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Úvodní 

slovo
Vážení příznivci a podporovatelé Nadace Jedličkova ústavu,
dovolím si předpokládat, že v uplynulém roce 2020 jste si ověřili, že 
je důležité mít někoho, s kým můžete sdílet radosti i starosti.  Možná 
jste se ze dne na den ocitli v nečekaně obtížné situaci, kterou jste 
zvládli jen díky pomoci druhých.
Nadace Jedličkova ústavu se do role toho, který pomáhá, staví již 
30 let. V roce 2020 se, stejně jako v těch předchozích, věnovala dětem 
a mladým lidem, kteří musí každý den překonávat různé hendikepy. 
Za projekty, které Nadace Jedličkova ústavu podpořila a příspěvky, 
které poskytla, stojí kromě jejích pracovníků řada firemních 
i soukromých dárců. 
Děkujeme Vám všem, kteří jste v nezvykle náročném roce podpořili 
naši činnost a poskytli příspěvek či pomoc v rámci svých možností. 
Jak jsme s Vaší podporou a finančními dary naložili, najdete v této 
výroční zprávě. 
Mým přáním je, aby se nadále dařilo sdílet s našimi podporovateli 
radost. Ať už z potěchy těla na akci Koloběžka DEN a při Běhu 
pro Jedličku, nebo z potěchy ducha na vernisážích či koncertech. 
Abychom nadále dokázali sdílet starosti dětí a mladých lidí 
a k radostem jim pomáhat.

S díky všem lidem dobré vůle 

Bc. Kamil Kroc 
člen správní rady Nadace Jedličkova ústavu
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Základním posláním Nadace Jedličkova ústavu je 
shromažďování finančních prostředků a jiných hodnot 
za účelem zlepšení komplexní rehabilitační péče o děti 
a mladé lidi s tělesným handicapem ve všech jejích 
aspektech – výchovně vzdělávacích, rehabilitačních 
a odborně terapeutických, a dále všestranná pomoc 
v integraci mladých lidí s handicapem do společnosti 
s cílem zamezit sociální a společenské izolaci. Pomoc je 
směřována ke klientům a absolventům Jedličkova ústavu 
a  škol, a také k neziskovým organizacím v celé České 
republice, které mají podobné poslání jako Nadace. 

Pro naplnění svého poslání Nadace Jedličkova ústavu 
zajišťuje, shromažďuje a pečuje o finanční i nemovitý 
majetek, jehož výnosy pak používá k uskutečnění svých 
cílů. Poskytujeme přímou finanční podporu jednotlivcům 
i nestátním neziskovým organizacím, které realizují 
projekty v souladu s posláním a principy Nadace. Veškeré 
příjmy ze sbírek a darů používá Nadace výhradně 
k vyplacení nadačních grantů a individuálních příspěvků 
žadatelům. Provozní náklady jsou hrazeny z výnosů 
vlastní hospodářské činnosti a nadačního majetku.

Ve své činnosti se Nadace hlásí k  odkazu profesora 
MUDr. Rudolfa Jedličky, zakladatele Jedličkova ústavu, 
který celý svůj život prosazoval ideu plnohodnotného 
života osob s postižením. Nadace Jedličkova ústavu je 
členem Asociace nadací Fóra dárců a řídí se principy 
Etického kodexu Asociace nadací.

Poslání Nadace Statutárním orgánem Nadace je správní rada. 
Předsednictvo správní rady:
Mgr. Taťána Waltrová 

předsedkyně správní rady 
Mgr. Antonín Herrmann

místopředseda správní rady 
Ing. Petr Macháček 

místopředseda správní rady

Členové správní rady:
Mgr. Iveta Kadlecová
Bc. Kamil Kroc
Ing. Petr Kubiče
Ing. Aleš Martinovský
Mgr. Kateřina Müllerová 
doc. MUDr. Jana Süssová, CSc.

Kontrolním orgánem Nadace je dozorčí rada.
Mgr. Tomáš Kutnar

předseda dozorčí rady
Mgr. Kateřina Angelisová

členka dozorčí rady
PhDr. Michal Sroka

člen dozorčí rady

Výkonným orgánem Nadace je výkonná ředitelka  
a její pracovní tým.
Irena Fodorová

výkonná ředitelka 
Ing. Zuzana Minářová

asistentka Nadace, koordinátorka projektů
Alena Fellerová

koordinátorka veřejné sbírky
Ing. Lucie Majerová

asistentka správy majetku 
Kateřina Hadvigová

koordinátorka PR a komunikace  (do 19. 5. 2020)
BcA. Tereza Vojtová

koordinátorka PR a komunikace  (od 1. 6. 2020)

Externí spolupracovníci v roce 2020:
Ing. Iva Lehningová

vedení účetnictví
PaedDr. Václav Scheiner

koordinátor fundraisingu a marketingu 
Mgr. Tomáš Sušický

 IT
Petr Baláž

webmaster 

Organizační struktura v roce 2020

O nadaci
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Příběhy 

nadace 

roku 2020

Již začátkem roku se nám podařilo navázat spolupráci 
s trojicí nadšených akordeonistů z Check Accordion 
Trio – Markétou Laštovičkovou, Marií Čejnovou 
a Michalem Karbanem. Společně jsme zorganizovali 
koncert v nádherné atmosféře Starého purkrabství na 
Vyšehradě, který se konal 26. února 2020 a pomyslně 
odstartoval naše oslavy 30. výročí založení Nadace. 
Trojice akordeonistů ve dnech 18. – 23. 8. 2020 také 
uspořádala Kutnohorský týden akordeonu, kde 
proběhla série koncertů, besed a kurzů nejen pro 
hudebníky, ale i pro širokou veřejnost. Na všech akcích 
návštěvníci mohli přispívat dobrovolným vstupným 
a společně jsme tak mohli věnovat 16 970 Kč na 
podporu klientů Nadace Jedličkova ústavu.

Koncert na Vyšehradě 
a charitativní sbírka 
během Kutnohorského 
týdne akordeonu

Máme radost z nové spolupráce, 
která tak krásně zní.

8

Check Accordion trio

Vernisáž fotografií 
Cesta k radosti – 
retrospektiva
Fotografický seminář Cesta k radosti patří mezi jeden 
z dlouhodobých projektů naší Nadace. Je to otevřený 
kurz pro studenty a přátele škol Jedličkova ústavu, který 
je seznamuje se základy výtvarné fotografie v teoretické 
i praktické rovině. Účastníci semináře získávají praktické 
základy výtvarné fotografie rozšířené o další dovednosti 
jako je například fotografické reprodukování, prostorové 
a pohybové studie, reportáž, etické principy ve 
fotografii, proces výstavní i publikační činnosti a další. 
Fotoseminář tak umožňuje svým absolventům získat 
lepší rozhled, obohatí je o další schopnosti, díky kterým 
mají více možností uplatnění na trhu práce, třeba 
i prostřednictvím tvůrčí nebo užité fotografie. Lektorem 
je výtvarný fotograf Roman Blaško. Fotoseminář 
vzdělává už šestým rokem a celých 5 let své existence 
představil veřejnosti ve výstavě „Cesta k radosti – 
retrospektiva“, která byla k vidění v bezbariérové 
tréninkové Ta Kavárně od 1. října 2020. 

Pokud lidé vidí fotografii, 
nepoznají, zda ji zhotovil fotograf 
s handicapem či bez něj.
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Ve čtvrtek 24. září 2020 jsme uspořádali v okolí 
malebného prostředí Vyšehradu 1. ročník sportovně-
charitativní akce Běh pro Jedličku. Startovní čárou 
v tento den proběhlo přes 200 běžců z řad dospělých 
i dětí, kteří vyběhli s myšlenkou podpořit naši Nadaci 
pohybem. Patronem a zároveň i aktivním účastníkem 
běhu byl olympionik David Svoboda. Účastníci Běhu 
pro Jedličku zdolávali na trase několik překážek, které 
symbolizovaly bariéry, se kterými se denně setkávají 
lidé s handicapem. Vzhledem k epidemiologickým 
opatřením musela akce proběhnout bez většiny 
doprovodného programu, ale i tak nás účastníci potěšili 
množstvím kladných reakcí. Díky všem zúčastněným 
a realizačním partnerům akce jsme na podporu 
potřebným mohli převést  182 683 Kč.

