Výroční zpráva Nadace Jedličkova ústavu za rok 2007
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Areál Jedličkova ústavu a škol

rok 2007 byl pro Nadaci Jedličkova ústavu rokem důležitých změn a především profesionalizace
samotné organizace. Tímto náročným procesem postupně procházejí mnohé neziskové organizace
v České republice, naši nadaci nevyjímaje. Nejen jako předsedkyně správní rady nadace, ale
zejména jako jeden z mnoha rodičů dětí, které jsou v péči Jedličkova ústavu, konstatuji,
že se nám podařilo realizovat vytyčené cíle a pomáhat tam, kde to bylo nejvíce zapotřebí.

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení a milí přátelé,

I nadále se zaměřujeme na programy, které dětem a mladým lidem v Jedličkově ústavu
a Základní škole a Střední škole (a také absolventům tohoto zařízení a dalším osobám s tělesným
postižením) usnadňují jejich nelehký životní úděl. Jedná se o program dopravní obslužnosti,
osobní asistence, rehabilitační a sportovně-rekreační program. Částečně nebo úplně financujeme
řadu projektů dalších neziskových organizací zaměřených na podporu osob se znevýhodněním.
Tak jako v předchozích letech jsme i v roce 2007 přispívali individuálním žadatelům na pořízení
rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, invalidních vozíků, vybavení bezbariérových
domácností, podporu pracovních a vzdělávacích příležitostí a táborové pobyty.
Ve své práci budeme pokračovat i nadále. Naše cíle pro nastávající období směřují k dalšímu
rozvoji nadace, k rozvoji a udržitelnosti jednotlivých programů. I nadále se budeme snažit
pomáhat rychle, konkrétně a účelně.
Závěrem bych ráda poděkovala Vám všem, kteří nám důvěřujete, podporujete nás a pomáháte.
Děkuji všem dárcům, sponzorům a příznivcům nadace. Děkuji svým kolegům ze správní a dozorčí
rady, zaměstnancům i externím spolupracovníkům nadace.

Vaše

RNDr. Nataša Hendrychová
předsedkyně správní rady

Slaňujeme vyšehradské hradby
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Statutárním orgánem nadace je dvanáctičlenná správní rada, která je složena ze zástupců JÚŠ
a z rodičů dětí v péči Jedličkova ústavu a škol. Kontrolním orgánem nadace je tříčlenná dozorčí
rada.
Posláním Nadace Jedličkova ústavu je:
— obnova a rozvoj Jedličkova ústavu a škol,
— podpora dětí a mladých lidí s handicapem,
— podpora integrace dětí a mladých lidí s handicapem do společnosti,
— podpora sociálních a zdravotně-sociálních služeb určených osobám s fyzickým nebo
kombinovaným handicapem.
V roce 1998, v důsledku nové právní úpravy činnosti nadací a nadačních fondů, vzniklo
z iniciativy Nadace Jedličkova ústavu občanské sdružení Borůvka. Borůvka navazuje svým
programem na činnost a projekty započaté Nadací Jedličkova ústavu a pod záštitou nadace tyto
projekty realizuje a dále rozvíjí.
Nadace Jedličkova ústavu patří (spolu s o. s. Borůvka) do volného uskupení nestátních
neziskových organizací Centrum služeb Vyšehrad. Společně se snažíme rozšiřovat, doplňovat
a podporovat služby JÚŠ na cestě k plnohodnotnému a důstojnému životu dětí a mladých lidí
s postižením.
Ve své činnosti se Nadace Jedličkova ústavu spolu s ostatními organizacemi Centra služeb
Vyšehrad hlásí k humanitnímu odkazu profesora Rudolfa Jedličky, zakladatele Jedličkova ústavu,
který celý svůj život prosazoval ideu plnohodnotného života osob s handicapem.

