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Úvodní slovo předsedy správní rady  
 
 
Vážené dámy, vážení panové, přátelé a příznivci, 
 
 
opět nastal čas bilancování činnosti nadace, čas k ohlédnutí se zpět a vyhodnotit právě 
uplynulé období. Je to čas vyzývající k shrnutí veškeré činnosti a jejího předložení  
k posouzení a kontrole široké veřejnosti. Je to příležitost k popsání dosažených výsledků, 
k jejich rozboru a k okomentování hlavních událostí. Výroční zpráva je také dokumentem, 
který se zabývá nejen uplynulým obdobím, ale současně informuje o záměrech a cílech pro 
nastávající období. 
 
V letošním roce se podařilo udržet v rozsahu minulých let všechny hlavní činnosti; od 
podpory pořízení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, přes spolufinancování dopravy 
žáků a studentů Jedličkova ústavu a klientů Speciálního pedagogického centra, zabezpečení 
fungování nadačního obchůdku Borůvka, financování osobních asistenčních služeb až po 
podporu neziskového sektoru z výnosů příspěvku z NIF. Značnou investici přesahující částku 
jednoho milionu korun představovala vynucená oprava domu na Petřinách, který je ve 
vlastnictví nadace. Nadále se staráme a udržujeme v minulosti vybudovaný objekt keramické 
dílny v Eliášově ulici. V závěru roku  nadace opustila dosud užívané prostory ve Staré 
budově a přestěhovala se do nových prostor Rehabilitačního pavilonu v ulici Na Topolce. Pro 
nastávající období učinila správní rada  jedno zásadní a velice potřebné rozhodnutí – 
podporovat rehabilitaci dětí se zdravotním handicapem nad rámec hrazený zdravotními 
pojišťovnami a využít tak možnosti dané novým REHA pavilonem. 
 
Dámy a pánové, 
 
dovolte mně, abych Vám všem, spolupracovníkům, klientům, rodičům, příznivcům, ale 
především sponzorům a donátorům poděkoval za projevovanou přízeň  a popřál Vám mnoho 
zdraví, štěstí a osobní pohody v následujícím období. Pevně věřím, že v něm budete i nadále 
s důvěrou podporovat činnost nadace a jejím prostřednictvím pomáhat při překonávání bariér. 
 
 
František Toms 
předseda správní rady  
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Poděkování dárcům 
 

Rádi využíváme této příležitosti k poděkování všem, kteří finančním příspěvkem, věcným 
darem nebo osobním podílem přispěli k realizaci projektů v uplynulém období a k naplňování 
poslání a cílů nadace. Mezi dárci jsou poměrně rovnoměrně zastoupeny právnické i fyzické 
osoby. Značná část věcných darů, jako jsou například hračky, knížky a cukrovinky,  byla 
využita  v době Vánočních trhů v tombole, ale i při  dalších akcích, na kterých se Nadace 
Jedličkova ústavu podílela. Z reakcí dětí je zřejmé, že všechny dary udělaly svým adresátům 
nemalou radost. 
Nemalou skupinu dárců tvoří dárci anonymní, kteří si nepřejí  uveřejnit své jméno, nebo 
dárci, kteří  věnují své finanční dary prostřednictvím celorepublikové kasičkové sbírky. 
Všem bez rozdílu Nadace Jedličkova ústavu děkuje. 
 
 V roce 2006 Nadaci osobně přispěli: 
 
Bečák Ondřej, MUDr. Besser Jiří – Beroun, p. Bízek,  p. Burdová, Cihlář Stanislav, 
Čiháková Pavla, Drosc Mario, Farkaš Miroslav,  Frihauf Jiří,  Hanák Martin, Ing. 
Hrabánek  Jiří – Ostrava,  Havlas Petr, Ing. Hlubík, Holečková Hana – Praha,  Ing. 
Jiříček Jaroslav, p. Kadavý, p. Kadlec Tomáš, Korecký Michal, pí. Kroutilová I.,  Ing. 
Krupička Jiří – Praha,  p.Matoušek Josef – Praha,  Miller Miloň,  Myslík Hilar – Praha, 
Ing. Novotný Marek – Praha,  Oberfalzer Jiří – Kladno, Ing. Peštová Hana, Patelovi, Pešír 
Václav, Dr. Poláková Zuzana, Ing. Pokorný Vladimír – Klecany, Prokešová Pavlína, 
Prudký Miroslav, Pumr Milan, Rákosová Eva, Růžičková  Monika – Smiřice ,Štěpán 
Martin, JUDr. Švábík  – Praha, Šulc Stanislav, Ing. Tomášek Pavel, rodina Tomáškova, 
Trachta Jaroslav – Šluknov,  Vojtová Václava, pí.Vodičková, Vostárková Bohumila,  
Weber Miroslav – Hořovice, Wurm Jaromír – Praha. 