Založili jsme tradici 
Běhu pro Jedličku

Děkujeme a již teď se 
těšíme na další ročník!

Vzpomínka na Běh pro Jedličku

Sportujeme
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Koloběžky opět v akci
Neděle 11. října 2020 byla dnem, kdy milovníky 
koloběhu a koloběžek za přísných epidemiologických 
opatření přilákal už 4. ročník Koloběžka DNE, který 
se nově konal v prostorách spodní části pražského 
Výstaviště v Holešovicích. Návštěvou účastníky 
Koloběžka DNE podpořil patron akce Lukáš Krpálek. Na 
start se postavili malí i velcí závodníci, kteří změřili svoje 
síly a rychlost svých koloběžek. Vrcholem akce byl závod 
Českého koloběžkového poháru pod záštitou Českého 
svazu koloběhu. Stejně jako v předchozích ročnících si 
pro vítězství s přehledem dojel Michal Kulka a získal tak 
svůj zlatý hattrick. Také výtěžek z této akce, který činí 
198 726 Kč, šel na podporu klientů Nadace Jedličkova 
ústavu.

Jsme rádi, že jste s námi 
byli při tom

Vzpomínka na Koloběžka den

Sportujeme
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Příběh Zeleného kolíčku
Jak vůbec vznikla myšlenka Zeleného kolíčku? Za vším 
je příběh Jakuba, který je na vozíku, ale i přes své 
postižení byl integrován mezi zdravé žáky na běžné 
základní škole. V deváté třídě se během vyučování stalo 
něco, na co Jakub nevzpomíná rád a hlavní roli v tom 
hrály právě kolíčky. 
V rámci výuky měli žáci speciální hodiny s psychologem 
a během nich probíhaly různé hry pro stmelení 
kolektivu. Jednoho dne žáci dostali kolíček, který měli 
co nejrychleji připnout na oblečení někomu jinému. 
Jakub měl během chvíle na své košili 30 kolíčků, nebyl 
totiž dostatečně rychlý.
Když nám Jakub svůj příběh vyprávěl, napadlo nás 
myšlenku kolíčku rozvést a z negativní zkušenosti 
vytvořit pozitivní. Stejně jako kolíček v Jakubově případě 
rozděloval, může naopak spojovat a stal se symbolem 
naší nové kampaně s mottem „Kolíček nás spojuje“. Tak 
jako spojuje k sobě různé předměty, tak může spojit svět 
zdravých lidí a svět lidí s postižením. 

Jakube, děkujeme. 
Kolíček nás spojuje!

Jakubův příběh

K 30. narozeninám 
jsme si nadělili Zelený 
kolíček
Jsme hrdí na to, že jsme jednou z nejstarších nadací 
v České republice a od počátku jsme pomáhali tvořit 
neziskový sektor naší společnosti. Ve čtvrtek 22. října 
2020 jsme oslavili již 30. výročí od založení. Přemýšleli 
jsme, jaký dárek bychom si k našim kulatinám přáli… 
Už třicet let se věnujeme podpoře dětí a mladých lidí 
s handicapem. Naším cílem je podpořit je, aby se mohli 
začlenit a uspět v naší společnosti, a to je poslání na 
mnoho dalších let. To oni nás přivedli na myšlenku nové 
kampaně, která by informovala o tom, že společnost 
nemá být rozdělená na lidi zdravé a na lidi s postižením. 
Vyzýváme veřejnost, aby se lidé vzájemně respektovali 
a byli jedním celkem. Vznikla tak nová charitativní 
kampaň Nadace Jedličkova ústavu s názvem Zelený 
kolíček.

Už jste si koupili svůj 
zelený kolíček?Zelený 

kolíček

Video kampaň Zelený kolíček
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K symbolu Zeleného kolíčku nám Česká televize darovala 
spotovou kampaň, která odstartovala náš narozeninový 
podzim. V adventním čase kampaň Zelený kolíček 
vyvrcholila aukcí maxi kolíčků, které nám dle své fantazie 
pomalovaly nebo jinak ozdobily známé osobnosti – herci, 
moderátoři, výtvarníci, návrháři a další. Potěšilo nás, jaký 
byl o zdobení kolíčků zájem a s radostí jsme sledovali, 
jakým způsobem k němu kdo přistoupil. Všichni byli velmi 
kreativní a výsledkem byla téměř dvacítka nádherných 
uměleckých děl. Dražba vyvrcholila 13. prosince 2020 na 
Aukru a vynesla nám téměř 60 000 Kč. 

Kolíčky nám ozdobili: Zdeněk Troška, Ivan Mládek, 
Sabina Laurinová, Petra Černocká, Ivan Hlas, Alice 
Bendová, Osmany Laffita, Eliška Balzerová, Ester 
Janečková, Jitka Čvančarová, Alice Nellis, Marta Jandová, 
David Prachař, Liběna Rochová, Klára Nademlýnská 
a výtvarníci Jiří Anderle, Boris Jirků,  
Jiří Brázda a Ivana Minářová.

Děkujeme, že 
pomáháte s námi.

Ivan Hlas nám věnoval 
srdce na dlani

Děkujeme všem, kteří 
mají také srdce na dlani.

Písničku si můžete poslechnout zde: 

V adventním čase jsme na závěr naší kampaně Zelený 
kolíček vypustili na světlo světa píseň Ivana Hlase „Srdce 
na dlani“, kterou nazpíval za doprovodu Ivan Hlas TRIO, 
kde ho doplnili Norbert Kovacs a Olin Nejezchleba. 
Píseň vznikla na text Martiny Kotrčové Dimmerové již 
v roce 2019 pro divadelní představení „Díky, Rudolfe…“ 
o mimořádné osobnosti profesora Rudolfa Jedličky, 
který byl výjimečným lékařem, mecenášem, vizionářem 
a samozřejmě zakladatelem Jedličkova ústavu v Praze. 
Nadace Jedličkova ústavu se rozhodla tuto krásnou pí-
seň zveřejnit pro všechny posluchače a vytvořit tak most 
mezi poselstvím profesora Rudolfa Jedličky a charitativ-
ní kampaní Zelený kolíček.

Prodej a dražba  
maxi kolíčků

Dražíme 

kolíčky
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Poslání Nadace směřuje k integraci mladých lidí s tělesným 
handicapem do společnosti. Aby k integraci mohlo dojít, 
je třeba poskytnout komplex služeb, které spolu souvisejí 
a vzájemně se doplňují. Dle jednotlivých oblastí specifického 
spektra života lidí s postižením se zaměřujeme na:

Rozdělení pomoci dle nadačních projektů a formy předání:

PROJEKT / Forma předání 
pomoci

Nadační 
granty

Nadační 
příspěvky Nadační dary

Nadační 
realizace  

a financování
CELKEM Podíl v %

Podpora zájmových 
skupin klientů JÚŠ 0 16 196 0 61 601 77 797 1,34%

Sociální a pracovní 
rehabilitace 2 683 364 289 838 38 609 22 107 3 033 918 52,19%

Bezbariérová doprava 653 445 2 975 0 34 122 690 542 11,88%

Osobní asistence 520 000 377 329 0 0 897 329 15,44%

Volnočasové aktivity 460 000 39 500 11 000 0 510 500 8,78%

Léčebné terapie 
a kompenzační pomůcky 344 000 258 869 0 0 602 869 10,37%

Celkem Kč 4 660 809 984 707 49 609 117 830 5 812 955 100%

Kam 
zaměřujeme 

naši podporu

V roce 2020 jsme v rámci našeho poslání předali 
podporu v celkové výši 5 812 955 Kč.

• Podporu zájmových skupin klientů Jedličkova ústavu a škol.

• Sociální integraci do společenského života a pracovní 
rehabilitaci na pracovním trhu.

• Zabezpečení pravidelné bezbariérové dopravy pro klienty 
z Prahy a okolí.

• Osobní asistenci ve specifických i každodenních situacích.

• Širokou paletu volnočasových aktivit.

• Léčebné terapie, rehabilitační a kompenzační pomůcky.

