelené srdce, z.s.

Velká
výzva

výzva

Malá

vs
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Akce pořádané fondem

Tomáš Hejda, majitel  firmy SILNICE 
HEJDA  s.r.o., oslovil nadační fond 
s návrhem, že by rád rozdal 10 autíček,  
zda bychom nevěděli o někom, koho by 
veliké plastové sklápěčky potěšily. 

S  radostí jsme přijali a na sociálních 
sítích vytvořili soutěž s  dobročinným 
podtextem. 

Pan Hejda nakonec rozdal autíček 
čtrnáct. V  předvánočním čase byly 
obdarovány dětské domovy, rodinná 
centra, mateřské školky, dětské oddělení 
nemocnice, handicapovaná dvojčátka 
a jeden jednotlivec, který své autíčko 
přenechal mateřské školce. Odměnou 
pro všechny bylo mnoho rozzářených 
dětských očí a úsměvů jejich dospělých. 

Soutěž o autíčka firmy SILNICE HEJDA 
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Akce pořádané fondem

První ročník Běhu a kroku ke sv. Anně pro malé i velké na podporu záchrany 
kaple nedaleko Pelhřimova odstartoval v  sobotu 20.6. v  odpoledních hodinách. 
Účastníky čekal velmi pestrý terén, jedenáct stanovišť s úkoly a bohužel i deštivé 
počasí. Trasa Kroku byla dlouhá cca 3km, vhodná jak pro malé i pomalé chodce, 
a trasa Běhu cca 5km, vhodná i pro zkušené běžce. Startovalo se od Domova pro 
seniory v Městských sadech a cíl byl za městem na kopečku s kaplí.

Od 17h pak na místě navázala kulturní akce Zvuky, barvy, hlasy kaple sv. Anny. 
Součástí obou po sobě jdoucích akcí byla možnost přispět do kasičky na veřejnou 
sbírku pro záchranu kaple (provozovaná sdružením Zelené srdce). Krásná místa 
s naší historií má smysl zachraňovat!

Děkujeme všem, kdo s akcí pomohli a těšíme se na další ročník.

Běh a krok ke sv. Anně
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Akce pořádané fondem

21.května jsme spolu s Divadlem Za komínem uspořádali besedu s přední odbornicí na závislosti, psycholožkou, PhDr.Ilonou Preslovou na téma 
Jak na výchovu a závislost. Termín konání se kvůli epidemiologickým opatřením musel několikrát posunout, zvažovali jsme i online formu. Jakmile 
bylo konání naživo opět možné, neváhali jsme. Akce se velmi vydařila, i s rouškami, rozestupy a bez otevření divadelního baru. Paní doktorka 
z Prahy byla okouzlena celým areálem bývalé humpolecké textilky. Kdo chtěl, dal si před začátkem zmrzlinu, kávu či dortík na sluncem zalitém 
dvoře sousední Osmičky. Mnozí diváci si během besedy pilně zapisovali poznámky a celému setkání vládla příjemná, neformální atmosféra, plná 
dotazů.

Na závěr nám paní doktorka svým vlídným způsobem kladla na srdce, abychom si nezapomněli udělat čas na inventuru vlastního života. Žijeme 
teď a tady, jinou šanci mít nebudeme. Neodkládejme nic na potom. Odpovězme si upřímně na otázku: Žiju to, co jsem a co je se mnou v souladu? 

Beseda s PhDr. Ilonou Preslovou
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Akce pořádané fondem

Od září jsme spustili možnost bezpečně a snadno darovat na projekty podpořené Nadačním fondem pro Pelhřimovsko přes největší platformu 
pro online darování v ČR – Darujme.cz.

Dobrý pocit na pár kliknutí tak v roce 2020 zažilo sedmdesát dárců, jejichž dary šly do sedmi projektů.
Celkem dárci přispěli částkou 37.991Kč. Děkujeme.

