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prof. MUDr. Rudolf Jedlička

* 2O. 2. 1869
† 26. 1O. 1926
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Vážení přátelé a příznivci Nadace Jedličkova ústavu,

je pro mě, dlouholetou členku správní rady Nadace, 
velkou ctí, ujmout se úvodního slova výroční zprávy.

Rok 2019 byl pro Nadaci velmi významným a nesl se 
ve znamení oslav 150. výročí narození prof. Rudolfa 
Jedličky. Nadace se intenzivně věnovala kampa-
ni k připomínce svého jmenovce a hrdě se hlásila 
k jeho odkazu. V rámci kampaně se realizovala mimo 
jiné divadelní hra Díky Rudolfe…, scénické čtení Skry-
tý velikán a dokument „Rudolf Jedlička“ odvysílaný 
Českou televizí.

K naplnění cílů a poslání Nadace proběhlo několik 
již klasických projektů jako je Abilympiáda pro děti 
a mládež a Cesta k radosti – pokračování a rozšíření 
kurzu fotografování pro klienty Jedličkova ústavu. 
Zrealizovalo se též několik propagačních akcí jako 
např. Vyšehraní či adventní koncert v Betlémské 
kapli. V červnu proběhl již 3. ročník sportovně cha-
ritativní akce Koloběžka Den. Všechny tyto aktivity 
vedly mimo jiné k nashromáždění finančních pro-
středků, poskytly příležitost k poděkování a setkání 
stávajících, ale i nových sponzorů. Vedle toho Nadace 
i v loňském roce podpořila menší projekty formou 
nadačních grantů a zejména pak jednotlivce, kteří 
i díky nadačním příspěvkům mohli zrealizovat své 
sny, potřeby a tužby. Jejich konkrétní příběhy na Vás 
čekají v předložené výroční zprávě.

Srdečně děkujeme Vám všem – dlouholetým pod-
porovatelům a příznivcům Nadace, velkým firemním 
sponzorům i donátorům, ale i jednotlivým dárcům, 
kteří jednorázově přispěli – bez Vás bychom mnohé 
z našich projektů nemohli uskutečnit.

Budeme rádi, když s námi zůstanete i do dalších let.

Vážíme si toho.

S úctou,

Mgr. Kateřina Müllerová
členka správní rady Nadace Jedličkova ústavu

ÚVODNÍ SLOVO



Rudolf Jedlička 
celý svůj život
prosazoval ideu 
plnohodnotného
života osob 
s handicapem.
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O NADACI Nadace Jedličkova ústavu byla registrována 
22. října 1990, jejím zřizovatelem je Jedličkův ústav 
a školy se sídlem Praha 2, V Pevnosti 4.

V roce 1997 byl přijat zákon č. 227/1997 Sb. o nadacích 
a nadačních fondech, podle kterého byla 3. září 1998 
Nadace zapsána do nadačního rejstříku vedeného 
Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 25.

POSLÁNÍ NADACE

Základním posláním Nadace Jedličkova ústavu je shromažďování 
finančních prostředků a jiných hodnot za účelem zlepšení kom-
plexní 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 absol-
ventům 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. Veške-
ré 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 na-
dačního majetku.

Ve své činnosti se Nadace hlásí k odkazu profesora MUDr. Rudolfa 
Jedličky, zakladatele Jedličkova ústavu, který celý svůj život pro-
sazoval ideu plnohodnotného života osob s postižením. Nadace 
Jedličkova ústavu je členem Asociace nadací Fóra dárců a řídí se 
principy Etického kodexu Asociace nadací.
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NADACE V ROCE 2019

Statutárním orgánem Nadace je

SPRÁVNÍ RADA

Předsednictvo:
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

Mgr. Veronika Schranková
koordinátorka PR a komunikace | do 10. 7. 2019

Kateřina Hadvigová
koordinátorka PR a komunikace | od 2. 9. 2019

EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI V ROCE 2O19
Ing. Iva Lehningová

vedení účetnictví

PaedDr. Václav Scheiner
koordinátor fundraisingu a marketingu

Mgr. Tomáš Sušický
IT

Petr Baláž
webmaster a ozvučení akcí



2O. února 1869 se narodil Rudolf 
Jedlička. Český lékař, chirurg, 
zakladatel Pražského sanatoria, 
samostatné české rentgenologie, 
radiologie a léčebné rehabilitace.

odbornost, lidskost, podpora
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Vzpomínáte si, jak jsme v roce 2015 předávali školám 
Jedličkova ústavu bezbariérový autobus? Děti a stu-
denti mu společně vybrali jméno Rudolf, které od té 
doby statečně vozí. To je jeden z mnoha drobných 
důkazů, který potvrzuje, jak velký význam má pro 
naše klienty osobnost zakladatele Jedličkova ústavu 
prof. Rudolfa Jedličky. V roce 2019 tomu bylo právě 
150 let, kdy se Rudolf Jedlička narodil, a my jsme celý 
rok věnovali pohledu ke kořenům našeho poslání. 
Připomínali jsme osobnost Rudolfa Jedličky, která 
má velký význam nejenom pro Jedličkův ústav, ale 
také pro českou medicínu. Jsme vděčni, že takové 
osobnosti jako Rudolf Jedlička jsou součástí české 
historie a naší společnosti.

PŘÍBĚHY NADACE ROKU 2O19

Kampaň 15O let žije odkaz prof. Rudolfa Jedličky
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DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ DÍKY, RUDOLFE…

Byl to pro nás slavnostní den. 20. února 2019, v den 
150. výročí narození Rudolfa Jedličky, jsme připravili di-
vadelní hru „Díky, Rudolfe…“. Hra vznikla ve spolupráci 
s autorkou scénáře a režisérkou Martinou Kotrčovou 
a divadelním spolkem Jedeme k Vám na motivy udá-
lostí ze života Rudolfa Jedličky. Zobrazuje osud, práci 
a zejména vizionářství člověka, který neváhal spojit 
svůj život s osudem mnoha lidí. Jeho nezištná oběť 
lidem nemocným a dětem s postižením nabízí zamyš- 
lení nad tématem lidské vzájemnosti, přátelství a lásky. 
Dopolední premiéra ve Starém purkrabství na Vyšehra-
dě byla určena pro klienty a zaměstnance Jedličkova 
ústavu a škol, večerní premiéry v sále Nadace ABF 
se zúčastnili dárci a partneři naší Nadace a potomci 
Rudolfa Jedličky. Celý den jsme si moc užili.

Děkujeme všem, kteří s námi byli při tom.



V roce 1882 Rudolf Jedlička 
promoval na České 
lékařské fakultě v Praze.
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ABILYMPIÁDA PRO DĚTI A MLÁDEŽ

18. května 2019 proběhl v areálu Jedličkova ústavu 
a škol 18. ročník Abilympiády pro děti a mládež. Cel-
kem bylo uspořádáno 14 soutěžních disciplín. Zú-
častnění předvedli a změřili své schopnosti a umění 
například během batikování, výroby dortů – cukrář-
ství, keramiky, aranžování květin, korálkování, malo-
vání, práce se dřevem, skládání lega nebo puzzle.