Správní rada nadace
Předsednictvo:
RNDr. Nataša Hendrychová | předsedkyně správní rady z řad rodičů
Mgr. Antonín Herrmann | místopředseda správní rady, ředitel škol JÚŠ
Ivana Kottenová | místopředsedkyně správní rady z řad rodičů
Členové správní rady:
Ing. Marie Dolejší (za rodiče)
Jan Havel (za rodiče)
Jiří Holzmann (student SOŠ JÚŠ)
Bc. Petr Hrubý (vedoucí domova dětí JÚŠ)
Ing. Alena Peštová (zástupkyně ředitele JÚŠ)
Bc. Jan Rohlena (sociální pracovník JÚŠ)
Doc. MUDr. Jana Süssová, CSc. (odborná lékařka JÚŠ)
PhDr. Hana Šuráňová (za rodiče)
Mgr. Petr Švácha (vedoucí domova mládeže JÚŠ)

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

PROFIL NADACE JEDLIČKOVA ÚSTAVU

Nadace Jedličkova ústavu byla založena a registrována v roce 1990. Zřizovatelem nadace je
Jedličkův ústav a Základní škola a Střední škola (JÚŠ). V roce 1997 byl přijat zákon č. 227/1997
Sb. o nadacích a nadačních fondech, podle kterého byla 3. 9. 1998 Nadace Jedličkova ústavu
zapsána do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 25.

Dozorčí rada
Pavel Toman | předseda dozorčí rady
Ing. Aleš Chytka | člen dozorčí rady
Mgr. Tomáš Kutnar | člen dozorčí rady
Zaměstnanci nadace
Mgr. Ing. Šárka Jakoubková | ředitelka nadace
Alena Fellerová | koordinátorka veřejné sbírky
Ludmila Paldusová | ekonomicko-administrativní pracovník
Spolupracující organizace a jednotlivci

„Nadace Jedličkova ústavu sídlí v nové budově našeho areálu na Vyšehradě. Byla to právě naše nadace,
která se významně podílela na financování rekonstrukce a dostavby areálu, a je to opět naše nadace, která
nám pomáhá naše prostředí a služby zlepšovat. Máme velkou radost z tohoto společného působení, které
nese ovoce především dětem, mladým lidem a jejich rodinám.“
Jan Pičman, ředitel JÚŠ
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Advokátní kancelář Bébr & Seidlová | právní služby
Běla Svobodová | grafické práce
Blažena Petrlíková | účetní poradenství
Ing. Iva Lehningová | vedení účetnictví
Jiří Zika | IT podpora
VOX CONSULT s. r. o. | auditorská společnost
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PROGRAMY NADACE JEDLIČKOVA ÚSTAVU
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Poskytování individuálních nadačních příspěvků

Gabriela M.

rehabilitační pobyt

10.000 Kč

Štěpán B.

motomed

20.000 Kč

Simona K.

toaletní a sprchovací vozík

Michaela S.

invalidní vozík

20.000 Kč

Jan K.

táborový pobyt

10.000 Kč

Františka M.

invalidní vozík

20.200 Kč

Jan H.

invalidní vozík

20.000 Kč

Helena K.

počítač

10.000 Kč

Individuální nadační příspěvky poskytujeme na:
— pořízení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
— vybavení bezbariérových domácností
— podporu pracovních a vzdělávacích příležitostí
— táborové a školní pobyty
— vzdělávací kurzy
V roce 2007 jsme mezi individuální žadatele rozdělili více jak 400.000 Kč.

Michal J.

rehabilitační pomůcky

Petr D.

počítač

10.000 Kč

Adam B.

invalidní vozík

20.000 Kč

David B.

antidekubitní matrace

10.000 Kč

Světla H.

počítač

10.000 Kč

Michal H.

speciální tříkolka

15.000 Kč

Jiří Š.

rehabilitační pomůcky

Přehled příjemců individuálních nadačních příspěvků:

Václav L.

počítač

Michal H.

invalidní vozík (účelově vázaný dar)

Poskytování individuálních nadačních příspěvků se řídí Statutem Nadace Jedličkova ústavu
a přijatými vnitřními směrnicemi. Těmito příspěvky se snažíme zajistit dostupnost rehabilitačních
a kompenzačních pomůcek, vybavení bezbariérových domácností a aktivit, které výrazně zlepšují
kvalitu života osob se znevýhodněním a jejich rodin. Snažíme se pomáhat rychle, účelně a tam,
kde je to nejvíce zapotřebí. U všech individuálních žádostí o poskytnutí nadačního příspěvku
hodnotíme sociálně-ekonomickou situaci rodiny žadatele. O schválení příspěvku rozhoduje
(v závislosti na jeho výši) předsednictvo nadace nebo správní rada.