Darujme.cz

Solidarita se zdravotníky

Tablet pro Počátky

Spolu až do konce

Zajištění pečovatelské služby v menších 
obcích na Pelhřimovsku

Záchranná stanice pro volně žijící zvířata

Pelhřimovský jarmark

Všechny projekty bez specifikace dárce 
k přerozdělení fondem
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Akce pořádané fondem

20.4. jsme do DSP dodali 100 ks ochranných obleků a 100 ks 
respirátorů. Za tento projev solidarity, za okamžitou reakci po 
oslovení, za psychickou podporu poslanou do  Domova pro seniory 
v  jejich nesnadné situaci dlouhodobé izolace, velmi děkujeme všem 
osloveným firmám a osobám, které mohly a přispěly – pan Račan 
a jeho  GOLD SERVICE, paní Dvořáková a její Jazyková škola Zachová, 
pan Marek a jeho  UNICODE MD, pan Pejcl, jeho firma E-Sea a její 
zaměstnanci, pan Gintar z firmy Ciret, pan Pihávek a jeho StaMPi 
a pan Jedlička a jeho CREATION.CZ. Částku potřebnou k nákupu této 
ochrany pak dorovnal zakladatel Nadačního fondu pro Pelhřimovsko 
firma Proofest International..

Firma Ciret navíc věnovala v rámci této akce z vlastního skladu dalších 
100ks respirátorů.

Mimořádná pomoc pro Domov pro seniory Pelhřimov
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Akce pořádané fondem

K vyjádření solidarity, poděkování a morální podpory pro zdravotní sestry, lékaře a všechny, kdo v době pandemie obětavě pečují o naše zdraví 
v našem okolí, jsme na Darujme.cz spustili projekt Solidarita se zdravotníky.

Oslovili jsme vedení nemocnic Pelhřimov, Humpolec a Počátky a podle přání zdravotníků jsme  jim jménem individuálních dárců a firmy 
BROTRANS, s.r.o. ve dvou etapách předali poděkování  formou čerstvých vitamínů, minerálek či zdravých a energii dodávajících pochutin.

Obzvláště na covidových jednotkách byla práce velmi náročná. Psychicky tím, že kvůli karanténám čelily nemocnice nedostatku personálu, 
dlouhodobém stresu a zvýšené úmrtnosti pacientů a fyzicky tím, že práce v  neprodyšném ochranném obleku způsobuje rychlé zpocení, 
dehydrataci a vyčerpání.

Zdravotníci byli touto solidaritou velmi potěšeni.

Solidarita se zdravotníky
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Akce pořádané fondem

V  době vrcholící druhé vlny covidové epidemie jsme ve 
zdravotnických zařízeních   našeho okresu zjišťovali, jaké 
jsou jejich potřeby, co jim chybí a co by uvítali. Nemocnice 
v  Počátkách, pečující o dlouhodobě nemocné, odříznuté 
od možnosti návštěv, projevila přání poskytnout svým 
klientům spojení se svými blízkými alespoň elektronicky přes 
obrazovku tabletu. Otevřeli jsme tedy na portálu Darujme.cz 
projekt Tablet pro Počátky a oslovili místní firmy. Díky daru 
firmy IPC plast spol.s r.o. a individuálním dárcům se podařilo 
v krátké době zakoupit dva tablety, které klienti nemocnice 
začali rádi a hojně používat již před Vánoci. 

Tablet pro Nemocnici Počátky
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Soupis nadačních příspěvků 