Také Abilympiáda nám přivedla prof. Rudolfa Jedlič-
ku, který se přišel podívat na své svěřence. S radostí 
se se všemi přivítal, prohlédl si, jak vzkvétá jeho areál, 
dohlédl na průběh soutěží a rozdával účastníkům 
ceny a medaile. Sláva vítězům, čest poraženým… za 
nás ale vyhráli všichni účastníci Abilympiády. Akce 
přinesla všem 105 dětem a mladým lidem se spe-
ciálními potřebami z 12 různých zařízení ze všech 
koutů České republiky radost nejen ze soutěžení, 
ale i ze společného setkání.
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Velké díky patří 
partnerům, 
spolupracujícím 
i zúčastněným.



V roce 19O5 profesor Jedlička 
inicioval založení Spolku pro zkoumání 
a potírání zhoubných nádorů v Čechách. 
K dispozici tak bylo experimentální 
oddělení s dispenzářem, v němž byli 
chudí pacienti ošetřováni bezplatně.
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OCENĚNÍ OD FÓRA DÁRCŮ

19. června 2019 Fórum dárců udělovalo ceny za ce-
loživotní přínos v oblasti společenské prospěšnosti 
a prof. Rudolf Jedlička získal ocenění in memoriam 
za vizionářský přínos v oblasti lékařství, filantropie, 
vzdělávání a celoživotní podporu a pomoc dětem 
a mladým lidem s tělesným handicapem.

Jsme poctěni, děkujeme.
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KOMPONOVANÝ POŘAD SKRYTÝ VELIKÁN

Také v průběhu podzimních měsíců jsme společně 
zavzpomínali na obdivuhodný život prof. Rudolfa 
Jedličky u příležitosti 150 let od jeho narození. Jsme 
na něj hrdi, a proto jsme si přáli představit jednotlivá 
zákoutí jeho osobnosti a odpovědět na další otázky. 
Co ovlivnilo jeho profesní život? Jak historické okol-
nosti ovlivnily jeho charakter? A jaký byl jeho život 
mimo lékařské prostředí?

Komponovaný pořad „Skrytý velikán“ měl premiéru 
21. října 2019 ve Vodárenské věži v Praze 7 a následující 
den proběhlo další představení pro klienty a zaměst-
nance škol Jedličkova ústavu v Kongresovém centru 
v Praze. Inspirativní příběh skromného velikána vznikl 
na základě historických materiálů a fotografií z archi-
vu Jedličkova ústavu, Ústavu péče o matku a dítě, 
ČTK a Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, textu 
doc. Borise Titzla a knihy „Samaritán v bílém plášti“ 
s laskavým svolením jejího autora Aleše Dvořáka a au-
tora předmluvy Lubomíra Vejražky. Velké díky patří 
režisérce Olze Struskové a spolku Muzika Judaika, bez 
nichž by poutavý příběh o výjimečné osobnosti české 
lékařské vědy minulého století nevznikl.

Děkujeme!
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PAMĚTNÍ EDICE 
POŠTOVNÍCH ZNÁMEK

Vydání pamětní edice poštovních známek 
s prof. Rudolfem Jedličkou pomalu završovalo 
připomínku jeho významného výročí. Limito-
vaná edice obsahovala čtyři poštovní známky 
formou známkového sešitku a byla nabídnu-
ta k volnému prodeji. Také touto formou jsme 
chtěli připomenout jeho hlavní profilové vlast-
nosti jako ODBORNOST, LIDSKOST a PODPORA, 
které jsou také hlavním pilířem našeho poslání 
a současně vizí pro naše další konání. 
Doba se mění, hodnoty zůstávají.

Již mnoho desítek zájemců si zakoupilo tuto 
pamětní edici s Rudolfem Jedličkou a podpořilo 
tak klienty Nadace Jedličkova ústavu!

Děkujeme, že pomáháte s námi.



Děkujeme všem spolupracovníkům, 
kteří výstavy s námi připravovali.

V roce 1913 Rudolf Jedlička založil 
Ústav pro tělesně postižené 
děti v Praze.
Byl veden myšlenkou dát 
handicapovaným dětem 
možnost odborného léčení 
a odborné výchovy 
k samostatnému 
a plnohodnotnému životu. 
Na jeho počest byl ústav nazván  
Jedličkovým ústavem.
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VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ  
„ODKAZ RUDOLFA JEDLIČKY“

Životní příběh a odkaz zakladatele Jedličkova ústavu jsme 
představili veřejnosti také formou výstavy fotografií „Odkaz 
Rudolfa Jedličky“ a to hned dvakrát. První byla výstava 
historických fotografií ze života Rudolfa Jedličky, doplněná 
věcnými artefakty z historického archivu Jedličkova ústavu. 
Slavnostní vernisáž proběhla 14. března 2019 v Muzeu města 
Ústí nad Labem a výstavu mohli návštěvníci zhlédnout do 
25. května 2019.

Druhá příležitost byla v rámci akce Czech Design Week, 
která probíhala od 12. do 15. prosince 2019 v Kongresovém 
centru v Praze. Soubor historických fotografií jsme doplnili 
aktuálními závěrečnými pracemi účastníků fotografického 
semináře Cesta k radosti, které zachycovaly jejich současný 
pohled na odkaz Rudolfa Jedličky.
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Symbolickým vyvrcholením našeho celoročního 
vzpomínání byla premiéra dokumentárního filmu 
České televize s názvem „Rudolf Jedlička“, na kterém 
jsme spolupracovali uplynulé dva roky. Dokument 
byl premiérově odvysílán 1. ledna 2020 a naše velké 
poděkování patří tvůrčí skupině Martiny Šantavé 
a režiséru Zdeňku Tycovi, kteří věnovali mimořádné 
úsilí přípravě a tvorbě celého dokumentu.

A co na to pan profesor?

DOKUMENT ČESKÉ TELEVIZE „RUDOLF JEDLIČKA“

Pane profesore, co je hlavním posláním vašeho ústavu?