Naše poslání

Z výše uvedeného přehledu je patrné, že 
pokračujeme v podpoře projektů v následné péči 
o žáky a studenty Jedličkova ústavu a škol po 
ukončení školní docházky. Cílem této strategie je 
podpora integrace mladých lidí do společnosti 
a zařazení na pracovní trh tak, abychom předcházeli 
společenské izolaci a ztrátě motivace. Tradiční 
významnou podporou jsou individuální příspěvky 
na osobní asistenty a  příspěvky na léčebné terapie 
a kompenzační pomůcky, kde výrazně dominují 
individuální příspěvky konkrétním dětem a mladým 
lidem. Toto vnímáme jako jasný důkaz cílené 
konkrétní pomoci těm, kteří to opravdu potřebují.

Abychom zabezpečili větší transparentnost použití 
finančních prostředků, jednoznačně se zaměřujeme 
na předání podpory formou nadačních grantů 
a individuálních příspěvků s požadavkem na 
závěrečné vyúčtování. O rozdělených prostředcích 
informuje Nadace Jedličkova ústavu veřejnost 
v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. – Občanský 
zákoník – uveřejněním výroční zprávy a účetní 
závěrky ve Sbírce listin Nadačního rejstříku. V souladu 
se svými smluvními povinnostmi a členstvím 
v Asociaci nadací informujeme Fórum dárců, dárce 
a sponzory. Široká veřejnost je průběžně informována 
publikováním na internetových stránkách Nadace 
a na nadačním facebookovém profilu.

Naše podpora směřuje především na podporu 
organizací, které zabezpečují následnou péči o žáky 
a studenty po ukončení školní docházky do škol 
Jedličkova ústavu. Neformální sdružení těchto 
organizací nazýváme Centrum služeb Vyšehrad, 
nicméně nezapomínáme na další organizace působící 
na území České republiky, které mají stejné poslání jako 
naše Nadace. Téměř 24 % z celkové výše poskytnutých 
nadačních grantů šlo právě mimo organizace Centra 
služeb Vyšehrad.

Náš směr…

Transparentnost…

A navíc…
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Kdo je součástí Centra 
služeb Vyšehrad? Zde Vám 
je představujeme…

Byli jsme s ní téměř jedna duše, ale teď už je samostatná 
a dospělá. Tato skupinka milých lidí už dělá velké věci. 
Plánuje cesty šikovných řidičů bezbariérových mikrobusů, 
aby se děti dostaly včas do školy, na kroužky a zase zpátky 
k rodičům. Navíc trpělivě zacvičuje mladé kavárníky v Ta 
Kavárně, kde se potkáváme my všichni z Jedle, ale také 
naši příznivci a přátelé nad výbornou kávou a dobrotami. 
K tomu má obchůdek s krásnými věcmi. 
www.boruvkapraha.cz

To je naše dítě. Nejmladší z nás všech, ale určitě 
nejstatečnější. Snaží se dokázat světu, že práce lidí 
s postižením je stejně kvalitní jako práce ostatních. 
A daří se jim! Grafické práce dělali již pro dlouhý seznam 
firem, zaučují na počítačích nové grafiky a dávají tak 
lidem s postižením naději, že mohou žít rovnocenný 
a samostatný život. 
www.maturus.cz

Maturus, o. p. s. 

Borůvka Praha, o. p. s.

Asistence, o. p. s.   
Pořádná partička zkušených osobních asistentů, kteří 
se nezastaví před žádnou bariérou. Mladým lidem 
s tělesným postižením pomáhá při přechodu z dětství 
do dospělosti, při hledání zaměstnání a bojuje za boření 
bariér ve veřejné dopravě. Navíc aktivně lobbuje za 
spravedlivý systém příspěvků na péči pro všechny lidi 
se speciálními potřebami tak, aby mohli svobodně žít. 
I když se odstěhovali na Žižkov, jsou stále naší součástí. 
www.asistence.org

Jedličkův ústav a školy
Naše Jedle je naše opora a navíc funguje už více než 
jedno století. Za tuto dlouhou dobu z ní vyrostlo 
moderní bezbariérové zařízení, které poskytuje 
komplexní služby mladým lidem s tělesným postižením 
po dobu jejich školní docházky a během přípravy na 
budoucí povolání, a to navíc v několika oborech. 
www.jus.cz

To jsme 

my všichni 

z Vyšehradu!

Je spolek nadšených lidí, který plánuje různé 
sportovní, kulturní i vzdělávací aktivity pro děti 
a mládež s handicapem. Kromě táborů a poznávacích 
víkendů jsou to třeba Mezinárodní šachový turnaj 
nebo Integrační ples. Spokojenost a důvěra rodičů, 
nadšení a spontánnost účastníků jsou odměnou široké 
skupině dobrovolníků, kteří akce na podporu integrace 
zabezpečují. 
www.aktivity.protebe.org

PROTEBE z. s. 
To je ta kapela, co vytváří bohulibé rytmy a melodie pro 
potěchu duše. Nečekejte žádné pianko, jde o pořádný 
rachot. Tuto skupinu určitě nepřehlédnete a rozhodně 
nepřeslechnete. Je už na takové úrovni, že vyprodává 
koncertní síně a haly. 
www.thetaptap.cz

To je skupinka lidí, která dává volnému času nový 
rozměr. Díky ní také lidé s tělesným postižením mohou 
dělat to, co je baví. Lyžování, rybaření, jízdu na raftech, 
dobrodružné tábory nebo nezapomenutelné víkendy. 
Co víc si přát? 
www.zemelidi.cz

Sportovní club Jedličkova  
ústavu Praha z. s. 

Z. s. TAP 

Země lidí o. p. s. 

Parta s velkým P. Vozík nevozík, svaly se napínají a pot 
stříká. Překonávat limity, překonávat sám sebe, být 
lepší než ostatní a prožívat radosti vítězství i strasti 
porážek, toto všechno lze. To jsou pocity, které aktivním 
sportovcům s handicapem zprostředkovává Sportovní 
club JÚ Praha. A co všechno je možné dělat na vozíku? 
Atletiku, bocciu, curling, lyžování, lukostřelbu, jachting, 
slaňování… 
www.scjupraha.eu

A nakonec naše Nadace.  
A co říci o nás? Víte co,  
přijďte se za námi podívat… �  

www.nadaceju.cz  
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Právě sdílení společných zážitků vnímáme jako kvalitní základ pro stabilitu 
a funkčnost kolektivů dětí a mládeže, ze kterých si pak své zkušenosti odnášejí 
do života. A to je důvod, proč jsme podpořili několik aktivit menších kolektivů 
dětí a mládeže, ať už jednotlivých školních tříd, školního klubu nebo mládeže 
z týdenního stacionáře v podobě výletů, realizací dlouhodobého cyklu 
fotografických seminářů Cesta k radosti či vánočních a mikulášských balíčků. 

Tento projekt finančně podpořili:

Hlavním partnerem pro realizaci tohoto projektu
 z Centra služeb Vyšehrad je: 

Děkujeme!

PODPORA ZÁJMOVÝCH SKUPIN 
KLIENTŮ JEDLIČKOVA ÚSTAVU A ŠKOL

Koho 
podporujeme?

Podpořeno 

částkou: 

77 797 Kč
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Hranice mezi sociální podporou a pracovní integrací je úzká a v dnešní době snad 
až neviditelná. Práce je v dnešní společnosti součástí společenského života a v rámci 
všech sociálních skupin je práce i běžnou aktivitou. Pro mladé lidi s handicapem tento 
stav není výjimkou. Mladí chtějí samostatně žít a chtějí pracovat. Jsou to spojené 
nádoby. V rámci tohoto projektu nám jde především o to, aby i děti ze sociálně slabých 
rodin měly stejné možnosti v přípravě ke studiu a k následnému startu do života 
jako jejich vrstevníci, což samozřejmě obnáší také možnosti uplatnění na pracovním 
trhu. Právě možnosti zaměstnání dospělých studentů jsou silnou potřebou k tomu, 
aby nedošlo ke ztrátě touhy a motivace. Studenti chtějí pracovat ve svých vysněných 
zaměstnáních a my se snažíme jejich touhu podpořit. 

Tento projekt finančně podpořili:

...a desítky individuálních dárců. Děkujeme!