Soupis nadačních příspěvků poskytnutých v roce 2020 v Kč

Zelené srdce, z.s. (nefinančně) 3 000

Zelené srdce, z.s. (nefinančně) 6 976

Centrum denních služeb Lada Pacov, z.s. 20 000

Fokus Vysočina, z.ú. 16 000

Medou, z.s. 37 000

Castrum o.p.s 18 000

Oblastní charita Pelhřimov 50 000

Včelka sociální služby o.p.s. 5 000

Spolek pro ochranu přírody Pelhřimovska 16 000

Oblastní charita Pelhřimov 5 000

Jana Vondrů 5 000

Pěstounské rodiny Kraje Vysočina, z.ú. 5 000

Oblastní charita Pelhřimov 5 000

Pěstounské rodiny Kraje Vysočina, z.ú. 5 000

Pěstounské rodiny Kraje Vysočina, z.ú. 5 000

Karel Kratochvíl – Klimatická univerzita 1 000

Rodinné centrum Krteček, z.s. 10 351

Nemocnice Počátky, s.r.o. 7 150

Nemocnice Pelhřimov (nefinančně) 4720

Vysočinské nemocnice s.r.o. Humpolec (nefinančně) 3 227

Nemocnice Pelhřimov (nefinančně) 2 907 

Vysočinské nemocnice s.r.o. Humpolec (nefinančně) 2 639

Nemocnice Počátky, s.r.o. (nefinančně) 1 207

Domov pro seniory Pelhřimov (nefinančně) 59 000

Celkem 294 177

Z toho finančně 210 501

Z toho nefinančně 83 676



Výroční
zpráva

20
20

Soupis nadačních darů 

Soupis nadačních darů přijatých v roce 2020 v Kč

Proofest International s.r.o. 230 000

GOLD SERVICE s.r.o. 37 000

SILNICE HEJDA s.r.o. 35 000

LIWA CZ, s.r.o. 30 000

Studio A s.r.o. 20 000

GOLD SERVICE s.r.o. 20 000

KAJA project, a.s. 15 000

GOLD SERVICE s.r.o. 15 000

Jazyková škola Zachová s.r.o. 10 000

UNICODE MD s.r.o. 10 000

Ciret s.r.o. 10 000

VODAK Humpolec, s.r.o. 10 000

E-Sea s.r.o. 7 500

Marie Minářů (nefinančně) 6 976 

SDH Putimov 6 844

I P C plast spol. s r. o. 6 000

E-Sea s.r.o. 5 000

Ciret s.r.o. 5 000

StaMPi, spol. s r.o. 5 000

BROTRANS, s.r.o. 5 000

Jazyková škola Zachová s.r.o. 3 000

Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s r.o. (nefinančně) 3 000

CREATION.CZ s.r.o. 1 000

Celkem 496 320*

Z toho finančně 486 344

Z toho nefinančně 9 976

*Z toho dárci z Darujme.cz 37 991
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Soupis nadačních darů z Darujme.cz 

* Soupis darů z předešlé stránky od dárců z Darujme.cz v roce 2020 v Kč.