„To je přece evidentní,“ řekl Rudolf Jedlička před svým odchodem 
z tohoto světa a popisuje: „Svázali jsme do jednoho uzlíčku 
životně nutnou odbornou léčbu těžce postižených dětí 
s péčí o jejich vzdělání a výchovu s cílem umožnit jim, 
pokud to lze, plnohodnotný život. A výsledky ukazují, že to lze. 
Během světové války a po ní jsme program ještě rozšířili – začali 
jsme podobným způsobem pečovat o válečné invalidy, 
úspěšně se snažíme naučit je novým řemeslům a pomáháme jim 
zařadit se zpátky do života, vydělat si na chleba a podobně. 
Postižené děti i veterány prostě vracíme do života.“
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A co bylo dál…

KOLOBĚŽKA DEN

Snad to lze již nazvat tradicí – na začátku června jsme 
opět uspořádali sportovní závod milovníků jízdy na 
koloběžce, který pomáhá, tentokrát pod upraveným 
názvem Koloběžka DEN. 8. června 2019 se na praž-
ském Vítkově sjeli koloběžkáři, koloběžkyně a ko-
loběžčata z celé republiky, aby si změřili sílu svých 
nohou a koloběžek v několika kategoriích a současně 
podpořili charitativní projekty naší Nadace. Koncert 
Olgy Lounové a bohatý doprovodný program si na 
místě užilo přibližně 400 návštěvníků. Absolutním 
vítězem putovního poháru se stal Michal Kulka. Veš-
kerý výtěžek byl použit na podporu a realizaci nadač-
ních projektů. Díky všem zúčastněným a realizačním 
partnerům akce celkem vynesla 114 234 Kč.
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Ještě jednou touto cestou 
děkujeme všem zúčastněným 

a partnerům za podporu.
Mělo to smysl!
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24. ECSS KONGRES A SALTINŮV BĚH

Do začátku prázdnin jsme vběhli v pořádném poklusu, 
protože 5. července u příležitosti 24. kongresu ECSS se 
konal 5. charitativní běh Bengt Saltin Run. Patronem 
a jedním z účastníků byl také David Svoboda, olympijský 
vítěz v moderním pětiboji. Celkem se běhu zúčastnilo 
250 účastníků kongresu z celého světa a naši Nadaci to 
obohatilo o částku 5 000 € z dobrovolného startovného, 
kterou použijeme na poskytnutí individuálních příspěvků 
na kompenzační pomůcky a osobní asistenci.

Moc jsme si to užili 
a děkujeme!

Thank you very much!
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ADVENTNÍ KONCERT 
V BETLÉMSKÉ KAPLI

Rozběhli jsme se tak, že se nám podařilo 
předběhnout i samotný advent. Přesto 
jsme společně přivítali vánoční čas 26. lis-
topadu 2019 již 11. adventním koncertem 
v Aule ČVUT Betlémské kapli. Sváteční at-
mosféru a vánoční kouzlo k nám přivábily 
smíšený sbor Gaudium Praha a dětský 
soubor TY -JÁ -TR.

Děkujeme všem, kteří přišli na náš každo-
roční adventní koncert a podpořili klienty 
naší Nadace dobrovolným vstupným, na 
kterém jsme vybrali krásných 30 980 Kč.

Děkujeme
všem
návštěvníkům!
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KAM ZAMĚŘUJEME NAŠI PODPORU
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:

• • 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

V roce 2O19 jsme v rámci našeho poslání předali podporu v celkové výši
7 123 965 Kč.

Rozdělení pomoci dle nadačních projektů a formy předání:

PROJEKT / 
Forma předání pomoci

Nadační 
granty

Nadační 
příspěvky

Nadační 
dary

Nadační 
realizace 

a financování
CELKEM

Podpora zájmových skupin klientů JÚŠ 0 31 645 0 67 635 99 280

Sociální a pracovní rehabilitace 2 810 782 201 448 12 990 24 567 3 049 787

Bezbariérová doprava 610 734 12 693 0 26 620 650 047

Osobní asistence 1 215 000 428 235 0 0 1 643 235

Volnočasové aktivity 383 419 156 000 0 485 809 1 025 228

Léčebné terapie a kompenzační pomůcky 250 735 405 653 0 0 656 388

Celkem Kč 5 270 670 1 235 674 12 990 604 631 7 123 965



Podíl rozdělení pomoci dle nadačních projektů v procentech:

1,39 %

42,81 %

9,12 %

23,07 %

14,39 %
9,22 %

Podpora zájmových skupin klientů JÚŠ

Sociální a pracovní rehabilitace

Bezbariérová doprava

Osobní asistence

Volnočasové aktivity

Léčebné terapie a kompenzační pomůcky
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NÁŠ SMĚR…
Z výše uvedeného přehledu je pa-
trné, že pokračujeme v podpoře 
projektů v následné péči o žáky 
a  studenty Jedličkova ústavu 
a škol po ukončení školní docház-
ky. Cílem této strategie je podpora 
integrace mladých lidí do společ-
nosti a zařazení na pracovní trh 
tak, abychom předcházeli spole-
čenské 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 konkrét-
ním dětem a mladým lidem. Toto 
vnímáme jako jasný důkaz cílené 
konkrétní pomoci těm, kteří to 
opravdu potřebují.

TRANSPARENTNOST…
Abychom zabezpečili větší trans-
parentnost použití finančních pro-
středků, jednoznačně se zaměřu-
jeme na předání podpory formou 
nadačních grantů a individuálních 
příspěvků s požadavkem na závě-
rečné vyúčtování. O rozdělených 
prostředcích informuje Nadace 
Jedličkova ústavu veřejnost v sou-
ladu se zákonem č. 89/2012 Sb. – 
Občanský zákoník – uveřejněním 
výroční zprávy a účetní závěrky ve 
Sbírce listin Nadačního rejstříku. 
V souladu se svými smluvními po-
vinnostmi a členstvím v Asociaci 
nadací informujeme Fórum dár-
ců, dárce a sponzory. Široká ve-
řejnost je průběžně informována 
publikováním na internetových 
stránkách Nadace a na nadačním 
facebookovém profilu.

A NAVÍC…
Naše podpora směřuje především 
na podporu organizací, které za-
bezpečují následnou péči o žáky 
a studenty po ukončení školní do-
cházky do škol Jedličkova ústavu. 
Neformální sdružení těchto orga-
nizací nazýváme Centrum služeb 
Vyšehrad, nicméně nezapomíná-
me na další organizace působící 
na území České republiky, které 
mají stejné poslání jako naše Na-
dace. Téměř 23 % z celkové výše 
poskytnutých nadačních grantů 
šlo právě mimo organizace Centra 
služeb Vyšehrad.
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Kdo je součástí Centra služeb Vyšehrad? Zde Vám je představujeme…

To jsme my všichni z Vyšehradu!