Příjemce příspěvku

účel

částka

František S.

bezbariérová domácnost

9.000 Kč

Lukáš D.

počítač

6.000 Kč

Šárka Š.

táborový pobyt

1.500 Kč

Hana L.

dioptrické brýle

1.898 Kč

Lukáš K.

speciální ergonomická pomůcka k PC

4.390 Kč

Roman T.

počítač

5.000 Kč

Jan E.

speciální komunikační SW

1.666 Kč

Lukáš H.

speciální židle

Kateřina Š.

počítač

10.000 Kč

Michaela S.

invalidní vozík (účelově vázaný dar)

22.417 Kč

David B.

polohovací lůžko

25.956 Kč

Petra H.

invalidní vozík

Martin S.

počítač

Lucie Š.

táborový pobyt

Kateřina P.

bidetový nástavec

3.572 Kč

7.000 Kč
10.000 Kč
3.500 Kč
20.000 Kč

Celkem

6.500 Kč

4.000 Kč

7.000 Kč
7.000 Kč
70.000 Kč
401.599 Kč

Doprava
Program „Doprava“ je jedním ze stěžejních programů Nadace Jedličkova ústavu. Od počátku
projektu je naším hlavním partnerem společnost S-MOBIL, s. r. o., která se stará o vlastní provoz
mikrobusů určených k přepravě dětí a mládeže s postižením. Všechny provozované mikrobusy
jsou speciálně upravené pro tyto účely – mají nájezdovou plošinu nebo zvedací zařízení. Cílem
projektu je usnadnit žákům a studentům přepravu do školy, domova, na prázdninové pobyty
a další mimoškolní aktivity. V roce 2007 se projektu Doprava účastnilo 24 pravidelných klientů.
Program „Doprava“ jsme v roce 2007 podpořili částkou 314.745 Kč.
Osobní asistence
Osobní asistence je sociální služba, jejímž cílem je podpora integrace dětí s tělesným
nebo kombinovaným postižením do společnosti a snaha o komplexní rozvoj těchto dětí za pomoci
osobního asistenta. Díky osobní asistenci mají lidé s postižením přístup ke vzdělávacím
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Rehabilitace i pro další
“Rehabilitace i pro další” je rehabilitační a fyzioterapeutický program určený osobám
s tělesným nebo kombinovaným postižením poskytovaný v prostorách nově vybudovaného
pavilonu Jedličkova ústavu a škol (pavilon „Topolka“ C a D). Jedná se o obecně prospěšnou
službu, na kterou klienti přispívají pouze symbolickým poplatkem - tak je zajištěna její široká
dostupnost. Program vznikl na základě konkrétních potřeb a zkušeností klientů. Pro dobrou
fyzickou a psychickou kondici člověka s handicapem je rozsah rehabilitačních a fyzioterapeutických služeb hrazených zdravotní pojišťovnou zcela nedostatečný a úhrada za komerční
služby je ve většině případů mimo možnosti našich klientů. Proto se snažíme našim klientům
nabídnout kvalitní a cenově dostupné služby. Odborným garantem programu je Doc. MUDr.
Jana Süssová, CSc.
Projekt „Rehabilitace i pro další“ byl ze strany Nadace Jedličkova ústavu v roce 2007
podpořen částkou 334.369 Kč, díky které mohlo tyto služby pravidelně využívat 50 klientů.
„Vzhledem k tomu, že většina bývalých žáků a studentů JÚŠ neměla zajištěnou pravidelnou rehabilitační
péči, rozhodla se nadace podporovat projekt Rehabilitace i pro další. Využitím prostor a vybavení
moderního rehabilitační pavilonu v Jedličkově ústavu a školách se nám podařilo rozšířit péči i pro tělesně
postižené klienty z terénu. Hlavní důraz je kladen na individuální cvičení, cvičení ve vodě, vodoléčebné
procedury a plavání v bazénu.“
Doc. MUDr. Jana Süssová, CSc., odborný garant projektu