Jan Šmíd 5 000

Jan Šmíd 5 000

Zuzana Kupcová 2 000

Blanka Zemanová 2 000

Mr. Fred 1 250

Jan Vytopil 1 151

Marek Prchal 1 000

Martin Točík 1 000

Květuše Kučírková 1 000

Vojtěch Kubec 1 000

Květuše Kučírková 1 000

JAN ČÍŽEK 1 000

Petr Beneš 1 000

Blanka Linhartova  500

Martin Točík  500

Hana Hynková  500

Pavel Koubek  500

Jaroslav Říha  500

Blanka Linhartova  500

Blanka Linhartova  500

Pete Snížek  500

Hana Pípalová  500

Vanda Adamcova  500

Sylva Bezrouk  500

Kamil Štěrba  500

Vladimír Bedřich  500

Natálie Hrabánková  300

Lucie Bulíčková  300

Šár Bartoňová  300

Lucie Bulíčková  300

Radka Honsová  300

Jan Ježek  300

Hana Zhorná 250

Michaela Chodúrová 250

Helena Markvartová 250

Marie Záběhlíková 250

Marie Vojnová 250

Ivana Kolářová 250

Lucie Rohová 250

Andrea Podhraska 250

Tereza Holá 250

Jaroslava Tomšů 250

Kateřina Daňhelová 250

Jana Mudrova 250

Jitka Jarošová 250

Eva Hávová 250

Martin Točík 200

Vojtěch Kubec 200

Helena Dolská 200

Lucie Rovňanová 200

Romana Havlikova 200

Jan Hamalčík 200

Alena Mácová 100

Dominika Dufková 100

Jana Šoulova 100

Lenka Kratochvílová 100

Lenka Brožová 100

Andrea Slamova 100

Lenka Tichánková 100

Věra Pelikánová 100

Jitka Hronová 100

P B 100

Tomáš Josef 100

Dagmar Procházková 100

Monika Bulantová 100

Jaroslava Tomšů 100

Marketa Petru 100

Daniel Hanek 50

Eva Habrychová 30

Michaela Bezemková 10
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Rozvaha 
(Bilance)
V plném rozsahu 
ke dni 31. 12. 2020 
v celých tisících Kč
Část 1

R o z v a h a (Bilance)

(v celých tisících Kč)
ke dni 31.12.2020

IC

0 6 8 2 1 0 3 1

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

Nadační fond pro Pelhřimovsko, nadační fond

Příkopy 1889
Pelhřimov
393 01

Výčet položek
podle vyhlášky č.504/2002 Sb. v plném rozsahu

Stav k prvnímu
dni účetního období

Stav k poslednímu
dni účetního období

AKTIVA

Číslo
řádku

Dlouhodobý majetek celkem                                                                           A.           1

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem                                                                   I.           2

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                                                                        1.     3

Software                                                                                                  2.     4

Ocenitelná práva                                                                                          3.     5

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                                                                        4.     6

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                                                                       5.     7

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                                                                   6.     8

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek                                                          7.     9

Dlouhodobý hmotný majetek celkem                                                                     II.          10

Pozemky                                                                                                   1.     11

Umělecká díla, předměty a sbírky                                                                          2.     12

Stavby                                                                                                    3.     13

Hmotné movité věci a jejich soubory                                                                       4.     14

Pěstitelské celky trvalých porostů                                                                        5.     15

Dospělá zvířata a jejich skupiny                                                                          6.     16

Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                                                          7.     17

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                                                                         8.     18

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                                                                     9      19

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek                                                           10.    20

Dlouhodobý finanční majetek celkem                                                                   III.         21

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba                                                                   1.     22

Podíly - podstatný vliv                                                                                   2.     23

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti                                                                 3.     24

Zápůjčky organizačním složkám                                                                             4.     25

Ostatní dlouhodobé zápůjčky                                                                               5.     26

Ostatní dlouhodobý finanční majetek                                                                       6.     27

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem                                                                IV.         29

Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje                                                            1.     30

Oprávky k softwaru                                                                                        2.     31

Oprávky k ocenitelným právům                                                                              3.     32

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku                                                   4.     33

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku                                                   5.     34

Oprávky ke stavbám                                                                                        6.     35

Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí                                     7.     36

Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů                                                            8.     37

Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům                                                              9.     38

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku                                                      10.    39

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku                                                      11.    40

Krátkodobý majetek celkem                                                                           B.         3074241
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Rozvaha 
(Bilance)
V plném rozsahu 
ke dni 31. 12. 2020 
v celých tisících Kč
Část 2

Stav k prvnímu
dni účetního období

Stav k poslednímu
dni účetního období

AKTIVA

Číslo
řádku

Zásoby celkem                                                                                        I.           42

Materiál na skladě                                                                                        1.     43

Materiál na cestě                                                                                         2.     44

Nedokončená výroba                                                                                        3.     45

Polotovary vlastní výroby                                                                                 4.     46

Výrobky                                                                                                   5.     47

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny                                                                  6.     48

Zboží na skladě a v prodejnách                                                                            7.     49

Zboží na cestě                                                                                            8.     50

Poskytnuté zálohy na zásoby                                                                               9.     51

Pohledávky celkem                                                                                    II.          52

Odběratelé                                                                                                1.     53

Směnky k inkasu                                                                                           2.     54

Pohledávky za eskontované cenné papíry                                                                    3.     55

Poskytnuté provozní zálohy                                                                                4.     56

Ostatní pohledávky                                                                                        5.     57

Pohledávky za zaměstnanci                                                                                 6.     58