JEDLIČKŮV ÚSTAV  
A ŠKOLY
Naše Jedle je naše opora a navíc 
funguje už více než jedno stole-
tí. Za tuto dlouhou dobu z ní vy-
rostlo moderní bezbariérové za-
řízení, které poskytuje komplexní 
služby mladým lidem s tělesným 
postižením po dobu jejich školní 
docházky a během přípravy na 
budoucí povolání, a to v několika 
oborech.
www.jus.cz

ASISTENCE, o. p. s.
Pořádná partička zkušených 
osobních asistentů, kteří se ne-
zastaví před žádnou bariérou. 
Mladým lidem s  tělesným po-
stižením pomáhá při přechodu 
z dětství do dospělosti, při hledá-
ní zaměstnání a bojuje za boření 
bariér ve veřejné dopravě. Navíc 
aktivně lobbuje za spravedlivý 
systém příspěvků na péči pro 
všechny lidi se speciálními potře-
bami tak, aby mohli svobodně žít.
www.asistence.org

BORŮVKA PRAHA, o. p. s.
Byli jsme s ní téměř jedna duše, 
ale teď už je samostatná a do-
spělá. 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 trpěli-
vě 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

MATURUS, o. p. s.
To je naše dítě. Nejmladší z nás 
všech, ale určitě nejstatečnější. 
Snaží se dokázat světu, že práce 
lidí s postižením je stejně kvalit-
ní 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 sa-
mostatný život. Během podzimu 
místní grafici vytvářejí náš barev-
ný svět kalendářů a novoročenek.
www.maturus.cz

PROTEBE z. s.
Je spolek nadšených lidí, který 
plánuje různé sportovní, kultur-
ní i vzdělávací aktivity pro děti 
a mládež s handicapem. Kromě 
táborů a  poznávacích víkendů 
jsou to třeba Mezinárodní šacho-
vý turnaj nebo Integrační ples. 
Spokojenost a  důvěra rodičů, 
nadšení a spontánnost účastní-
ků jsou odměnou široké skupině 
dobrovolníků, kteří akce na pod-
poru integrace zabezpečují.
www.aktivity.protebe.org

SPORTOVNÍ CLUB JEDLIČ-
KOVA ÚSTAVU PRAHA z. s.
Parta s velkým P. Vozík nevozík, 
svaly se napínají a pot stříká. Pře-
konávat limity, překonávat sám 
sebe, být lepší než ostatní a pro-
žívat radosti vítězství i strasti po-
rážek, toto všechno lze. To jsou 
pocity, které aktivním sportov-
cům s handicapem zprostřed-
kovává Sportovní club JÚ Praha. 
A co všechno je možné dělat na 
vozíku? Atletiku, bocciu, curling, 
lyžování, lukostřelbu, jachting, 
slaňování…
www.scjupraha.eu

http://www.jus.cz
http://www.asistence.org
http://www.boruvkapraha.cz
http://www.maturus.cz
http://www.aktivity.protebe.org
http://www.scjupraha.eu
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z. s. TAP
To je ta kapela, co vytváří bohulibé rytmy a melodie 
pro potěchu duše. Nečekejte žádné pianko, jde o po-
řádný rachot. Tuto skupinu určitě nepřehlédnete 
a rozhodně nepřeslechnete. Je už na takové úrovni, 
že vyprodává koncertní síně a haly.
www.thetaptap.cz

ZEMĚ LIDÍ, o. p. s.
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 ví-
kendy. Co víc si přát?
www.zemelidi.cz

A NAKONEC NAŠE NADACE. 
A CO ŘÍCI O NÁS?  

VÍTE CO, PŘIJĎTE SE ZA NÁMI PODÍVAT!
www.nadaceju.cz

http://www.thetaptap.cz
http://www.zemelidi.cz
http://www.nadaceju.cz
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PODPORA ZÁJMOVÝCH SKUPIN KLIENTŮ 
JEDLIČKOVA ÚSTAVU A ŠKOL

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

Právě sdílení společných zážitků vnímáme jako kva-
litní 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 jed-
notlivých školních tříd, školního klubu nebo mládeže 
z internátu v podobě výletů, realizací dlouhodobého 
cyklu fotografických seminářů Cesta k radosti či vá-
nočních a mikulášských balíčků.

Podpořeno částkou

99 28O Kč

Tento projekt 
finančně podpořili:

Děkujeme!
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Hlavními partnery pro realizaci tohoto projektu  
z Centra služeb Vyšehrad jsou:

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 soci-
álně 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 za-
městnání dospělých studentů jsou silnou potřebou 
k tomu, aby nedošlo ke ztrátě touhy a motivace. Stu-
denti chtějí pracovat ve svých vysněných zaměstná-
ních a my se snažíme jejich touhu podpořit.

SOCIÁLNÍ A PRACOVNÍ REHABILITACE

Podpořeno částkou

3 O49 787 Kč

ASISTENCE O. P. S.

Tento projekt podpořili:

a desítky individuálních dárců.

Děkujeme!
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Páteřním grantem podpory sociální a pracovní re-
habilitace je projekt Asistence, o. p. s. nesoucí název 
„S Flexi do života“, který pokračuje již šestým rokem. 
Je to celoroční projekt, který se zaměřuje na citlivé 
období, kdy studenti ukončili školu Jedličkova ústavu 
a vrací se do místa trvalého bydliště. Koordinátoři 
a terapeuti studentům pomáhají najít cestu zpět 
do komunity, prohloubit vztahy s rodinou, obnovit 
přátelství, ale také zařídit praktické záležitosti jako 
kontakt s úřady a s potenciálními zaměstnavateli 
v místě bydliště.

Důkazem, že uplatnění mladých lidí se zdravotním 
postižením na trhu práce je pro nás důležitým té-
matem, je náš vlastní nadační projekt grafického 
studia, které jsme založili v roce 2010. Maturus, o. p. s. 
se věnuje veřejně prospěšnému podnikání v oblasti 
grafiky. Zaměstnává kreativní lidi s tělesným handi-
capem i bez něj. Současně nabízí tranzitní program, 
ve kterém se mohou také absolventi škol Jedličkova 
ústavu a lidé s handicapem vzdělávat pod vedením 
zkušeného lektora v grafických a počítačových do-
vednostech. 

Hodnota tohoto projektu se v podstatě nedá vyčíslit, 
ale my jsme jednoduše rádi, že se to podařilo a že 
jsou úspěšní na poli kreativity a obchodu. Jsme pyšní, 
že pro nás navíc vytvořili všechny grafické materiály 
k připomínce 150. výročí narození Rudolfa Jedličky, 
včetně animovaného spotu a této výroční zprávy.
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Hlavním partnerem pro realizaci tohoto projektu  
z Centra služeb Vyšehrad je:

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 spo-
lupráci s partnerem S -MOBIL, s. r. o. Pro potřeby 
zajištění tohoto projektu poskytuje S -MOBIL, s. r. o. 
dva bezbariérové speciálně upravené mikrobusy 
a v polovině roku 2019 jsme projekt rozšířili o třetí 
vůz. Vozidla slouží nejen k denní dopravě žáků a stu-
dentů škol Jedličkova ústavu do školy, ale usnadňují 
jejich účast na kulturních, sportovních a dalších mi-
moškolních 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.

BEZBARIÉROVÁ DOPRAVA

Podpořeno částkou

65O O47 Kč

Tento projekt podpořili:

a desítky individuálních dárců.