Hlavním partnerem pro realizaci tohoto projektu
 z Centra služeb Vyšehrad je: 

SOCIÁLNÍ A PRACOVNÍ REHABILITACE

24

Podpořeno 

částkou: 

3 033 918 Kč
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Žáci a studenti na invalidních vozících se chtějí každý den bez 
problémů dostat do školy, proto od roku 1998 realizujeme 
projekt bezbariérové dopravy pro žáky a studenty Jedličkova 
ústavu a škol ve spolupráci s partnerem S-MOBIL s.r.o. Pro 
potřeby zajištění tohoto projektu poskytuje S-MOBIL s.r.o. tři 
bezbariérové speciálně upravené mikrobusy. Vozidla slouží nejen 
k denní dopravě žáků a studentů škol Jedličkova ústavu do školy, 
ale usnadňují jejich účast na kulturních, sportovních a dalších 
mimoškolních akcích. Nadace hradí mzdové náklady řidičů. 
Organizaci dopravy zajišťuje zapsaný spolek Borůvka Vyšehrad 
a náklady, související s nákupem a provozem vozidel včetně 
pohonných hmot, hradí S-MOBIL s.r.o..

Tento projekt finančně podpořili:

...a desítky individuálních dárců. Děkujeme!

Hlavním partnerem pro realizaci tohoto projektu
 z Centra služeb Vyšehrad je: 

BEZBARIÉROVÁ DOPRAVA Nadace Jedličkova ústavu děkuje firmě S-MOBIL 
s. r. o. za dlouhodobou významnou pomoc při 
zabezpečení projektu. V roce 2020 pronájmem 
reklamní plochy na mikrobusech pro Nadaci 
a Jedličkův ústav a školy projekt bezbariérové 
dopravy podpořili:

AGROFERT, a.s.
AVERS, spol. s r.o.
AŽD Praha s.r.o.
Blue Panther s.r.o.
CCS Česká společnost pro platební 
karty s.r.o.
Čermák a Hrachovec a.s.
České štěrkopísky spol. s r.o.
ČKV Praha s.r.o.
ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu 
ČSOB
D&Z spol. s r. o.
DAP, a.s.
DEKRA CZ a.s.
Delta Light Czech s.r.o.
ERTL GLAS, s.r.o.
EUROPAPIER-BOHEMIA, spol. s r.o.
Fa RENE a.s.
FACKELMANN ČR, spol. s r.o.
FREYSSINET CS, a.s.
Generali Pojišťovna a.s.
GEOMINING, a.s.
JCDecaux, Městský mobiliář, spol. s r.o.

JÍŠA rent - car s.r.o.
KANTAR CZ s.r.o.
KANZELSBERGER a.s.
KOMIX s.r.o.
Linde Gas a.s.
LOM PRAHA s.p.
Marks and Spencer Czech Republic, a.s.
METROPROJEKT Praha a.s.
Nokian Tyres s.r.o.
OKsystem a.s.
Parker Hannifin Sales CEE s.r.o.
PRAGOIMEX a.s.
Pražská vodohospodářská  
společnost a.s.
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
www.prsuterie.cz
Raiffeisen stavební spořitelna a.s.
Saint-Gobain Construction  
Products CZ a.s.
SECAR BOHEMIA, a.s.
SHERLOG Technology, a.s.
SG Geotechnika a.s.
SCHMACHTL CZ, spol. s r.o.

Stavební firma HOBST a.s.
SUEZ CZ, s.r.o.
TBG METROSTAV s.r.o.
ThyssenKrupp Výtahy, s.r.o.
TOPTRANS EU, a.s., organizační složka
ÚJV Řež, a. s.
UniCredit Bank Czech Republic and 
Slovakia, a.s.
UNILEVER ČR, spol. s r.o.
VSL SYSTÉMY /CZ/, s.r.o.
Zakládání staveb,a.s.
Zeppelin CZ s.r.o.

Děkujeme! 

Podpořeno 

částkou: 

690 542 Kč
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Osobní asistence je v podstatě základním pilířem pro realizaci všech dalších aktivit 
dětí a mladých lidí se zdravotním postižením. Jedná se o službu, bez které se neobejde 
většina těch, kteří jsou odkázáni na invalidní vozík. Chodíme do školy, jezdíme do 
práce, jíme, převlékáme se, sprchujeme se. Naprosto běžné aktivity, které děláme snad 
až bezmyšlenkovitě a zcela automaticky. Pro lidi na vozíku to ale mohou být aktivity, 
které jsou pro ně samostatně obtížně řešitelné a pro některé bez osobního asistenta 
zcela nemožné. Osobní asistenti mimo jiné pomáhají svým klientům žít aktivním 
životem při zapojování se do společnosti v oblastech vzdělání, zaměstnání, kultury, 
sportu a zprostředkovávají kontakt s vrstevníky, s lidmi, se kterými si mohou být 
vzájemně užiteční. Někdo je potřebuje pouze pár hodin za měsíc, u jiných to může být 
i více než 12 hodin denně. Ale snaha žít rovnocenný život jako zdraví vrstevníci je stále 
ústřední myšlenkou. Nadace pomáhá hradit náklady na osobní asistenci v rodinách 
a také poskytujícím organizacím.

Tento projekt finančně podpořili:

...a desítky individuálních dárců. Děkujeme!

Hlavním partnerem pro realizaci tohoto projektu
 z Centra služeb Vyšehrad je: 

OSOBNÍ ASISTENCE

Podpořeno 

částkou: 

897 329 Kč
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Nadační podpora projektu volnočasových aktivit je nejpestřejší. Je to 
v podstatě to, co dělá život životem. Životem zajímavějším, zábavnějším 
a plnějším. Podporujeme organizace i jednotlivce a je až neuvěřitelné, co 
všechno je možné na invalidním vozíku zvládnout ve volném čase. Mohou 
lidé na vozíku lyžovat? Ano! Mohou lidé na vozíku sjíždět řeku? Samozřejmě! 
Mohou lidé na vozíku plavat? Bezesporu! A my s radostí říkáme „ANO“ všem 
těmto aktivitám. 

Tento projekt finančně podpořili:

...a desítky individuálních dárců. Děkujeme!

Hlavním partnerem pro realizaci tohoto 
projektu z Centra služeb Vyšehrad je: 

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

Podpořeno částkou: 510 500 Kč
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LÉČEBNÉ TERAPIE A KOMPENZAČNÍ 
POMŮCKY
Kompenzační pomůcky jsou tím nejjednoznačnějším symbolem vnímání 
tělesného handicapu a první, co si představíme, pokud se mluví o lidech 
s tělesným postižením. A je to vlastně tak, první znamená základ a podstatu. Bez 
nich bychom nemohli realizovat žádný z dalších projektů, které vedou k zajištění 
plnohodnotného života lidí s tělesným postižením. My tento projekt ještě 
doplňujeme o léčebné terapie, které rozšiřují rehabilitační péči pro děti a mladé 
lidi s tělesným postižením a dávají naději na zlepšení stavu. Nadační pomoc byla 
předána buď přímo rodinám formou individuálních příspěvků na mechanické či 
elektrické vozíky, pomůcky k hygieně a sebeobsluze, bezbariérové úpravy a škálu 
kompenzačních pomůcek, nebo prostřednictvím grantů organizacím, které 
zajišťují kvalitní terapeutický program.

Tento projekt finančně podpořili:

...a desítky individuálních dárců. Děkujeme!

Podpořeno 
částkou: 

602 869 Kč
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Komu jsme 

pomáhali 

v roce 2020

Podpora plnohodnotného života dětí a mladých lidí s postižením je naším základním posláním. 
Pravidelně sledujeme aktuální potřeby jak jednotlivých žadatelů, tak dalších organizací, které 
realizují samostatné projekty se stejným posláním jako naše Nadace. Podporu směřujeme do 
neziskových organizací z Centra služeb Vyšehrad, v rámci dlouhodobých projektů následné péče 
o absolventy Jedličkova ústavu a škol, a také rádi podporujeme nové i dlouhodobé zajímavé 
projekty organizací v rámci celé České republiky. Byť víme, že je realizována spousta zajímavých 
aktivit, které by si zasloužily podporu v maximální výši, jsme limitováni objemem získaných 
prostředků a jasným vytyčením podporované cílové skupiny. Finance jsou rozdělovány podle 
příspěvkových a grantových pravidel.

Nadační granty 

V roce 2020 Nadace rozdělila v kategorii nadační granty 4 660 809 Kč.