 

 spolu s podnikatelskými subjekty 

            

A&CE  Auditoři a znalci Praha spol. s r.o.                MEGABOOKS CZ.,spol. s.r.o.   
Active Travel  s.r.o.                                                     MONEST, spol. s r.o. 
AŽD Praha  s.r.o.                                                        NOVUM CZech, s.r.o.  
BATISTAV s.r.o.                                                          OBO Bettermann Praha  s.r.o.                                                                                                                                                  
BIOMEDICA ČS, s.r.o.                                               OSPAP  a.s. 
BOBED service s.r.o.                                                  Pražská plynárenská, a.s. 
BREMA, spol. s r.o.                                                    Pražské silniční a vodohospodářské                                                        
ČP INVEST  investiční společnost,  a.s.                      stavby, a.s.                                                                           
ELILILLY ČR,  s.r.o.                                                   Procter & Gamble Czech republik  s.r.o.                                                 
Estráde s.r.o.                                                               Realinvest s.r.o. 
EUREST, spol.  s r.o.                                                  REBECA mode s.r.o. 
Ferrero Česká, s.r.o.                                                   S - MOBIL s.r.o. 
Ferona, a.s.                                                                 STACH  & S.T.,a.s..                                                            
Stavby silnic a železnic,  a.s.                                       METEOR CZECH REPUBLIC  s.r.o.                                                                                                                                                             
GOLEM –  velkoobchod s nápoji a.s.                         SMP CZ,  a.s. 
HSBC Bank plc - pobočka Praha                               SURVEY CZ  s.r.o. 

   CHANCE a.s. –Frýdek Místek                                    S+W autodíly  s.r.o.      
IMPERIAL Karlovy .Vary a.s.                                    VesnaLiberec spol. s r.o. 
IMOS Brno,  a.s.                                                         ZAVOS s.r.o. 
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I.S.C. SPORTS s.r.o.                                                   Zentiva, a.s.                           
IZOS, spol. s r.o.                                                         The   British internationall Scoll of                         
Janus, spol. s r.o.                                                        Prague                                                                    
Nadační fond LETOROSTY,    
                                                                            
Zvláštní poděkování patří organizátorům a účastníkům Golf Charity Party Karlovy Vary.                                
 
Bez příspěvků a darů výše uvedených osob fyzických i právnických by nadace zdaleka 
nemohla pokrýt potřeby žadatelů. 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

Projekty v roce 2006 

Trhy chrán ěných dílen 
Nadace Jedličkova ústavu pořádá na Vyšehradě tuto, dnes již celostátní,  akci každoročně 
v měsíci květnu. Trhy chráněných dílen byly opět velmi dobře hodnoceny účastníky i 
návštěvníky a kupujícími.. Zúčastnilo se celkem 25  dílen z celé republiky. Na této akci se 
prezentují a prodávávají výrobky z chráněných dílen, které se mnohdy vyznačují působivou 
originalitou. Díky obětavosti a pochopení manželů Růžičkových ze Smiřic, kteří sponzorsky 
zapůjčili další stánky, byly všechny požadavky přihlášených uspokojeny. 
Poděkování patří vedle manželů Růžičkových i  obětavým pracovníkům Nadace, Borůvky, 
řidičům a dobrovolníkům, prostě všem, kteří pomohli tuto zdařilou akci zabezpečit. 