Děkujeme!
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Nadace Jedličkova ústavu děkuje firmě S -MOBIL, s. r. o. za dlou-
hodobou významnou pomoc při zabezpečení projektu. V roce 
2019 pronájmem reklamní plochy na mikrobusech pro Nadaci 
a Jedličkův ústav a školy projekt bezbariérové dopravy podpořili:

• AGROFERT, a. s.

• ALTOMA, spol. s r. o.

• AVERS, spol. s r. o.

• AŽD Praha, s. r. o.

• Blue Panther, s. r. o.

• CCS Česká společnost  
pro platební karty, s. r. o.

• Crefoport, 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.

• Fabory CZ Holding, s. r. o.

• FACKELMANN ČR, spol. s r. o.

• Festo, 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.

• Jungheinrich (ČR), s. r. o.

• KANTAR CZ, s. r. o.

• KANZELSBERGER, a. s.

• KLENOTY AURUM, s. r. o.

• KOMIX, s. r. o.

• Lesy České republiky, s. p.

• 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 Sa-
les 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.

• SG Geotechnika, a. s.

• SCHMACHTL CZ, spol. s r. o.

• SOLETANCHE 
Česká republika, s. r. o.

• Stavební firma HOBST, a. s.

• SUEZ Water 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.

• Výzkumný Ústav Železniční, a. s.

• Zakládání staveb, a.s.

• Zeppelin CZ, s. r. o.

• ZEPRIS, s. r. o.

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

Osobní asistence je v podstatě základním pilířem pro 
realizaci všech dalších aktivit dětí a mladých lidí se 
zdravotním postižením. Jedná se o službu, bez kte-
ré se neobejde většina těch, kteří jsou odkázáni na 
invalidní vozík. Chodíme do školy, jezdíme do práce, 
jíme, převlékáme se, sprchujeme se. Naprosto běž-
né 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 zce-
la 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 vrstev-
níky, s lidmi, se kterými si mohou být vzájemně uži-
teční. 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 po-
skytujícím organizacím.

OSOBNÍ ASISTENCE

Podpořeno částkou

1 643 235 Kč

Tento projekt podpořili:

a desítky individuálních dárců.

Děkujeme!

ASISTENCE O. P. S.
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logo PROTEBE
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Hlavními partnery pro realizaci tohoto projektu  
z Centra služeb Vyšehrad jsou:

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

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

Podpořeno částkou

1 O25 228 Kč

Tento projekt podpořili:

a desítky individuálních dárců.

Děkujeme!
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Kompenzační pomůcky jsou tím nejjednoznačněj-
ším symbolem vnímání tělesného handicapu a první, 
co si představíme, pokud se mluví o lidech s těles-
ným postižením. A je to vlastně tak, první znamená 
základ a podstatu. Bez nich bychom nemohli realizo-
vat 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 sta-
vu. 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 pomů-
cek, nebo prostřednictvím grantů organizacím, které 
zajišťují kvalitní terapeutický program.

LÉČEBNÉ TERAPIE A KOMPENZAČNÍ POMŮCKY

Podpořeno částkou

656 388 Kč

Tento projekt podpořili:

a desítky individuálních dárců.

Děkujeme!
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Rudolf Jedlička zavedl 
revoluční způsob úhrady lékařské péče. 
Platbami bohatých pacientů za nadstandard 
dotoval kvalitní lékařskou péči o chudé. 
Už tehdy tento systém úspěšně fungoval!
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Podpora plnohodnotného života dětí a mladých lidí 
s postižením je naším základním posláním. Pravi-
delně sledujeme aktuální potřeby jak jednotlivých 
žadatelů, tak dalších organizací, které realizují sa-
mostatné projekty se stejným posláním jako naše 
Nadace. Podporu směřujeme do neziskových orga-
nizací z Centra služeb Vyšehrad, v rámci dlouhodo-
bých projektů následné péče o absolventy Jedličkova 
ústavu a škol, a také rádi podporujeme nové i dlou-
hodobé 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 příspěvko-
vých a grantových pravidel.

KOMU JSME POMÁHALI V ROCE 2O19
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NADAČNÍ GRANTY

V roce 2019 Nadace rozdělila v kategorii nadační granty 5 270 670 Kč. 
Jsme rádi, že jsme opět mohli vyplatit více než v roce předchozím.

NADAČNÍ GRANTY

Organizace Název projektu Částkav Kč
Asistence, o. p. s. „25 000 Flexi“ 2017 - 2019 700 000

Asistence, o. p. s. Asistujeme.cz 2018 (vratka) −1 334

Asistence, o. p. s. S Flexi do života 2019 870 000

Asistence, o. p. s. Videa pro Asistujeme.cz 2019 130 000

Asistence, o. p. s. Výstava kampaně Asistujeme.cz 2019 175 460

Asistence, o. p. s. Rekonstrukce Koněvova 50 000

Asistence, o. p. s. Víkendové osobní asistence 2019 500 000

Asistence, o. p. s. Zacvičování osobních asistentů 150 000

Asistence, o. p. s. Ergoterapeutická rehabilitace 2019 25 000

Asistence, o. p. s. Letní putovní tábor „Podél řeky Labe až k jejímu prameni“ 2019 30 000

Asistence, o. p. s. Výstava kampaně Asistujeme.cz 44 620

Asistence, o. p. s. Spot – nábor osobních asistentů 2019 60 000

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

Borůvka Praha, o. p. s. Charitativní obchůdek Koloběh Nusle 200 000

Borůvka Vyšehrad, z.s. Doprava osob se zdravotním postižením 610 734

Centrum Hájek z.ú. Výtah pro imobilní klienty 25 000

Centrum pro rodinu a soc. péči Hodonín, z.s. Fyzioterapie ve stacionáři Vlaštovka 2019 25 000

Centrum pro rodinu a soc. péči Hodonín, z.s. Fyzioterapie ve stacionáři Vlaštovka 2020 25 000

Cesta za snem, z.s. Vývoj a realizace výroby trenažerů  
pro zařízení pečující o lidi s postižením 98 000

Česká asociace paraplegiků -CZEPA, z.s. BANAL FATAL! (vratka 2018) −13 124

Česká asociace paraplegiků -CZEPA, z.s. BANAL FATAL! 260 160

Dílna Eliáš, z.s. Pořízení zvedacího mobilního systému 7 735

Dílny tvořivosti, o. p. s. Sociálně terapeutická dílna 70 000

Domov pod hradem Žampach XXIV. turnaj v přehazované 10 000

Epona, z.s. Léto na koni 15 000

Handicap Sport Club Havířov z.s. Činnost klubu 20 000

Hašle z.s. Děti s DMO 30 000

Hiporehabilitace Baneta z.s. V sedle za štěstím 15 000

Kaňkovské sedlo, z.s. Jedinečné taneční II. 12 000

…
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NADAČNÍ GRANTY

Organizace Název projektu Částkav Kč
KONÍČEK, o. p. s. Zážitky se zvířátky 20 000