NADAČNÍ GRANTY
Organizace Název projektu Částka v Kč

ARPZPD v ČR, z.s. Letní tábor Sester v sukni 2020 30 000

ARPZPD v ČR, z.s. Procházky v lese se sestrami v sukni 10 000

Asistence, o.p.s. Život v komunitě 2020 870 000

Asistence, o.p.s. Asistujeme.cz 2020 300 000

Asistence, o.p.s. Instruktoři zacvičování osobních asistentů 2020 150 000

Asistence, o.p.s. Dobrovolníci v Asistenci 2020 50 000

Asistence, o.p.s. Víkendové osobní asistence 2020 500 000

Asistence, o.p.s. Skupinová aktivita v Petrovickém mlýně 2020 30 000

Bílá holubice, z.s. Divadelní pouť bez bariér 30 000

Borůvka Praha o.p.s. Pracuji, tedy jsem! 200 000

Borůvka Praha o.p.s. Zmírnění dopadu koronavirové pandemie 250 000

Borůvka Vyšehrad, z.s. Doprava dětí a mládeže s tělesným postižením 653 445

Centrum Hájek z.ú. Speciální terapeutická židlička pro 
handicapované klienty 30 000

Cesta životem bez bariér, z.s. Pořízení rehabilitačního zařízení Balance Trainer 30 000

Colliery SRDCEM, z.s. Být odlišný je skvělé! 30 000

Česká asociace paraplegiků-CZEPA, z.s. Peer mentoring pro vozíčkáře  
- vzdělávací kurz 10 000

Česká asociace paraplegiků-CZEPA, z.s. BANAL FATAL! 468 364

Domov sv. Anežky, o.p.s. Invalidní vozík pro Anežku 14 000

Epona, z.s. Společně jsem na koni 15 000

Hašle z.s. Malé děti s DMO 30 000

Hiporehabilitace Baneta z.s. Na koni pojedeme dál 20 000

Kaňkovské sedlo, z.s. Jedinečné taneční III. 10 000
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KONTAKT bB z.ú. Para plavecké Strakonice 2020 30 000

Křižovatka handicap centrum, o.p.s. Život v plné kondici 20 000

Křižovatka handicap centrum, o.p.s. Přestěhování Redcordu do nového sídla 
organizace 10 000

Lentilka - integrační školka a rehabilitační 
centrum Polohovací pomůcky 30 000

Liga vozíčkářů, z. ú. Podpora půjčovny kompenzačních pomůcek 25 000

Maturus o.p.s. Tranzitní program - grafický pracovní trénink 200 000

Ostravská organizace vozíčkářů, spolek VOZKA - magazín o životě a pro život na vozíku 15 000

PARA PLAVÁNÍ PRAHA z.s. Výjezd plavců Para plavání na XVIII. Pohárek 30 000

ParaCENTRUM Fenix, z.s. Pořízení stroje Motomed Loop Light I. 20 000

REHAFIT, o.p.s. Rehabilitační centrum pro tělesně postižené 
Rehafit, o.p.s. 30 000

Sdružení CHEWAL, z.s. S koníky za zdravím 2020 30 000

Sdružení na pomoc dětem s handicapy Pobyty pro zdravotně handicapované děti 20 000

Spokojený domov, o.p.s. Osobní asistence po škole pro děti s postižením 20 000

Společnost pro ranou péči, z. s. Dorozumívání 20 000

Spolek rodičů a přátel ZP dětí Daneta Volnočasové aktivity v Danetě 2020 20 000

Spolek rodičů a přátel ZP dětí Daneta Pomozme autistům společně 20 000

Sportovní club JÚ Praha, z.s. Podpora celoroční činnosti SC JÚ Praha 140 000

Sportovní club JÚ Praha, z.s. Sportovní příměstský tábor 20 000

Svaz TP v ČR z.s. Louny Finanční pomoc pro zařízení tělocvičny 30 000

z. s. TAP Mikulášská s The Tap Tap 2020 60 000

Země lidí o.p.s. Na hory se Země lidí o.p.s. 30 000

Země lidí o.p.s. Opět na lyžích se Země lidí o.p.s. 30 000

Země lidí o.p.s. Víkendový pobyt - rafty na Vltavě 20 000

Země lidí o.p.s. Letní Lipno 30 000

Země lidí o.p.s. Letní tábor pro děti s tělesným a kombinovaným 
postižením 30 000

CELKEM 4 660 809

Individuální nadační příspěvky vnímáme jednoznačně jako prioritní. Naší cílovou skupinou jsou současní a bývalí klienti 
Jedličkova ústavu a škol a tato podpora je pro nás nejpřesnější, protože míří přímo do rodin žadatelů. Vzhledem k faktu, že 
všechny naše žadatele osobně známe, je tato forma pomoci nejtransparentnější. Respektujeme právo na ochranu osobních 
údajů, proto jméno příjemce příspěvků uvádíme ve zkrácené podobě.

INDIVIDUÁLNÍ NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY
Příjemce Účel příspěvku Částka v Kč

Aleš P. elektrický vozík 3 092

Alexandr B. pobyt v týdenním stacionáři 5 342

Aneta J. fotoaparát 15 000

Anna K. podložka a prostěradlo WendyLett 8 000

Anna K. osobní asistence 31 311

Anna M. elektrický pohon k mechanickému vozíku 20 000

Barbora A. stravné v JÚŠ 4 109

Barbora S. lehokolo 20 000

Barbora V. osobní asistence 13 050

Daniel M. osobní asistence 20 000

David Š. stolní počítač s příslušenstvím 25 000

Eliška K. PC program Grid 3 a joystick 3 000

Eliška Z. ubytování při léčebném pobytu 5 000

Helena Anna K. stravné v JÚŠ 6 513

Helena Anna K. doprava do a z JÚŠ 2 205

Jakub J. osobní asistence 4 840

Jakub J. toaletní sprchový vozík 5 000

Jakub P. elektrický vozík -5 000

Jakub R. elektrický vozík 25 000

Jakub U. elektrický vozík 18 000

Individuální  
nadační příspěvky
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Jan H. stravné v JÚŠ 3 113

Jan M. doučování 1 750

Jan P. osobní asistence 7 236

Jana K. lyžařský kurz s JÚŠ 1 500

Jana K. letní tábory 8 000

Jaroslav K. notebook 20 000

Julie B. nájezdové ližiny 13 000

Karolína H. osobní asistence na sportovním soustředění 7 000

Kateřina L. osobní asistence 34 050

Kateřina S. notebook 25 000

Kristína N. osobní asistence 40 000

Kristýna K. osobní asistence 24 000

Kristýna U. baterie do elektrického vozíku 8 000

Linh N. T. notebook, mobilní telefon, tiskárna, SIM karta 23 978

Lucie B. osobní asistence 16 142

Lucie B. ipad 11 000

Lucie V. notebook 15 000

Lukáš J. školné 25 000

Lukáš K. baterie do elektrického vozíku 11 000

Markéta Č. stravné v JÚŠ 5 210

Markéta Č. transportní plošina 20 000

Martin S. mezinárodní atletické závody 10 000

Martin S. atletické soustředění 5 000

Michal G. osobní asistence 46 000

Michal K. doprava z a do JÚŠ 770

Michal K. stravné v JÚŠ 4 153

Michal K. školní pomůcky a aktivity 288

Miluše O. stravné v JÚŠ 2 455

Petr B. mechanický vozík 20 777

Rozálie Niké M. notebook 12 000
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Ruth D. elektrický vozík 25 000

Štěpán B. notebook 10 000

Štěpán U. naslouchadla 14 000

Tereza N. osobní asistence 40 000

Tomáš O. stravné v JÚŠ 1 051

Viktor L. osobní asistence 6 000

Vladimír Š. osobní asistence 120 000

Vladimír Š. notebook 25 000

Vojtěch G. tablet iPad, dotykové pero, ochranné sklo, obal 21 576

Vojtěch R. bezbariérová úprava koupelny 25 000

Vojtěch R. elektrický vozík 20 000

Vojtěch R. notebook 10 000

CELKEM 968 511

V případě společných aktivit kolektivu několika dětí nebo mladých lidí poskytujeme skupinové nadační příspěvky, 
protože si uvědomujeme neocenitelnou zkušenost ze společných zážitků, které povznášejí dětství a dělají toto období 
nezapomenutelným. Společné sdílení zážitků vždy boří bariéry mezi všemi lidmi bez rozdílů, a proto tyto aktivity rádi 
podporujeme.