Akce se zúčastnily tyto dílny: 

Fokus Praha , Dílna Eliáš,  Diakonie ČCE – Litoměřice, Domov pro zdravotně postižené 
Palata – Praha, Oblastní charita – Uherské Hradiště, Borůvka – Praha, Diakonie středisko 
Ratolest – Praha, Arkádie Teplice, ÚSP Diagnostický ústav – Neveklov, ÚSP Litovel,  
SANANIM Praha, Chráněná dílna Sv.Prokop – Dolní Počernice, Diakonie ČCE Mohylová 
Praha, Diakonie Praha 5 – Stodůlky, Terapeutická dílna Sv. Josefa – Uherský Brod, Fokus 
Ústí nad Labem, ÚSP Střelice u Brna, Diakonie Rolnička – Soběslav, O.S.Práh – Brno, 
Jaroslav Novák – Chráněná dílna Praha 4, Diakonie ČCE Čáslav, Ústav sociální péče Česká 
Lípa, ÚSP Horní Maxov, Domov Dana , Jedličkův ústav Liberec. 

 

Vánoční a Novoroční přání 
 
Mezi tradiční akce, které přispívají k prezentaci a propagaci Nadace a jsou chápány  
především jako  poděkování stávajícím a připomenutí se novým potenciálním sponzorům, 
patří  výroba a rozesílání katalogu s přáníčky a posléze i jejich realizace spojená s prodejem. 
Přání jsou originály a  jejich kvalita je na vysoké úrovni . Vytvářejí je děti z Jedličkova 
ústavu a škol.  Jsou nejen odrazem jejich  vidění světa a fantazie, ale i výsledkem jejich píle a 
snažení. Poděkování patří autorům – dětem JÚŠ a jejich učitelům. Roste také zájem o 
novoročenky a Tiskárna Flóra má „plné ruce práce“, neboť ne všechny objednávky našich 
zákazníků se řídí nabídkou v katalogu, ale často dochází k různým úpravám textovým či  
rozměrovým podle individuálního přání zákazníka. Všem zainteresovaným opravdu 
děkujeme a doufáme, že zájem se bude neustále prohlubovat, poptávka narůstat a že budeme 
uspokojovat stále větší počet zákazníků. 
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Nové projekty r. 2006 
 
Podařilo se realizovat charitativní  projekt  „Já Tobě“, kdy kasičky byly umístěny na 
vybraných VŠ v celé republice. Projekt ve spolupráci s Nadací připravila firma NFP Czech 
Republic, která jej s VŠ projednala a zajistila pro zúčastněné pozornost od sponzorujících 
společností. Současně  byla i garantem celé akce. Výtěžek  této  akce činil 369.304,-Kč.  
 
 
„Umíte si to představit ?“  se jmenoval další nový projekt, který byl zaměřen na kontakt mezi 
osobami se zdravotním handicapem a zaměstnavateli s cílem pomoci při odstraňování 
předsudků a bariér. Hlavními iniciátory a organizátory byli ředitel Hospodářské komory hl. 
města Prahy p. Zdeněk Kovář a Ing. Václav Srp ze společnosti SURVEY CZ. Celá akce byla 
zahájena návštěvou Senátu ČR na pozvání paní senátorky Daniely Filipiové. Dále bylo našim 
dětem umožněno navštívit Úpravny vod v Káraném a Podolí, Vodárenské muzeum, a.s. 
SUBTERA, Puncovní úřad, B.N.V., spol. s r.o. Příbram a tiskárnu MAFRA. 
Všem, kteří se na této akci podíleli a která bude snad zúročena v dalších letech, srdečně 
děkujeme. 
 
 
 

Borůvka 
 

Toto občanské sdružení, které vzniklo v roce 1999 s cílem pomoci provozovat nadační  
obchůdek, postupně převzalo do své správy část aktivit nadace. Kromě zmíněného obchůdku  
to je i zabezpečování osobních asistenčních služeb  a doprava klientů nadace do škol a zpět  
domů, do zaměstnání a při využívání volného času.  
  

Obchůdek Borůvka 
 
Oproti původnímu záměru v tomto nadačním obchůdku jsou prezentovány a prodávány  
výrobky dětí i dospělých se zdravotním handicapem z chráněných dílen téměř z celé 
republiky. Poměrně široká škála sortimentu představuje mnohdy i velmi originální výrobky, 
představující především ruční výrobu. Vedle keramiky, svíček a obrázků   jsou zde i oděvy,  
loutky a různé menší či větší doplňky  do bytů,  ale i  do interiérů kanceláří a nebytových 
prostor. Mnoho výrobků pak jako suvenýr putuje do různých zemí světa v zavazadlech 
turistů. Přes veškerou snahu však na sebe obchůdek nevydělává a je proto dotován z rozpočtu 
nadace. 