KONTAKT bB Para plavecké léto 2019 20 000

Lenox z.s. Výjezd na turnaj Mini Prague Cup 2019 15 000

Liga vozíčkářů, z. ú. Podpora Centra denních služeb 15 000

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

Ostravská organizace vozíčkářů Magazín Vozka 10 000

PARA PLAVÁNÍ PRAHA z.s. Výjezd plavců SK Kontakt Praha na XXIV. MČR 20 000

PARA PLAVÁNÍ PRAHA z.s. Výjezd plavců na X. Mistrovství SR 20 000

PROINTEPO - SŠ, ZŠ a MŠ, s. r. o. Výstavba venkovní učebny 50 000

PROTEBE z.s. 11. ročník integračního plesu 25 000

PROTEBE z.s. Vánoční prázdniny na Orlíku 15 000

REHAFIT, o. p. s. Rehabilitační centrum pro TP Rehafit, o. p. s. 50 000

Sdružení CHEWAL, z.s. S koníky za zdravím 20 000

SK KONTAKT Praha z.s. Výjezd plavců na XVII. Pohárek 20 000

Spokojený domov, o. p. s. Osobní asistence ve škole pro děti s postižením 15 000

Spolek rodičů a přátel ZP dětí Daneta Volnočasové aktivity v Danetě 2019 20 000

Spolek rodičů a přátel ZP dětí Daneta Pomůcky pro MSE 20 000

Sportovní club JÚ Praha, z.s. Prázdniny nanečisto 40 000

Středisko rané péče SPRP Nové metody v rané péči 35 000

Svítání, z.s. Hiporehabilitace pro děti se zdravotním znevýhodněním 15 000

Vedle Jedle z. s. Divadelní festival Vedle Jedle 15 919

z. s. TAP Pojď dál 2019 60 000

z. s. TAP Mikulášská s The Tap Tap 2019 60 000

Zážitkový klub ZP mládeže z. s. Zážitkově výukový program „4 živly“ 20 000

Zážitkový klub ZP mládeže z. s. Rafting Salsa 2019 37 000

Zážitkový klub ZP mládeže z. s. Létání v Bassanu 2019 25 000

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

Země lidí, o. p. s. Okolo Lipna na kolo 20 000

Země lidí, o. p. s. Rafty na Vltavě 13 500

CELKEM 5 270 670

…
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INDIVIDUÁLNÍ NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY

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 nejtranspa-
rentnější. Respektujeme právo na ochranu osobních údajů, proto jméno příjemce příspěvků uvádíme ve 
zkrácené podobě.

INDIVIDUÁLNÍ NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY

Příjemce Účel příspěvku Částka v Kč
Adéla S. stipendium 5 420

Adéla U. atletické soustředění 15 000

Aleš Ch. školní a volnočasové aktivity 2 102

Alexandr B. ubytování na TAP 3 000

Alžběta J. kurz street dance 5 000

Aneta J. mechanický vozík 25 000

Aneta J. lyžařský kurz 5 000

Anna K. osobní asistence 40 000

Anna K. vybavení domácnosti 10 000

Anna K. zvedák 25 000

Anna M. atletické závody v Dubaji 15 000

Anna M. atletické soustředění 10 000

Anna M. lyžařský kurz 5 000

Artur K. atletické závody v Dubaji 15 000

Artur K. atletické soustředění 10 000

Artur K. lyžařský kurz 5 000

Barbora A. stravné v JÚŠ 8 319

Barbora V. osobní asistence 26 925

Dagmar S. kurz street dance 5 000

David K. stipendium 2 203

Denisa K. mechanický vozík 25 000

Eliška Z. rafty na Vltavě 1 000

Eliška Z. letní tábor 2 500

Eliška Z. mechanický vozík 3 653

Filip S. stipendium 5 000

Hana H. rehabilitační pobyt 10 000

Helena -Anna K. stravné, školní aktivitya pomůcky 6 342
…
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INDIVIDUÁLNÍ NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY

Příjemce Účel příspěvku Částka v Kč
Helena -Anna K. doprava z a do JÚŠ 1 813

Jakub J. osobní asistence 8 910

Jakub P. elektrický vozík 25 000

Jan H. stravné v JÚŠ 7 685

Jan M. doučování 5 750

Jan M. notebook 12 000

Jan P. osobní asistence 16 170

Jan S. stipendium 4 830

Jana K. letní tábory 8 000

Jiřina K. mechanický vozík 25 000

Jiřina K. kurz street dance 5 000

Karolína H. osobní asistence 14 000

Kateřina C. mechanický vozík 25 000

Kateřina L. osobní asistence 40 000

Kateřina Z. elektrický vozík 25 000

Kristína N. osobní asistence 6 000

Kristýna K. osobní asistence 40 000

Kryštof S. doučování 5 700

Lubomír M. osobní asistence 52 480

Lucie B. vzdělávací kurz 10 000

Lukáš B. komunikační set 19 000

Lukáš B. stipendium 2 288

Lukáš H. přebalovací lehátko 7 000

Lukáš K. stipendium 5 170

Lukáš K. rehabilitační pobyt 4 000

Marie Š. lyžařský kurz 5 000

Markéta Č. stravné v JÚŠ 10 605

Markéta Č. elektrický vozík 25 000

Markéta Č. vertikální plošina 12 000

Markéta Č. kolo s invalidním vozíkem 20 000

Martin D. Mistrovství světa pro handicapované (atletika) 10 000

Martin S. lyžařský kurz 7 000

Martin W. odlehčovací služba a osobní asistence 4 507

Martin W. dioptrické brýle 4 000

Michaela K. stipendium 4 830

…



Chirurgická skupina v čele s Rudolfem Jedličkou
odoperovala 1788 zraněných vojáků během mise, 
kterou Jedlička do První balkánské války 
sám nejen vyslal, ale také ji i financoval.

41

CELKEM 1 204 029

INDIVIDUÁLNÍ NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY

Příjemce Účel příspěvku Částka v Kč
Michaela K. baterie k el. vozíku 7 000

Michaela S. zádová opěrka 8 000

Michal G. osobní asistence 34 000

Michal K. doprava z a do JÚŠ 10 880

Michal K. stravné v JÚŠ 1 888

Miloš T. stipendium 6 017

Miluše O. notebook 10 000

Monika Š. stipendium 5 085

Monika T. elektrický vozík 25 000

Natálie L. mechanický vozík 25 000

Nikol Z. stipendium 3 140

Ondřej Č. letní tábor 2 500

Pavel Š. mechanický vozík 19 000

Pavla D. stimulační program 9 000

Světla H. kurz street dance 5 000

Šimon H. doprava do a ze školy 20 000

Tereza N. osobní asistence 6 000

Veronika S. školné na VŠ 15 000

Veronika Y. mechanický vozík 18 000

Viktor L. stipendium 6 017

Vladimír Š. osobní asistence 172 300

Zuzana G. elektrický vozík 25 000
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SKUPINOVÉ NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY

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 10 000

studenti JÚŠ výlet do Drážďan 7 645

děti školního klubu JÚŠ slavnost k zakončení školního roku 5 000

děti školního klubu JÚŠ vánoční dárky pro děti ze školního klubu 9 000

CELKEM 31 645

NADAČNÍ DARY

Formu nadačních darů využíváme pouze při specifických příležitostech, většinou jde o poskytnutí  
věcných darů.