SKUPINOVÉ NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY 
Příjemce Účel příspěvku Částka v Kč

studenti JÚŠ lyžařský pobyt na Lipně 6 196

děti ze školního klubu vánoční dárky 10 000

Celkem 16 196

Skupinové nadační příspěvky
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Nadační dary
Formu nadačních darů využíváme pouze při specifických příležitostech, většinou jde o poskytnutí věcných darů. 

NADAČNÍ DARY 

Příjemce daru Účel daru Částka v Kč

Maturus o.p.s. PC vybavení 38 609

Jakub B. video kamera 11 000

Celkem 49 609

Mimo tradiční nadační činnost, která obnáší především administraci přijaté a pokynuté podpory, jsme se rozhodli také přiložit 
ruku k dílu a sami jsme zrealizovali a financovali několik aktivit určených přímo pro klienty škol Jedličkova ústavu a další mladé 
lidi se specifickými potřebami s cílem podpořit společné zážitky a vzájemné propojování různých skupin společnosti. 

PŘEHLED AKTIVIT REALIZOVANÝCH A FINANCOVANÝCH NADACÍ
Příjemce Účel Výše nákladů v Kč

studenti a klienti JÚŠ mikulášské balíčky 41 993

studenti a klienti JÚŠ zajištění fotografického semináře  
Cesta k radosti 17 188

Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z.s. propagace projektu Banal Fatal 22 107

Borůvka Vyšehrad, z.s. pronájem bezbariérových mikrobusů 34 122

studenti a klienti JÚŠ pronájem filmu na Sexy úterý 2 420

Celkem 117 830

Projekty realizované a financované Nadací
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Od koho 

jsme získali 

prostředky

Veřejná sbírka zůstává tradičním pilířem financování nadační 
pomoci. Nadace kontinuálně provozuje veřejnou sbírku na 
podporu poslání v souladu se Statutem Nadace na základě 
povolení Magistrátu hl. m. Prahy pod čj. S-MHMP/650705/201 
na dobu neurčitou. Veřejná sbírka má svůj vlastní bankovní 
účet s číslem 350 350/5500, který je transparentní, což všem 
zájemcům dává možnost sledovat přes internet stav sbírky 
a konkrétní formy jejího čerpání. Na sbírkový účet mohou 
dárci posílat přímé finanční dary, jsou tam průběžně ukládány 
výběry z nadačních kasiček, také tam jsou pravidelně 
převáděny výnosy z dárcovských SMS (DMS). Vyúčtování 
veřejné sbírky je každý rok předkládáno ke kontrole 
odpovědným zástupcům Magistrátu hl. m. Prahy.

Přehled příjmů veřejné sbírky 2020:

Sbírka na poslání Nadace Výnos Kč

Kasičky nadační 604 812

DMS 57 065

Přímé dary na sbírkový účet 1 074 900

Celkem 1 736 777

DĚKUJEME společnosti Auto Jarov, 
s.r.o. za podporu veřejné sbírky formou 
zapůjčení osobního vozu pro výběry 
z nadačních kasiček. 

DĚKUJEME firmě MK Plexi s.r.o., panu 
Michalovi Krutilovi za dlouhodobou 
pomoc a bezplatné zajištění plastové 
části kasiček pro veřejnou sbírku.

DĚKUJEME obchodním společnostem 
za možnost umístění kasiček v jejich 
provozovnách. V roce 2020 byly našimi 
partnery tyto společnosti: 

Veřejná sbírka 

Aquapark a zimní stadion Benešov
Aquapark  Hořovice
Aquapark Jablonec nad Nisou
Aquapark Jičín
Aquapark Lagoon Praha
Aquapark Praha – Šutka
Aquapark Třebíč
Albert hypermarket Liberec
Albert hypermarket Mladá Boleslav
Albert hypermarket Plzeň
Albert hypermarket Praha – Butovice
Albert hypermaket Praha – Ruzyně
Albert hypermarket Teplice
Bambule Praha Chodov
Bazén Brno
Bazén Kutná Hora
Bazén Praha – Podolí
Bazén Praha - Radlice
Bazén Rokycany
Bazén Slaný
Bazén Tábor
Bazén Trutnov
Bazén Zlín
Bauhaus Brno
Bauhaus Čestlice
Baumax Hradec Králové
Bauhaus Praha – Dolní Chabry
Bauhaus Praha – Pankrác
Billa Třebíč
Centrum Babylon Liberec
Centrum učebnic Praha 1
OC DBK Praha 4
Kaufland Trutnov

Kočárky Zlín
Lékárna IKEM Praha
Lékárna U Tří lvů České Budějovice 
Lékárna Čáslav
Obchůdek Borůvka Praha 
OBI Hradec Králové
OBI Kolín
OBI Litoměřice
OBI Mladá Boleslav
OBI Plzeň
OBI Praha – Modřany
OBI Praha – Prosek 
OBI Praha – Ruzyně
OBI Praha – Štěrboholy
OBI Teplice
OBI Trutnov
OBI Jablonec nad Nisou
OBI Králův Dvůr
OBI Písek
OBI Liberec
OC Westfield Chodov
Poliklinika Šustova Praha 12
Poliklinika Zelený Pruh Praha 4
Sportovní areál Monínec 
Starkl zahradnictví
Státní hrad Karlštejn
Textil Pařík
UNI HOBBY Brno
UNI HOBBY České Budějovice
UNI HOBBY Pardubice
UNI HOBBY Jihlava
Zámek Mníšek pod Brdy
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Vážení dárci, partneři a spolupracovníci,
opět se spolu setkáváme nad výroční zprávou a určitě můžeme společně konstatovat, že uplynulý 
rok nás hodně změnil. Změnil se pohled celé společnosti, změnil se žebříček priorit a změnilo 
se samotné nitro mnoha z nás. Světová pandemie onemocnění COVID 19 nás zasáhla na všech 
úrovních. Zasáhla do našeho soukromí, ovlivnila náš rodinný život a kompletně transformovala 
naše pracovní stereotypy. Přesto věřím, že ve finále vyjdeme silnější a bohatší o neopakovatelnou 
zkušenost.
Uplynulý rok byl pro nás příležitostí opět si uvědomit důležitost našeho poslání. Byli jsme připraveni 
pomáhat našim klientům s různými formami tělesného postižení právě i ve chvíli, kdy se celý svět 
uzavíral a odkláněl k jiným prioritám. Přesto jsme tu byli a společně s námi mnoho dalších organizací, 
které poskytovaly služby a dál pomáhaly v běžných každodenních činnostech. Přestože jsme měli 
pocit, že se svět zastavil, tak život běžel dál a naši klienti spoléhali na naši podporu. Pokračujeme. 
Den za dnem, COVID neCOVID, stále je potřeba pomáhat našim klientům vstávat, jíst a zvládnout 
běžnou hygienu či vyřídit důležité záležitosti na úřadech. Zvládli jsme to, a to především díky Vám 
všem, kteří jste s námi zůstali, přestože sami jste měli spoustu nových problémů. Velice si vážím 
všech dárců, partnerů, spolupracovníků a kolegů, kteří zůstali s námi i v této nelehké době. Děkuji.
V současné chvíli již snad vidíme světlo na konci tunelu a třeba to můžeme vnímat jako částečné 
znovuzrození. A právě v tuto chvíli se s Vámi loučím. Již téměř 8 let jsme měla příležitost vést 
kancelář Nadace Jedličkova ústavu. Bylo to pro mě velkou ctí. Jsem vděčná za tento čas plný nových 
zkušeností, zážitků a setkání s mnoha novými a inspirativními lidmi. Děkuji za tuto zkušenost, která 
mě v mnohém změnila a děkuji Vám všem, že jsme v té zkušenosti mohli být spolu. Nyní cítím, že 
můj čas se naplnil a je potřeba jít dál. Předávám vedení Nadace své nástupkyni a věřím, že společně 
budete pokračovat na vytyčené cestě za krásným posláním.
Loučím se s úctou.