Pohledávky za institucemi soc.zabezpečení a veřejného zdravotní pojišt.                              7.     59

Daň z příjmů                                                                                              8.     60

Ostatní přímé daně                                                                                        9.     61

Daň z přidané hodnoty                                                                                    10.    62

Ostatní daně a poplatky                                                                                  11.    63

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem                                                12.    64

Nároky na dotace a ostat.zúčtování s rozpočtem orgánů úz.samospr.celků                          13.    65

Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti                                                       14.    66

Pohledávky z pevných termínových operací a opcí                                                          15.    67

Pohledávky z vydaných dluhopisů                                                                          16.    68

Jiné pohledávky                                                                                          17.    69

Dohadné účty aktivní                                                                                     18.    70

Opravná položka k pohledávkám                                                                            19.    71

Krátkodobý finanční majetek celkem                                                                   III.       3074272

Peněžní prostředky v pokladně                                                                             1.   1473

Ceniny                                                                                                    2.     74

Peněžní prostředky na účtech                                                                              3.   3063875

Majetkové cenné papíry k obchodování                                                                      4.     76

Dluhové cenné papíry k obchodování                                                                        5.     77

Ostatní cenné papíry                                                                                      6.     78

Peníze na cestě                                                                                           7.     80

Jiná aktiva celkem                                                                                   IV.         81

Náklady příštích období                                                                                   1.     82

Příjmy příštích období                                                                                    2.     83

AKTIVA CELKEM                                                                                                   3074285
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Rozvaha 
(Bilance)
V plném rozsahu 
ke dni 31. 12. 2020 
v celých tisících Kč
Část 3

Stav k poslednímu
dni účetního období

PASIVA

Stav k prvnímu
dni účetního období

Číslo
řádku

Vlastní zdroje celkem                                                                               A.                  22835101

Jmění celkem                                                                                         I.                 22835102

Vlastní jmění                                                                                             1.            11103

Fondy                                                                                                     2.            22734104

Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků                                                3.              105

Výsledek hospodaření celkem                                                                          II.                  106

Účet výsledku hospodaření                                                                                 1.              107

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení                                                               2.              108

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let                                                          3.              109

Cizí zdroje celkem                                                                                  B.                  797110

Rezervy celkem                                                                                       I.                   111

Rezervy                                                                                              1.                   112

Dlouhodobé závazky celkem                                                                            II.                  113

Dlouhodobé úvěry                                                                                          1.              114

Vydané dluhopisy                                                                                          2.              115

Závazky z pronájmu                                                                                        3.              116

Přijaté dlouhodobé zálohy                                                                                 4.              117

Dlouhodobé směnky k úhradě                                                                                5.              118

Dohadné účty pasivní                                                                                      6.              119

Ostatní dlouhodobé závazky                                                                                7.              120

Krátkodobé závazky celkem                                                                            III.               797121

Dodavatelé                                                                                                1.            713122

Směnky k úhradě                                                                                           2.              123

Přijaté zálohy                                                                                            3.              124

Ostatní závazky                                                                                           4.              125

Zaměstnanci                                                                                               5.            13126

Ostatní závazky vůči zaměstnancům                                                                         6.            7 127

Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravot.poj.                                   7.              128

Daň z příjmů                                                                                              8.              129

Ostatní přímé daně                                                                                        9.             1130

Daň z přidané hodnoty                                                                                    10.              131

Ostatní daně a poplatky                                                                                  11.              132

Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu                                                                    12.              133

Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků                                 13.              134

Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů                                                 14.              135

Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti                                                          15.              136

Závazky z pevných termínových operací a opcí                                                             16.              137

Jiné závazky                                                                                             17.              138

Krátkodobé úvěry                                                                                         18.              139

Eskontní úvěry                                                                                           19.              140

Vydané krátkodobé dluhopisy                                                                              20.              141

Vlastní dluhopisy                                                                                        21.              142

Dohadné účty pasivní                                                                                     22.              143

Ostatní krátkodobé finanční výpomoci                                                                     23.              144