NADAČNÍ DARY

Příjemce daru Účel daru Hodnota věcného daru 
v Kč

KONTAKT bB tiskárna Samsung 2 590

Asistence, o. p. s. 2 mobilní telefony Samsung A600 10 400

CELKEM 12 990
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PROJEKTY REALIZOVANÉ A FINANCOVANÉ NADACÍ

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. Navíc jsme podpořili komunikaci projektu 
„Asistujeme.cz“ tak, aby se zvyšovalo povědomí o práci osobních asistentů a projektu Banal Fatal pro roz-
šíření povědomí prevence úrazů páteře u žáků základních škol.

Přehled aktivit realizovaných a financovaných Nadací

PŘEHLED AKTIVIT REALIZOVANÝCH A FINANCOVANÝCH NJÚ

Příjemce Účel Výše nákladů 
v Kč

účastníci Abilympiády 2019 náklady na zajištění Abilympiády 2019 208 591

studenti a klienti JÚŠ beseda o sexuální asistenci 1 600

studenti a klienti JÚŠ mikulášské balíčky 39 995

účastníci fotosemináře Cesta k radosti zajištění fotografického semináře Cesta k radosti 26 040

účastníci Prázdnin nanečisto 2019 občerstvení pro účastníky PNN 2019 3 629

PROTEBE z.s. Mezinárodní šachový turnaj 277 218

Česká asociace paraplegiků – CZEPA, z.s. propagace projektu Banal Fatal 20 938

Borůvka Vyšehrad, z.s. pronájem bezbariérových mikrobusů 26 620CELKEM  604 631
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VEŘEJNÁ SBÍRKA

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

Přehled příjmů veřejné sbírky 2019

Sbírka na poslání Nadace Výnos Kč

Kasičky nadační 630 857

DMS 53 604

Přímé dary na sbírkový účet 1 927 932

Celkem 2 722 855

DĚKUJEME 
společnosti Auto Jarov, s. r. o. 

za podporu veřejné sbírky 
formou zapůjčení osobních vozů 
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.

OD KOHO JSME ZÍSKALI PROSTŘEDKY
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DĚKUJEME
obchodním společnostem za možnost umístění kasiček v jejich provozovnách.

V roce 2019 byly našimi partnery tyto společnosti:

• Aquapark a zimní sta-
dion 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

• 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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PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM A TĚM, KTEŘÍ NÁM POMÁHAJÍ

Vážení dárci, partneři a spolupracovníci,

po mnoha letech dokončujeme účetní audit a závěrku v opravdu netradiční době. Plánovali jsme si, co 
všechno budeme pro naše klienty dělat, jaké nové další aktivity budeme připravovat, co všechno uděláme 
pro náš tým, aby se nám ještě lépe pracovalo. Pořád byl prostor pro růst a zlepšení. A najednou to přišlo, 
během pár dní, totální obrat. Ano, tuto výroční zprávu dokončujeme v době koronavirové pandemie. Za-
stavení, útlum, izolace. A přesto v tom vidím alespoň malé zrnko nové naděje.

Nyní jsme dostali pro Nadaci velký dar. Máme čas. Můžeme přemýšlet a přehodnocovat. A já se v tuto chvíli 
v myšlenkách vracím k základnímu poslání nadace. Podporovat a pomáhat. Udržet funkčnost všech dlou-
hodobých projektů, které dávají našemu poslání smysl i za cenu, že budeme muset použít naše rezervy. Být 
stabilitou pro naše klienty a spřízněné organizace i v době, kdy se celý svět mění a bojuje s neviditelným. 
A hned, jak to bude možné, opět začít podporovat a rozvíjet.

Naši klienti vědí, že se mohou na nás spolehnout. Na druhou stranu doufám, že v tom nezůstaneme sami 
a můžeme se spolehnout na naše dárce, partnery a spolupracovníky. Děkuji Vám za důvěru, kterou jste 
nám projevovali v uplynulých měsících, kdy jsme se vydali na cestu ke kořenům svého poslání. Připomněli 
jsme si životní příběh prof. Rudolfa Jedličky, který nás naplnil úctou a pokorou. Upevnili jsme se v tom, co 
chceme svou prací přinést celé společnosti.

A nyní, uprostřed pandemie s výhledem na světovou ekonomickou recesi, máme prostor ujasnit si, jak 
chceme našeho poslání dosáhnout. My jsme připraveni. Věřím, že zůstanete s námi a společně můžeme 
být podporou pro ty, kteří na nás spoléhají.

Děkuji.

Irena Fodorová
výkonná ředitelka Nadace Jedličkova ústavu
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DARY A DÁRCI ROKU 2019

PŘEHLED PŘIJATÝCH DARŮ V Kč

Dary nad 5 000 Kč 5 120 812

Drobné dary do 5 000 Kč 130 879

Finanční dary celkem 5 251 691

VEŘEJNÉ SBÍRKY 2019

Kasičky nadační 630 857

DMS 53 604

Celkem 684 461

Celkem finanční dary 5 936 152

Věcné dary 296 016

Kompenzační (nehmotné) dary 33 600

CELKEM PŘIJATÉ DARY 6 265 768

V roce 2O19 jsme získali dary
v mimořádné hodnotě

6 265 768 Kč.

Přehled dárců a darů nad 5 000 Kč roku 2019

Dárce Finanční dar Kč
Nadace pojišťovny Kooperativa 2 420 000

Novák Jaroslav 800 000

ČEPS, a. s. 315 000

Pražská energetika, a. s. 200 000

European College of Sport Science 124 005

KPMG Česká republika 123 802

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE 100 000

MAXI -TIP, a. s. 100 000

Machurek Tomáš, Mgr. 96 000

anonymní dárce 88 405

platební brána Daruj správně 65 463

Ferona, a. s. 50 000

Mlejnská Jana, JUDr. 50 000

Finish, v. o. s. 48 000

Olymptoy, s. r. o. 44 000

Conseq Investment Management 35 000

Parma Pavel 30 000

Hrádela Karol, JUDr. 26 242

EPOS OK, s. r. o. 25 000

Linde Material Handling 25 000

Cihlář Stanislav 24 000

Mačugová Dagmar 24 000

Miller Miloň Ing. 22 040

Brindley James C.A. 21 000

I.S.C. Sports, s. r. o. 20 000

Kovářová Jiřina 20 000

NEWTECH, s. r. o. 20 000

Divokej Bill, s. r. o. 16 000

Scott Bader 15 376

Jedlička Josef 15 000

Kučera Tomáš 15 000

Charbuláková Lenka 11 000

BrainZone, s. r. o. 10 000

BrainZone Promotion 10 000

…
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CELKEM  5 120 812

Od řady dalších dárců jsme přijali drobné finanční dary v celkové výši 130 879 Kč.