 

Doprava 
 
Je jedním z dlouhodobých projektů nadace. Od samého začátku je pod poskytováním této 
služby našim klientům podepsána společnost S – MOBIL s.r.o. Nejenže zajistila 
dostatečné finanční prostředky (díky jimi osloveným sponzorům) pro celkem čtyři 
automobily typu Mercedes SPRINTER, ale hradí i spotřebované pohonné hmoty a údržbu. 



 6 

Díky tomu mohou služeb využívat jak žáci a studenti Jedličkova ústavu a základní školy a 
střední školy, tak i klienti Speciálně pedagogického centra nejen na dopravu do škol, 
zaměstnání a zpět domů, ale využívají je i ve volném čase při návštěvách kulturních a 
společenských akcí a v letních měsících jsou využívány i při pořádání táborů.Vozidla jsou 
opatřena nájezdovou plošinou nebo instalovaným zvedacím hydraulickým zařízením. Díky  
podmínkám vytvořeným společností  S – MOBIL, kdy nadace zajišťuje v podstatě „pouze“ 
prostředky na mzdy řidičů, je zmíněný projekt pro klienty velmi dostupný a zájem klientů 
převyšuje naše stávající možnosti. V současnosti  doprava uspokojuje 20 klientů pravidelně 
(tedy denně) a cca 40 klientů vozí na aktivity ve volném čase, tzn. v odpoledních a večerních 
hodinách.  
K úspěšnosti tohoto projektu velice přispívá i   vstřícnost a obětavost našich řidičů, 
zaměstnanců o.s. Borůvka, kteří zde plní nejen funkci řidiče, ale i asistenta. Řidiči  každý rok 
absolvují školení odborné způsobilosti, aby splňovali požadavky na bezpečnou dopravu 
našich klientů.  

 

Veřejná sbírka „ Kasičky“ 
Z 12 kasiček v roce 1999  se postupně tato sbírka rozrostla a  v současnosti je cca  62 kasiček 
rozmístěno téměř po celé republice. Přehledně a protokolárně organizované výběry, následné 
účtování a uložení vybraných prostředků na veřejně přístupný Transparentní účet  zajišťuje 
pro veřejnost přehledné využívání výnosů této sbírky. I tento fakt byl jedním z důvodů 
opětovného povolení sbírky. Finanční přínos za rok 2006 činil 1.025.575,50 Kč. Ve sbírce 
jsou započteny i výnosy sbírky pořádané ve firmě Novum  a částka z projektu společnosti 
NFP Czech Republic  „Já Tobě“. 

 Pro vlastní výběry kasiček jsou stanovena zákonná kritéria vycházející se Zákona o 
veřejných sbírkách. Všechny výběry jsou pod přímou kontrolou dvou pracovníků Nadace, 
zástupce příslušného městského či obecního úřadu a  pracovníka či vedoucího obchodu,  ve 
kterém je kasička umístěna. Po výběru  je vždy sepsán a zúčastněnými  podepsán protokol o 
výběru  a každá ze zmíněných stran obdrží po jednom vyhotovení. Na Transparentním účtu, 
který je zřízen u e-Banky, je vidět nejen vklad a jeho výše, ale i odkud (z které prodejny a 
města) pochází. Dále je na tomto účtu vidět komu, za jakým účelem a  v jaké výši byl 
příspěvek poukázán, včetně čísla žádosti. I když mají příjmy z kasiček  spíše klesající 
tendenci, považujeme tuto formu získávání prostředků na činnost nadace za přínosnou.  

Je třeba poděkovat a vyzdvihnout přínos společnosti Pražská plynárenská a.s., která 
bezplatně zapůjčila nadaci osobní automobil ŠKODA FABIA. Tento automobil slouží 
celoročně k výběru  a svozu peněz či k rozmísťování a výměně kasiček. 