Jiná pasiva celkem                                                                                   IV.                  145

Výdaje příštích období                                                                                    1.              146

Výnosy příštích období                                                                                    2.              147

PASIVA CELKEM                                                                                                           30742149
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Výkaz zisku 
a ztráty
V plném rozsahu 
ke dni 31. 12. 2020 
v celých tisících Kč
Část 1

Výkaz zisku a ztráty

(v celých tisících Kč)
ke dni 31.12.2020

IC

0 6 8 2 1 0 3 1

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

Nadační fond pro Pelhřimovsko, nadační fond

Příkopy 1889
Pelhřimov
393 01

Výčet položek
podle vyhlášky č.504/2002 Sb. v plném rozsahu

Činnost

hlavní hospodářská

Číslo
řádku

Celkem

Náklady                                                                                              A.        165  1 165,00

Spotřebované nákupy a nakupované služby                                                               I.        94  2 94,00

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek                                           1.    70  3 70,00

Prodané zboží                                                                                            2.      4

Opravy a udržování                                                                                       3.      5

Náklady na cestovné                                                                                      4.      6

Náklady na reprezentaci                                                                                  5.    9  7 9,00

Ostatní služby                                                                                           6.    15  8 15,00

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace                                                         II.         9

Změna stavu zásob vlastní činnosti                                                                       7.      10

Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb                                                   8.      11

Aktivace dlouhodobého majetku                                                                            9.      12

Osobní náklady                                                                                        III.      69  13 69,00

Mzdové náklady                                                                                          10.   69  14 69,00

Zákonné sociální pojištění                                                                              11.     15

Ostatní sociální pojištění                                                                              12.     16

Zákonné sociální náklady                                                                                13.     17

Ostatní sociální náklady                                                                                14.     18

Daně a poplatky                                                                                       IV.        19

Daně a poplatky                                                                                         15.     20

Ostatní náklady                                                                                       V.       2  21 2,00

Smluvní pokuty a úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále                                              16.     22

Odpis nedobytné pohledávky                                                                              17.     23

Nákladové úroky                                                                                         18.     24

Kursové ztráty                                                                                          19.     25

Dary                                                                                                    20.     26

Manka a škody                                                                                           21.     27

Jiné ostatní náklady                                                                                    22.   2  28 2,00

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek                                  VI.        29

Odpisy dlouhodobého majetku                                                                             23.     30

Prodaný dlouhodobý majetek                                                                              24.     31

Prodané cenné papíry a podíly                                                                           25.     32

Prodaný materiál                                                                                        26.     33

Tvorba a použití rezerv a opravných položek                                                             27.     34

Poskytnuté příspěvky                                                                                  VII.       35

Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami                          28.     36

Daň z příjmů                                                                                          VIII.      37

Daň z příjmů                                                                                            29.     38

Náklady celkem                                                                                                  165  39 165,00
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Činnost

hlavní hospodářská

Číslo
řádku

Celkem

Výnosy                                                                                               B.        165  40 165,00

Provozní dotace                                                                                       I.          41

Provozní dotace                                                                                          1.      42

Přijaté příspěvky                                                                                     II.         43

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami                                                  2.      44

Přijaté příspěvky (dary)                                                                                 3.      45

Přijaté členské příspěvky                                                                                4.      46

Tržby za vlastní výkony a za zboží                                                                    III.        47

Ostatní výnosy                                                                                        IV.      165  48 165,00

Smluvní pokuty a úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále                                               5.      49

Platby za odepsané pohledávky                                                                            6.      50

Výnosové úroky                                                                                           7.      51

Kursové zisky                                                                                            8.      52

Zúčtování fondů                                                                                          9.    165  53 165,00

Jiné ostatní výnosy                                                                                     10.     54

Tržby z prodeje majetku                                                                               V.         55

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku                                              11.     56

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů                                                                 12.     57

Tržby z prodeje materiálu                                                                               13.     58

Výnosy z krátkodobého finančního majetku                                                                14.     59

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku                                                                15.     60