Dárce Finanční dar Kč
BrainZone Services 10 000

Jezková Edita 10 000

Rybenská Jana 10 000

Ticketlive PRO, s. r. o. 10 000

Křemenová Barbora 8 050

Kratochvílová Jitka 8 000

Formánek Radek 7 000

Vraj Pavel 6 500

Běčák Ondřej, Mgr. 6 000

Dárce Finanční dar Kč
Bedec Ladislav 5 929

Čápová Štěpánka, Ing. 5 000

Kraus Aleš 5 000

Kučera Jan 5 000

Machová Zuzana 5 000

Mušálek Radek, Ing. 5 000

SILMAX, s. r. o. 5 000

Přehled přijatých věcných darů 2019

Dárce Věcný dar Hodnota daru v Kč
Olymptoy, s. r. o. Abilympiáda 2019 – hračky 56 000

RICOH CR, s. r. o. tiskové materiály 15 888

Brindley Kamila video kamera s příslušenstvím 11 000

PENAM, a. s. pečivo 7 531

Nadace ABF prostor pro divadelní představení 22 300

Víno Hruška, s. r. o. občerstvení pro akce 19 884

Radev, s. r. o. Abilympiáda 2019 2 446

Radev, s. r. o. Prázdniny nanečisto 3 629

BAUHAUS, k. s. Abilympiáda 2019 5 072

Papírnictví AKM, a. s. Abilympiáda 2019 1 226

INTREA – PIKO, s. r. o. Koloběžka DEN 20 294

Vaněk Václav Ing. paměťní známky Rudolf Jedlička 111 563

ACTIVA, spol. s r. o. kancelářské potřeby 18 554

CELKEM  296 016

Na podporu organizace scénického čtení Skrytý velikán jsme obdrželi provozní dotaci 
od Městské části Praha 7 ve výši 10 000 Kč.

…
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PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM A PARTNERŮM

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.

• • Smíšenému sboru Gaudium Praha a dětskému pěveckému sboru 
Pueri Gaudentes pod vedením Zdeny a Vladislava Součkových, 
žákům LDO ZUŠ Praha 7 a dětskému souboru TY -JÁ -TR j.h. pod vedením Radky Tesárkové 
za adventní koncert a příjemnou vánoční atmosféru v Betlémské kapli.

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

• • Panu Ing. Jiřímu Bolomskému 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.
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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 čin-
nost 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. 2O19
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. 2019 Stav k 31. 12. 2019

Dlouhodobý majetek celkem 98 704 112 026

Dlouhodobý hmotný majetek celkem 43 553 48 323

Dlouhodobý finanční majetek celkem 64 247 73 699

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -9 096 -9 996

Krátkodobý majetek celkem 10 589 7 952

Zásoby celkem 559 563

Pohledávky celkem 358 2 099

Krátkodobý finanční majetek celkem 9 609 5 271

Jiná aktiva celkem 63 19

Aktiva celkem 109 293 119 978

PASIVA Stav k 1. 1. 2019 Stav k 31. 12. 2019
Vlastní zdroje celkem 108 787 119 199

Jmění celkem 108 211 115 738

Výsledek hospodaření celkem 576 3 461

Cizí zdroje celkem 506 779

Krátkodobé závazky celkem 493 721

Jiná pasiva celkem 13 58

Pasiva celkem 109 293 119 978
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NADAČNÍ KAPITÁL

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

DLOUHODOBÝ MAJETEK K 31. 12. 2019

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)

• rekreační objekt v Žitovlicích (dědictví)

• 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)

NÁKLADY
Činnosti

Hlavní Hospodářská Celkem

Spotřebované nákupy a služby celkem 2 476 1 299 3 775

Osobní náklady celkem 1 583 512 2 095

Daně a poplatky celkem 7 14 21

Ostatní náklady celkem 42 14 56

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných 
položek celkem

42 196 3 586 45 782

Poskytnuté příspěvky celkem 15  15

Daň z příjmu  165 165

Náklady celkem 46 319 5 590 51 909

VÝNOSY
Činnosti

Hlavní Hospodářská Celkem

Provozní dotace celkem 10  10

Přijaté příspěvky celkem 911  911

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 11 3 560 3 571

Ostatní výnosy celkem 1 3 449 3 450

Tržby z prodeje majetku celkem 42 968 4 460 47 428

Výnosy celkem 43 901 11 469 55 370

Výsledek hospodaření před zdaněním -2 418 6 044 3 626

Výsledek hospodaření po zdanění -2 418 5 879 3 461
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DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Členům správní a dozorčí rady nevyplatila Nadace v roce 2019 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 JÚ a k úhradě nákladů souvisejících se správou Nadace. Náklady související se správou Nadace 
jsou vedeny odděleně od nadačních 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 příspěvek 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 nadačního 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 2019 bylo toto pravidlo dodrženo:

Náklady NJÚ k 31. 12. 2019 celkem v Kč 51 909 442,07

– z toho náklady na prodej cenných papírů -42 105 278,65

– z toho náklady na správu a opravy nemovitého majetku -1 838 761,62

– z toho odpisy nemovitostí k pronájmům -844 649,00

Náklady na správu Nadace 7 120 752,80

Pravidlo dle Statutu NJÚ 9 % z nadačního kapitálu: 9 % z 94 342 088 Kč 8 490 788

Skutečný podíl správních nákladů na nadačním kapitálu 7,55 %
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VÝROK AUDITORA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
určena správní radě a zakladateli Nadace Jedličkova ústavu

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 31.12.2019, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2019 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 31.12.2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za
rok končící 31.12.2019 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.

22HLAV s.r.o., IČ 64052907, Spisová značka C 10016 vedená u KS v UL, oprávnění KAČR č. 277, osvědčení KDPČR 
sídlo: Všebořická 82/2, 40001 Ústí nad Labem, pobočka: Doudlebská 1699/5, 14000 Praha 4

Tel.: +420 474745134, +420 230 234 554, E-mail: info@22hlav.cz, Web: http://www.22hlav.cz 
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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.
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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  povinen  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.
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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                                                               Ing. Filip Konětopský
oprávnění KAČR č. 277                                                                                    oprávnění KAČR č. 2449

V Praze, dne 18. května 2020
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DĚKUJEME ZA PODPORU



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
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