 
 
 

Příspěvky pro jednotlivce a kolektivy 

Osobní asistence 
Projekt skromně  začínal v roce 1996 a  dnes vidíme, že se mnohonásobně rozrostl. I tak však 
nestačíme zabezpečit a plně saturovat potřeby dětí s handicapem. Zájem, i přes platnost 
zákona o sociálních službách, přesahuje naše možnosti. Tento projekt se současné v době   po 
odborné stránce opírá  o znalosti a zkušenosti především pracovníků Speciálního 
poradenského centra Jedličkova ústavu a základní školy a střední školy, učitelů, vychovatelů 
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a zdravotního personálu JÚŠ. Cílem tohoto projektu je pomoci k integraci do společnosti 
především v místě bydliště. K zajištění této služby používá nadace výnosů z NIF, z kasiček i 
vlastních prostředků. Projekt je v současné době realizován prostřednictvím občanského 
sdružení Borůvka. V rámci tohoto projektu spolupracuje Borůvka i s dalšími neziskovými 
organizacemi jako je například ASISTENCE o.s., Hewer, o.s., Městská část Praha 2 apod. 

V roce 2006 bylo uspokojeno celkem 88  klientů, z toho: 

• 57 klientů ze základních škol a SŠ  v Praze a Středočeském kraji 
•   8 klientů  vysokých škol v Praze  
• 23 bylo absolventů JÚŠ –  podporovaná zaměstnání 

Věková struktura klientů je od 7 – 26 let . 
Na osobní asistenci bylo vydáno v roce 2006 prostřednictvím Nadace Jedličkova ústavu 
574.000,-Kč a z grantu NIF 300.000,- Kč, celkem tedy od Nadace činil příspěvek 874.000,-
Kč. 

 

Kompenzační a rehabilitační pomůcky, ostatní 
 
Jedním z nosných programů činnosti  Nadace Jedličkova ústavu, který vychází z jejího 
Statutu, jsou příspěvky. Žádosti předkládají sami žadatelé nebo jejich zákonní zástupci. Jedná 
se o příspěvky  na rehabilitační a kompenzační pomůcky a bezbariérovost a tvoří nemalou 
částku v každoročním rozpočtu. V roce 2006 bylo projednáno cca 90 žádostí (ne všechny 
z důvodů nesplnění stanovených kritérií  byly kladně vyřízeny): 

 

Diviš Robert Praha příspěvek na brýle     1.930,- 

Baloghová Tereza Praha protiskluzná podložka     446,- 
Frantová Barbora Praha kurzy  4.600,- 
Machuta Jan Praha příspěvek na postel  6.000,- 
Serbus František Praha krátký podavač     669,- 
Mazánková Alena Mělník příspěvek na vozík  5.700,- 
PROTEBE o.s. Praha mezinárodní šachový turnaj                  10.000,- 
SC JEDLIČKA Praha příspěvek na opravu vozíků 15.000,- 
TAP TAP o.s. Praha příspěvek na Festival 15.000,- 
Červík Matěj Praha vázaný dar na automobil                      200.000,- 
Štorc Vojtěch Praha vázaný dar na počítač 18.000,- 
Jurák Filip Praha oprava vozíku   1.200,- 
Petrunčíková Kateřina Praha příspěvek na tábor   2.000,- 
Kubátová Simona Praha speciální lžíce      673,- 
Beňovi Slaný příspěvek na tříkolku LOPED   4.720,- 
Oliva Petr Kutná Hora oprava vozíku 11.800,- 
Hausserová Tereza Praha příspěvek na tříkolku LOPED   4.500,- 
Špačková Lucie Praha příspěvek na tábor   2.000,- 
Kudláčková Jitka Praha příspěvek na tábor   8.000,- 
Košařová Jana Praha disk a podložka   2.120,- 
Skružná Pavla Praha  léčebný pobyt Řecko   4.000,- 
Königsmarková Michaela Praha studium angličtiny - kurz   5.000,- 
Benešová Lenka Praha příspěvek na tábor   1.500,- 
Hausserová Tereza Praha úprava tříkolky LOPED   1.900,- 
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Novotná Jana Chomutov příspěvek na brýle   2.953,- 
Kořínková Pavlína Praha léčebný pobyt Řecko   4.500,- 
Dvořák Jakub Velký Borek příspěvek na pobyt na Bukové   1.500,- 
Šindler Jiří Praha příspěvek na stolek se židlí   5.877,- 
Siváková Lucie Praha příspěvek na prac. židli   2.600,- 
Jelínková Monika Praha příspěvek na tábor   4.500,- 
Chloubová Kateřina Liberec příspěvek na jazyk. školu Polyglot 15.000,- 
Pokorná Aneta Praha vázaný dar na automobil                      805.000,- 
Millerová Ivana Praha příspěvek na dopravu   5.000,- 
Baláž Petr Praha příspěvek na Mikulášskou oslavu   7.500,- 
žáci JÚŠ Praha stipendia (seznam založen) 30.000,- 
Hájek Michal Praha vázaný dar čtyřkolka 70.000,- 
Beňovi Slaný příspěvek na vozík   8.500,- 
Novotná Viera Praha příspěvek na kočárek 19.000,- 
 