Výnosy celkem                                                                                                   165  61 165,00

Výsledek hospodaření před zdaněním                                                                  C.           62

Výsledek hospodaření po zdanění                                                                     D.           63

#UC170069-19, program firmy © MRP - Informatics, s.r.o., P.O.BOX 35, 763 15 Slušovice

Pozn.:

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Okamžik sestavení:

Telefon:

28.02.2021

Výkaz zisku 
a ztráty
V plném rozsahu 
ke dni 31. 12. 2020 
v celých tisících Kč
Část 2
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Příloha účetní uzávěrky

za rok 2020 Str. 1

A. OBECNÉ ÚDAJE

A. 1. ÚČEL NADAČNÍHO FONDU

Nadační fond pro Pelhřimovsko, nadační fond je neziskovou organizací zapsanou do veřejného rejstříku u Krajského soudu v 
Českých Budějovicích, Česká republika, dne 1. února 2019. Sídlo účetní jednotky se nachází v Příkopy 1889, 393 01 Pelhřimov. 
IČO: 068 21 031.

Účel nadačního fondu:

- podpora sociálních projektů,
- podpora a rozvoj vzdělání
- podpora obecně prospěšných a potřebných aktivit,
- podpora ekologických projektů,
- podpora umění a kulturních aktivit,
- podpora sociálního podnikání

A. 2. ZMĚNY V ZÁPISE V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU

V roce 2020 nedošlo ke změnám v obchodním rejstříku.

A. 3. VLASTNICKÁ STRUKTURA

Zakladatelem organizace je Proofest International s.r.o.

A. 4. ČLENOVÉ STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ K 31. 12. 2020.

Správní rada:

Předseda správní rady:  Vladimír Bedřich
Člen správní rady:  Miroslav Kupec
Člen správní rady:  Markéta Fuchsová
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B. INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH, OBECNÝCH
ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ

B. 1. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO SESTAVENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Účetní závěrka byla připravena podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní závěrka je vypracována na principu historických cen.

B. 2. ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ A ODPISOVÁNÍ

Způsoby oceňování a odpisování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky na rok 2019, jsou následující:

B. 2. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je oceňován v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení (vč. cla), náklady na dopravu a další 
náklady s pořízením související. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek vyrobený ve společnosti, pokud se aktivuje, je oceněn vlastními náklady, 
které zahrnují přímé materiálové a osobní náklady a výrobní režii vztahující se k výrobě tohoto dlouhodobého nehmotného či hmotného majetku.

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek získaný bezplatně se oceňuje reprodukční pořizovací cenou. Reprodukční pořizovací cena tohoto 
majetku byla stanovena na základě znaleckého posudku.

Přechodné znehodnocení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku se vyjadřuje pomocí opravných položek, které jsou spolu s odpisy 
uvedeny ve sloupci korekce rozvahy.

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného (nad 40 tis. Kč) a hmotného majetku (nad 40 tis. Kč) zvyšují jeho pořizovací cenu. 
Opravy a údržba se účtují do nákladů. Opravy a údržba se účtují do nákladů. 

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (do 60 tis. Kč) se oceňuje v pořizovacích cenách a účtuje se přímo do nákladů.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek (pořizovací cena až 40 tis. Kč) se oceňuje v pořizovacích cenách a účtuje se přímo do nákladů.

Pořízení drobného hmotného majetku, o kterém účetní jednotka rozhodla, že není dlouhodobým majetkem, je účtováno přímo do nákladů. 

Účetní odpisy dlouhodobého hmotného majetku jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku.

Daňové odpisy jsou rovnoměrné.

Pozemky a nedokončené investice se neodpisují.
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B. 2. 2. Zásoby

Společnost oceňuje zásoby s výjimkou zásob vytvořených vlastní činností pořizovacími cenami. Zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují 
vlastními náklady.

Pořizovací cena zásob zahrnuje náklady na jejich pořízení včetně nákladů s pořízením
souvisejících (náklady na přepravu, provize atd.).