Děkujeme, 

že pomáháte 

s námi

Irena Fodorová
 výkonná ředitelka Nadace Jedličkova ústavu
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DARY A DÁRCI ROKU 2020
V roce 2020 jsme získali dary 
v mimořádné hodnotě 5 389 861 Kč:

PŘEHLED PŘIJATÝCH DARŮ v Kč
Dary nad 5 000 Kč 4 326 487

Drobné dary do 5 000 Kč 162 531

Finanční dary celkem 4 489 018

VEŘEJNÉ SBÍRKY 2020
Kasičky nadační 604 812

DMS 57 065

Celkem 661 877

Celkem finanční dary 5 150 895

Věcné dary 235 215

Kompenzační (nehmotné) dary 3 751

CELKEM PŘIJATÉ DARY 5 389 861

Přehled dárců a darů roku 2020 nad 5 000 Kč:

Dárce                                                                Finanční dar Kč

Nadace pojišťovny Kooperativa 2 800 000

Pražská energetika, a.s. 200 000

Nadace Martina Romana 110 000

Machurek Tomáš, Mgr. 96 000

Kirchen Václav MUDr. 73 082

Parma Pavel 53 900

platební brána Daruj správně 53 056

Komora pro hospodářské styky se SNS, s.o.k. 51 000

Kovář Roman 50 000

Vlk Tomáš 50 000

Fórum dárců, z.s. 50 000

Olymptoy s.r.o. 49 000

Brindley James C.A. 44 000

Conseq Investment Management 35 000

Prokopcová Jaroslava 34 800

Lukáš Karel 25 500

anonymní dárce 31 150

EPOS OK, s.r.o. 25 000

Eversheads Sutherland 25 000

Havlíček Jan 25 000

Linde Material Handling ČR s.r.o. 25 000

Miller Miloň Ing. 24 800
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Scott Bader Charity Fund 24 638

Cihlář Stanislav 24 000

FINISH, v. o. s. 24 000

Mačugová Dagmar 24 000

Kučera Tomáš 20 000

Malichová Naděžda 20 000

I.S.C. SPORTS s.r.o. 15 000

Prachař Martin 11 930

Jelínková Romana 11 000

Fyziobuddy s.r.o. 10 560

Chevra Kadiša ČR 10 000

Jareš Karel 10 000

Ježková Edita 10 000

Jursa Tomáš, Mgr. 10 000

Malíčková Karin 10 000

Rybenská Jana 10 000

Šťastný Karel 10 000

Toman Michal 8 700

Strnad Vladimír 8 000

HOLLEN CZ, s.r.o. 7 800

Vraj Pavel 7 200

ALK, sdružení právnických osob 7 139

Kratochvílová Jitka 7 000

Kochev Jovche 6 933

Běčák Ondřej, Mgr. 6 000

Charbuláková Lenka 6 000

Šilhavý Michal 6 000

Uriová Michaela 6 000

Žižka Ondřej, Ing. 5 941

AZ - account, spol. s r.o. 5 929

Obec Osová Bitýška 5 929

BOBED service s.r.o. 5 500

Brož Milan 5 000

Hnilica Stanislav 5 000

Kalvach Emil 5 000

Komora Vladimír 5 000

Křemenová Barbora 5 000

Machová Zuzana 5 000

Mikulecká Ivana 5 000

Silmax s.r.o. 5 000

CELKEM                                                              4 326 487

Od řady dalších dárců jsme přijali drobné finanční 
dary v celkové výši: 162 531 Kč.
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Přehled přijatých věcných darů 2020:

Dárce Věcný dar Hodnota daru v Kč

Olymptoy s.r.o. hračky pro Abilympiádu 51 000

LOKO TRANS s.r.o. elektronika pro klienta 45 554

MK PLEXI s.r.o. plastové pokladničky 29 662

Víno Hruška s.r.o. občerstvení 28 313

Nadace PRECIOSA medaile 21 090

ACTIVA spol. s r. o. kancelářské potřeby 20 218

Ricoh Czech Republic s.r.o. tisk propagačních materiálů 19 082

H.R.G. Spol. s r.o. tisk výroční zprávy NJÚ 9 000

INTREA – PIKO, s.r.o. lahve na pití 6 360

PENAM, a.s. občerstvení 3 000

Greenshooters s.r.o. občerstvení 1 936

CELKEM  235 215

Na podporu organizace 4. ročníku Koloběžka DEN jsme obdrželi provozní dotaci od Městské části Praha 7 
ve výši 15 000 Kč a od Magistrátu hl. města Prahy ve výši 71 900 Kč.
Na podporu organizace 1. ročníku Běh pro Jedličku jsme obdrželi provozní dotaci od Městské části Praha 2 
ve výši 18 000 Kč a od Městské části Praha 4 ve výši 10 000 Kč.

Veřejná sbírka 

Dovolte nám na tomto místě naší výroční zprávy zvlášť poděkovat partnerům, kteří nám 
dlouhodobě pomáhají svou specializací podporovat činnost Nadace:

Mediálním partnerům společnosti Médea a.s., Leo Express a Meduňka za zprostředkování 
inzerce v  médiích pro podporu naší veřejné sbírky.

Panu Jakubovi Novákovi ze společnosti MEVIA za technické i grafické řešení webových 
stránek Nadace, Abilympiády pro děti a mládež a Koloběžka DEN.

Panu Tomáši Valentovi za odborné konzultace při řešení technických záležitostí správy 
nemovitostí.

Panu Ing. Jiřímu Kepkovi, PhD. za pomoc k získání grantu z programu Google Ad Grants 
a nastavení inzerce AdWords.

Nadace Jedličkova ústavu je příjemcem grantu z programu Google Ad Grants. Program 
Google Ad Grants podporuje registrované neziskové organizace, které sdílejí filozofii 
společnosti Google pomáhat světu prostřednictvím veřejných služeb v odvětvích, jako je 
například věda a technika, vzdělávání, zdravotnictví, životní prostředí, umění či pomoc dětem 
a mládeži. Jedná se o jedinečný nepeněžní reklamní program, pomocí kterého získávají 
charitativní organizace po celém světě zdarma přístup k inzerci AdWords.

Poděkování dárcům a partnerům 
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Finanční 

část

Nadace Jedličkova ústavu je nezisková organizace, která vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví 
ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 504/2002 Sb. pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není 
podnikání. Nadace vede účetnictví ve dvou okruzích – pro hlavní činnost a pro činnost doplňkovou (hospodářskou). Na 
základě zákona č.  89/2012 Sb. občanský zákoník jako doplňkovou činnost provozuje Nadace pronájem nemovitostí, které 
v minulosti nabyla dědictvím či darem. 

VYBRANÉ ÚDAJE Z ROZVAHY A VÝKAZU ZISKU 
A ZTRÁTY K 31. 12. 2020
Kompletní účetní závěrka sestávající se z rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přílohy k účetní závěrce je zveřejněna ve sbírce listin 
nadačního rejstříku.

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu (v tis. Kč)

AKTIVA Stav k 1. 1. 2020 Stav k 31. 12. 2020

Dlouhodobý majetek celkem 112 026 111 123

Dlouhodobý hmotný majetek celkem 48 323 47 023

Dlouhodobý finanční majetek celkem 73 699 75 014

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -9 996 -10 914

Krátkodobý majetek celkem 7 952 9 001

Zásoby celkem 563 563

Pohledávky celkem 2 099 517

Krátkodobý finanční majetek celkem 5 271 7 843

Jiná aktiva celkem 19 78

Aktiva celkem 119 978 120 124

PASIVA Stav k 1. 1. 2020 Stav k 31. 12. 2020

Vlastní zdroje celkem 119 199 119 410

Jmění celkem 115 738 117 945

Výsledek hospodaření celkem 3 461 1 465

Cizí zdroje celkem 779 714

Krátkodobé závazky celkem 721 618

Jiná pasiva celkem 58 96

Pasiva celkem 119 978 120 124

NADAČNÍ KAPITÁL
Nadační kapitál zapsaný v nadačním rejstříku celkem:  94 342 088 Kč

DLOUHODOBÝ MAJETEK k 31. 12. 2020
Nemovitý majetek:
bytový dům v Praze 6, ul. Na Petřinách (dědictví)
většinový podíl na bytovém domě v Praze 6, ul. Bělohorská (dědictví)
stodola Buková, Buková u Nových Hradů 
byt v Praze 9, ul. Jablonecká (dědictví, osobní vlastnictví)
byt v Praze 4, ul. Kukučínova (dědictví, osobní vlastnictví)
byt v Praze 2, ul. Milešovská (dědictví, osobní vlastnictví)
menšinový podíl na pozemcích v Činěvsi (dědictví)