 
                   
 
 
 

Nadační investiční fond 
 
Prostřednictvím 2x uveřejněného nadačního inzerátu v MF Dnes  a na webových stránkách  
Nadace Jedličkova ústavu byly, tak jako v předcházejícím roce, vyhlášeny granty v oblasti  
vzdělávání a osobní asistence.  
Podmínkou bylo, že v oblasti osobní asistence musela žádající organizace provozovat  
pravidelně tuto činnost nejméně po dobu dvou let  a  věk klienta nesměl přesáhnout 16 let.  
V oblasti vzdělávání byl maximální věk stanoven do 27 let. 
Ve výběrovém řízení bylo celkem 6 organizací  
Podané ruce o.s.                                                                 22.800,- 
Asistence o.s.                                                                     12.000,- 
Borůvka os.s                                                                    300.000,- 
Oblastní Charita České Budějovice                                   46.200,- 
Liga za práva vozíčkářů                                                   105.800,- 
Kotoučková  Marie                                                            13.200,- 
 
 
 
Ve smyslu smlouvy s Fondem národního majetku jsme v roce 2006 rozdělili formou grantů mezi 
neziskové organizace 500.000 ,-  Kč. 
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Orgány a správa Nadace Jedličkova ústavu  

 
Statutární orgány Nadace JÚ tvoří 12 členů správní rady, která v roce 2006 pracovala ve 
složení: 

František Toms                    předseda 
Alena Fellerová                   místopředseda 
Mgr. Antonín Herrmann      místopředseda 
 
členové: 
 
Ing. Jan Havel 
Bc. Petr Hrubý 
Ing. Alena Peštová 
Ing. Daniela Prošková 
Mgr. Radek Sova 
Petr Švácha 
Ing.Vojtěch Štorc 
Irena Šťastná 
Doc. MUDr. Jana Süssová 
 
a dozorčí rada ve složení: 
 
Pavel Toman                    předseda 
Ing. Aleš Chytka              člen 
Mgr. Tomáš Kutnar         člen 
 
O každodenní chod Nadace, styk s klienty, dárci, představiteli samospráv apod. se starala 
 
kancelář Nadace JÚ v obsazení 
 
PhDr. Helena Malá        - výkonná ředitelka 
Lenka Nádvorníková     - vedení kanceláře 
František Havlín            - manažer veřejných  sbírek 
 

Účetnictví zajišťovala 
Ing. Amchová  

Auditor 
A&CE Auditoři a znalci Praha, spol. s r.o. 
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Majetek Nadace je tvořen: 
 
l. Nemovitostmi: 

Zahrádka Hostivař 

Pozemek se nachází na Praze 10, ve svažitém terénu. Rozměrem neodpovídá současným 
stavebním požadavkům. V současnosti není pozemek využíván. 

Družstevní byt – Červený vrch 

Byl získán dědictvím, nachází se v Africké ulici na Praze 6. Byt je dlouhodobě pronajat. 

Dům v Dejvicích 

Tato nemovitost, u níž jsme vlastníkem ideální poloviny, byla získána darem od MUDr. 
Novotného. Nemovitost se nachází v Praze 6, Eliášově ulici. Ve dvorním traktu byla 
přestavbou z dřívější pekárny  vybudována Nadací Chráněná dílna zaměřená na výrobu 
keramiky, která spolehlivě funguje a je mnohými klienty využívána. Byty jsou 
s regulovaným nájemným. 

Dům v ulici Na Petřinách 

I tento dům byl získán darem. Je plně obsazen nájemníky s rovněž  regulovaným nájemným. 
Má 11 bytových jednotek a není bezbariérový. V roce 2004 zde byla provedena rekonstrukce 
rozvodů vody , elektřiny a výměna stoupaček, v roce 2006 rekonstrukce fasády vč. zateplení, 
klempířských prvků, výměna vchodových dveří a odstranění zatékání. 