B. 2. 3. Pohledávky

Pohledávky se účtují ve své nominální hodnotě, postoupené pohledávky v ceně pořízení. K datu sestavení účetní závěrky se hodnota pochybných 
pohledávek snižuje pomocí opravných položek účtovaných na vrub nákladů, které jsou v rozvaze vykazovány ve sloupci korekce. Účetní jednotka 
tvoří zákonné opravné položky v souladu se zákonem č. 593/1992 Sb., o rezervách. Další opravné položky (účetní) nejsou tvořeny.

B. 2. 4. Devizové operace

Společnost používá pro přepočet majetku a závazků v cizí měně na Kč aktuální kurzy ČNB - v okamžiku pořízení majetku či vzniku závazku.

Realizované kursové zisky a ztráty se účtují do výnosů nebo do nákladů běžného roku. K datu sestavení účetní závěrky se majetek a závazky v cizí 
měně přepočítávají kurzem ČNB k 31. 12. 2020 a jako realizované se účtují do nákladů či výnosů kursové rozdíly vzniklé na finančních účtech skupin 
21, 22, 25 a 26. Nerealizované kursové zisky se ke dni účetní závěrky účtují do finančních výnosů. Nerealizované kursové ztráty se účtují ke dni 
účetní závěrky do finančních nákladů.
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C. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

C. 1. VLASTNÍ JMĚNÍ

Základní jmění organizace je 500 Kč.

C. 2. KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY

Pohledávky jsou k 31. 12. 2020 ve výši 0 tis. Kč.

C. 3. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY

Krátkodobé závazky jsou k 31. 12. 2020 ve výši 79 tis. Kč.

C. 4. UDÁLOSTI PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Po datu účetní závěrky nedošlo k událostem, které by ovlivnily výsledky hospodaření běžného účetního období.

C. 5. CIZÍ MAJETEK

Společnost neeviduje v podrozvahovém účetnictví žádný cizí majetek.
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Základní údaje o nadačním fondu

Vznik nadačního fondu:     1. 2. 2018 

Nadační fond je zapsán do nadačního rejstříku u Krajského soudu 
v Českých Budějovicích, oddíl N, vložka 336.

Identifikační číslo:

Zakladatel: 

Účel nadačního fondu:

Číslo bankovního účtu:

Správní rada: 

Revizor: 

Zaměstnanci: 

068 21 031

Proofest International s.r.o.
Jičínská 226/17, 130 00 Praha 3
IČ: 027 04 366

1. Podpora sociálních projektů
2. Podpora a rozvoj vzdělávání
3. Podpora obecně prospěšných a potřebných aktivit
4. Podpora ekologických projektů
5. Podpora umění a kulturních aktivit
6. Podpora sociálního podnikání

2701392835 / 2010

Ing. Vladimír Bedřich, předseda
Miroslav Kupec, Dis.
Mgr. Markéta Fuchsová

Ing. Richard Nagy

Ing. Monika Hamalčíková, fundraiserka
Mgr. Markéta Fuchsová, projektová manažerka
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Zhodnocení činnosti NFP v roce 2020

Rok 2020 vzal příležitost k mnohým osobním setkáním,  vybral si mnohé daně na zdraví, životech či finančních jistotách.

Rok 2020 nám dal poznání, že kolem nás žije mnoho lidí, kteří se rádi zapojují do dobročinnosti ve prospěch svého okolí. Navázali jsme nová 
firemní partnerství a získali spoustu nových individuálních dárců a podporovatelů.

Na Pelhřimovsku žijeme moc rádi, je to dobré místo k životu. 

Děkujeme Vám.
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Závěrečné poděkování

Děkujeme všem podporovatelům a partnerům.  
Děkujeme za grafické zpracování Výroční zprávy firmě CREATION.CZ s.r.o.

Mgr. Markéta Fuchsová
Člen správní rady

Ing. Vladimír Bedřich
Předsedy správní rady

Miroslav Kupec, DiS
Člen správní rady

Ing. Richard Nagy
Revizor