Finanční majetek:
Investiční portfolio spravované společností Amundi Czech Republic Asset Management, a. s.,
Investiční portfolio spravované společností J&T Banka, a.s. 
Investiční portfolio spravované společností Conseq Investment Management, a.s.
Investiční portfolio spravované společností Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
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Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu (v tis. Kč)

Činnosti

NÁKLADY Hlavní Hospodářská Celkem

Spotřebované nákupy a služby celkem 1 782 546 2 328

Osobní náklady celkem 1 523 472 1 995

Daně a poplatky celkem 9 23 32

Ostatní náklady celkem 35 16 51

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek 
celkem 45 525 2 145 47 670

Poskytnuté příspěvky celkem 15 15

Daň z příjmu  108 108

Náklady celkem 48 889 3 310 52 199

Činnosti

VÝNOSY Hlavní Hospodářská Celkem

Provozní dotace celkem 115 115

Přijaté příspěvky celkem 125 125

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 3 893 3 893

Ostatní výnosy celkem 1 1 833 1 834

Tržby z prodeje majetku celkem 46 327 1 370 47 697

Výnosy celkem 46 568 7 096 53 664

Výsledek hospodaření před zdaněním -2 321 3 894 1 573

Výsledek hospodaření po zdanění -2 321 3 786 1 465

Doplňující informace
Členům správní a dozorčí rady nevyplatila Nadace v roce 2020 žádné odměny spojené s výkonem funkce. Auditorské firmě 22 
Hlav, s.r.o. byla vyplacena odměna za zpracování auditu ve výši 52 030 Kč.

Pravidla pro nakládání s majetkem
Majetek Nadace smí být použit pouze v souladu s účelem a podmínkami stanovenými ve Statutu Nadace Jedličkova ústavu 
a k úhradě nákladů souvisejících se správou Nadace. Náklady související se správou Nadace jsou vedeny odděleně od nadač-
ních příspěvků.

Pravidlo stanovené pro omezení nákladů na správu Nadace
Nadace ve svém statutu stanovila pravidlo pro omezení nákladů souvisejících se správou Nadace v následujícím znění:

1) „Majetek Nadace smí být použit pouze v souladu s účelem a podmínkami stanovenými ve Statutu Nadace jako nadační pří-
spěvek nebo k úhradě nákladů na ostatní činnosti k naplnění účelu Nadace a k úhradě nákladů na správu Nadace. 

2) Celkové roční náklady Nadace, související se správou Nadace, nesmí převýšit 9 % z nadačního kapitálu podle jeho stavu k 31. 
prosinci téhož roku. Pravidlo stanovené v předchozí větě nelze změnit nejméně po dobu pěti let. Rozhodným obdobím podle 
věty první je kalendářní rok.

3) Celkové roční náklady Nadace související se správou Nadace se vypočtou tak, že od celkových nákladů Nadace se odečtou 
náklady zvlášť evidované a vykázané náklady na ostatní činnosti k naplnění účelu Nadace a náklady na změnu uložení na-
dačního kapitálu či ostatního majetku (zejména náklady na prodej cenných papírů, zůstatková cena nemovitostí). Náklady na 
ostatní činnosti jsou zejména náklady související se správou nemovitého majetku.“

V roce 2020 bylo toto pravidlo dodrženo:

Náklady NJÚ k 31. 12. 2020 celkem v Kč 52 199 408

- z toho náklady na prodej cenných papírů  -45 452 508

- z toho náklady na správu a opravy nemovitého majetku - 528 899

- z toho odpisy nemovitostí k pronájmům - 845 124

Náklady na správu Nadace celkem v Kč 5 372 877

Pravidlo dle Statutu NJÚ: 9 % z nadačního kapitálu
9 % z 94 342 088 Kč     8 490 788
Skutečný podíl správních nákladů na nadačním kapitálu 5,70  %
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Zpráva o ověření účetní závěrky 

Výrok auditora 
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace Nadace 
Jedličkova ústavu (dále také „Organizace“) sestavené na základě 
českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2020, 
výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2020 a přílohy této účetní 
závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních 
metod a další vysvětlující informace. Údaje o Organizaci jsou 
uvedeny v bodě I. přílohy této účetní závěrky. 
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý 
obraz aktiv a pasiv organizace Nadace Jedličkova ústavu 
k 31.12.2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření 
za rok končící 31.12.2020 v souladu s českými účetními předpisy. 

Základ pro výrok 
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, 
nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 
a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými 
jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA), případně doplněné 
a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost 
stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu 
Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se 
zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou 
auditorů České republiky jsme na Organizaci nezávislí a splnili 
jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. 
Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, 
poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. 

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě 
Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona 
o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní 
závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá 
správní rada Organizace. 

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. 
Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s ověřením 
účetní závěrky seznámit se s ostatními informacemi a posoudit, zda
ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu 
s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými 
během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace 
nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, 
zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) 
ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. 
Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují 
požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup 
vypracování ostatních informací v kontextu významnosti 
(materiality), tedy zda případné nedodržení uvedených požadavků 
by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních 
informací. 
Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, 
uvádíme, že 
• ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též 

předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech 
významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou  

• a ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními 
předpisy. 

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí 
o Organizaci, k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní 
informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. 
V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních 
informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti 
nezjistili. 

Odpovědnost správní rady a dozorčí rady Organizace  
za účetní závěrku 
Správní rada Organizace odpovídá za sestavení účetní závěrky 
podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními 
předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za 
nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala 
významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo 
chybou. 
Při sestavování účetní závěrky je správní rada Organizace povinna 
posoudit, zda je Organizace schopna nepřetržitě trvat, a pokud je 
to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se 
jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého 
trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy správní 

rada plánuje zrušení Organizace nebo ukončení její činnosti, 
respektive kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit. 
Za dohled nad procesem účetního výkaznictví v Organizaci 
odpovídá dozorčí rada.  

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky 
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka 
jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost 
způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora 
obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, 
nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše 
uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí 
případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. 
Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb 
a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně 
předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit 
ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím 
základě přijmou. 
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší 
povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek 
a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností: 
• Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) 

nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo 
chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato 
rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom 
na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme 
významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku 
podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) 
nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu 
mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, 
nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol správní 
radou. 

• Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Organizace 
relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli 
navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané 
okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího 
vnitřního kontrolního systému. 

• Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost 
provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti 
správní rada Organizace uvedla v příloze účetní závěrky. 

• Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při 
sestavení účetní závěrky správní radou a to, zda s ohledem na 

shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) 
nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou 
významně zpochybnit schopnost Organizace nepřetržitě trvat. 
Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) 
nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na 
informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, 
a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný 
výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Organizace nepřetržitě 
trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data 
naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou 
vést k tomu, že Organizace ztratí schopnost nepřetržitě trvat. 

• Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní 
závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje 
podkladové transakce a události způsobem, který vede 
k věrnému zobrazení. 

Naší povinností je informovat správní radu a dozorčí radu mimo 
jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných 
zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných 
významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému. 

22HLAV s.r.o. 
člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem  
MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms 
Všebořická 82/2, 400 01 Ústí nad Labem 
evidenční číslo KAČR 277

Ing. Filip Konětopský 
evidenční číslo KAČR 2449 
18. května 2021

Výrok auditora 
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3. 9. 1998 u Městského soudu v Praze, odd. N, vložka 25
Zřizovatel nadace:
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Neboj se udělat první 
krok, jsi jeden z nás.
My s vámi, vy s námi. Již 30 let.

Podpoř nás dárcovskou SMS ve tvaru
DMS PROJEDLICKU 30 nebo 60 nebo 90 na číslo 87 777

Darovací účet: 
ČSOB, a. s. 171103741/0300
Sbírkové konto (transparentní účet):
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Děkujeme za podporu!

PRO LEPŠÍ SVĚT
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Vyšehradem pro kolíček
Podnikáte procházky po 
zajímavých místech? 
Přispějete rádi na dobrou věc? 
Pomáhejte  hrou!

Právě pro vás jsme připravili 
venkovní stopovací hru 
kterou si můžete projít 
kdykoliv a nezávisle na 
epidemiologických nařízeních.

www.nadaceju.cz