 

Objekt v obci Buková u Trhových Svinů 

Jedná se o stodolu sousedící se statkem, který je rekreačním zařízením pro děti  Jedličkova 
ústavu. Tato nemovitost byla zakoupena v roce 1999 a byla na ní provedena částečná 
rekonstrukce, a tak je stodola využívána v letních měsících jako učebna nebo společenská 
místnost a její přízemí jako provozní zázemí rekreačního střediska JÚŠ (garáže, dílna). 

2. Finančními prostředky 

• termínovaný účet  u ČSOB 
• účet u Komerční banky – slouží jako příjmový účet pro dary jednotlivců a organizací 
• transparentní účet eBanky – slouží výhradně  jako transparentní  účet pro veřejnou 

sbírku  (Kasičky) 
• účet u České spořitelny Praha 1  
• podílové listy BFN ŽB Trust Praha  
• podílové listy RFN ŽB Trust Praha  
• Atlantik-Kilcullen Asset Management a.s. – na základě smlouvy o správě prostředků 
• podílové listy FKD – ČP Invest investiční společnost 
• Pro správu nadace slouží běžný účet vedený u ČSOB 
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Správa Nadace JÚ 

V roce 2006 nebyly přečerpány náklady na správu nadace, stanovené v souladu s § 22 odst. 1. 
zákona č. 227/97 Sb., ve znění pozdějších změn a dodatků. 

Účetní závěrka  (v Kč) 

Činnost Náklady 
Hlavní Hospodářská 

Celkem 

Spotřeba materiálu 53 081   53 081 
Spotřeba energií 78 576 27 338 105 914 
Pořízení zboží      
Opravy a údržba 39 959 15 319 55 278 
Cestovné 11 137   11 137 
Reprezentace 14 759   14 759 
Ostatní služby 576 588 472 943 1 049 531 
Osobní náklady 191 823 127 348 319 171 
Zdrav.a soc.pojištění 68 219 45 479 113 698 
Daně a poplatky 2 556   2 556 
Provozní náklady 35 396 9 316 44 712 
Odpisy 687 697 472 918 1 160 615 
Příspěvky 5 335 648   5 335 648 

Prodané CP 5 600 000   5 600 000 
Celkem 12 695 439 1 170 661 13 866 100 
    
    

Činnost Výnosy 
Hlavní Hospodářská 

Celkem 

Služby-nájemné 154 149 410 181 564 330 
Provozní výnosy 23 562 3 362 26 924 
Příspěvky celkem: 4 533 686   4 533 686 
z toho: FO 1 520 150   1 520 150 
             kasičky 1 059 386   1 059 386 
             PO 1 954 150   1 954 150 
Dotace, granty 2 436 000   2 436 000 
Finanční výnosy 6 331 28 664 34 995 
     úroky BÚ 6 331   6 331 
     útoky termín.vklad   28 664 28 664 
Výnosy nadační jmění 984 067   984 067 

Prodej CP 5 648 177   5 648 177 
Celkem 13 785 972 442 207 14 228 179 
    
    

Činnost   
Hlavní Hospodářská 

Celkem 

Náklady 12 695 439 1 170 661 13 866 100 
Výnosy 13 785 972 442 207 14 228 179 
Výsledek hospodaření 1 090 424 -728 345 362 079 
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A & CE Auditoři a znalci Praha,  spol. s r.o.   
Bělehradská 17, 140 00 Praha 4    Tel/fax 222 561 049,  tel. 222 561 048 

Společnost je zapsána u  Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 47335, IČ: 449 
65 095 

___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

 
 

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 
o auditu  řádné účetní závěrky 

k  31. 12. 2006 
 

Nadace Jedličkova ústavu v Praze 
Praha 2, V Pevnosti 4 

 
 

_________________ 
červen  2007 
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA  
o auditu řádné účetní závěrky k  31. 12. 2006  

 
 
Účetní jednotka:  

Nadace Jedličkova ústavu 
 V Pevnosti 4 
 128 41   Praha 2 

 
IČ: 256 91 872 
  

Příjemce zprávy: správní rada Nadace Jedličkova ústavu  
  
 
 
 

 
 

Účetní období: 1. 1. -  31. 12. 2006  
 
 
 

 
 

Ověření provedl: A & CE Auditoři a znalci Praha, spol. s r.o. 
 Bělehradská 17,  140 00 Praha 4  
 osvědčení KA ČR číslo 157  
  
IČ: 449 65 095  
  
 zastoupená ředitelem společnosti  
 Ing. Rostislavem Otřísalem, CSc. 
  
  
  
  
  
  
 ………………………………………….. 
  
  
Obsah:  Příjemce 

Odpovědnost statutárního orgánu za účetní závěrku  
Odpovědnost auditora  
Výrok auditora  

  
  
Auditované přílohy:  Rozvaha  k  31. 12. 2006 
 Výkaz zisku a ztráty k  31. 12. 2006 
 Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2006 
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Zpráva nezávislého auditora 
o auditu řádné účetní závěrky k 31. 12. 2006 
pro správní radu  Nadace Jedličkova ústavu 

 

 

 

Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku Nadace Jedličkova ústavu, se sídlem Praha 2,  
V Pevnosti 4,  IČ 256 91 872,  tj. rozvahu k  31. 12. 2006, výkaz zisku  a ztráty  za období                   
od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006 a přílohu této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných 
účetních metod. Údaje o Nadaci Jedličkova ústavu  jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky. 
 
 

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku 
 
Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy odpovídá 

statutární orgán Nadace Jedličkova ústavu. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést                  

a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak,                        

aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit                      

a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady. 

 
 

Odpovědnost auditora 
 
Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme 

provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy                     

a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito 

předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali 

přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje 

provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách                           

a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí  na úsudku 

auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené 

podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, 

které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních 

kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. 

Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek                       
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a informací uvedených v účetní závěrce. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých 

účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové 

prezentace účetní závěrky. Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný             

a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. 

Účetní jednotky inventarizací zjišťují skutečný stav veškerého majetku a závazků a ověřují zda 

zjištěný skutečný stav odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví. Předložená dokumentace 

prokazující provedení inventarizace k rozvahovému dni  31. 12. 2006 nebyla na požadované 

úrovni. Přitom inventarizace majetku a závazků je jednou z hlavních podmínek zabezpečujících 

věcnou správnost a průkaznost účetnictví. 

  

 

Výrok auditora 

 

Podle našeho názoru, s výhradou skutečností zmíněných v předcházejícím odstavci, účetní 
závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční pozice Nadace Jedličkova ústavu k  
31. 12. 2006 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2006 v souladu s českými 
účetními předpisy. 

 
 
V Praze dne 21. června 2007 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        A &  CE Auditoři a znalci Praha, spol. s r.o.  
Ing. Rostislav  O t ř í s a l, CSc.  Praha 4, Bělehradská 17 

auditor   osvědčení  KA ČR číslo  157  
osvědčení KA ČR číslo 1301  Ing. Rostislav  O t ř í s a l, CSc. 

odpovědný za vypracování zprávy  auditor a jednatel společnosti  
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Připravované projekty 
 
V nově postaveném rehabilitačním pavilonu se chceme v závislosti na finančních 
prostředcích zaměřit na dostupnost potřebné rehabilitace dětí nad rámec poskytovaného 
standardu. Pro nadcházející rok se správní rada rozhodla poskytnout na tuto akci půl milionu 
Kč. Vedle toho bude Nadace nadále i podporovat tělovýchovné aktivity Sportovního klubu 
Jedličkova ústavu, hudebního souboru The TAP TAP, dále Dětskou abilympiádu  a například 
klub absolventů. V úvahách je i spolupráce při vytváření pracovních míst  pro mládež se 
zdravotním handicapem.  
Veškerá naše činnost a její rozsah  je závislý na množství získaných finančních prostředků. 
 
Všem, kteří nám  v rámci svých možností pomáhají srdečně děkujeme. 

 
Kontakty:  
adresa pro doručování: 
Nadace Jedličkova ústavu 
V Pevnosti 4 
128 41 Praha 2 
 
sídlo: 
Nadace JÚ: 
Na Topolce 1 
Praha 4 
 
Telefon: 241 406 886, 241 083 554 
 
e-mail: nadaceju@centrum.cz 
 
www.nadaceju .cz  