Sportovně-rekreační program
V rámci tohoto programu se zaměřujeme na podporu účelného využití volného času. Přispíváme
na táborové a rekreační pobyty dětí z JÚŠ, podporujeme Sportovní klub Jedličkova ústavu Praha,
humanitární sdružení PROTEBE, Abilympiádu pro děti a mládež.
Na organizaci Abilympiády 2007 přispěla nadace částkou 40.000 Kč.
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Mezi občanským sdružením Borůvka a Nadací Jedličkova ústavu existuje úzké propojení. Kromě
projektů Doprava, Osobní asistence a Rehabilitace i pro další, provozuje o. s. Borůvka pod
záštitou nadace také Obchůdek na Vyšehradě. Obchůdek dává prostor pro prezentaci výrobků
a činnosti dětí a mládeže nejen z Jedličkova ústavu, ale i z ostatních neziskových organizací
a chráněných dílen z celé České republiky. Na realizaci těchto projektů přispívá Nadace Jedličkova
ústavu podstatnou částí finančních prostředků a zároveň je garantem jejich řádného vyúčtování.
Na provoz obchůdku Nadace Jedličkova ústavu přispěla v roce 2007 částkou 362.000 Kč,
na správu sdružení částkou 313.855 Kč.
Sportovní klub JÚ Praha patří mezi neziskové organizace Centra služeb Vyšehrad. Nabízí
sportovní a tělovýchovnou činnost pro děti a mládež s handicapem - pravidelné tréninky atletiky,
florbalu, cyklistiky, stolního tenisu, plavání, boccii, závěsného kuželníku, fotbalu, šachů,
lukostřelby nebo curlingu. Jako jediný v České republice organizuje kurzy horolezectví
pro jedince se zdravotním postižením, při kterých slaňují i lidé na vozíku.
V roce 2007 podpořila Nadace Jedličkova ústavu činnost Sportovního klubu JÚ Praha částkou
39.100 Kč.
Občanské sdružení Tap se zaměřuje na další vzdělávání a rozvoj individuálních předpokladů
osob s handicapem, primárně studentů Jedličkova ústavu. V rámci vzdělávacího projektu STUDEO
nabízí výuku v oboru hudebním, jazykovém, uměleckém, práce s počítačem a public relations.
Stále větší věhlas získává hudební soubor The Tap Tap.
Nadace Jedličkova ústavu podpořila o. s. Tap příspěvkem na realizaci festivalu Vysoko Výše
Vyšehrad 2007 ve výši 15.000 Kč.
Další nestátní neziskovou organizací, která patří společenství Centra služeb Vyšehrad je
občanské sdružení Dílny tvořivosti. Svou činností podporuje zapojení lidí se zdravotním
postižením do společnosti - zejména prostřednictvím pracovního uplatnění.
Nadace Jedličkova ústavu podpořila činnost Dílen tvořivosti v roce 2007 částkou 17.800 Kč.
„Díky pomoci Nadace Jedličkova ústavu, kterou nám poskytuje již od založení naší organizace, tedy od
roku 2003, se nám podařilo podpořit: 78 klientů sociálně terapeutické dílny, 19 klientů prostřednictvím
sociálně aktivizačních služeb, 8 klientů v rámci sociální rehabilitace, 62 rodinných příslušníků lidí se
zdravotním postižením, 380 odborníků pracujících v pomáhacích profesích. Spolupráce s Nadací Jedličkova
ústavu si velmi vážíme.“
Jitka Dubnová, předsedkyně správní rady o. s. Dílny tvořivosti

Přehled podpořených organizací a projektů

PROGRAMY NADACE JEDLIČKOVA ÚSTAVU

a volnočasovým aktivitám, mohou udržovat kontakt se svými vrstevníky a rozvíjet tak své
schopnosti a dovednosti. Důležitým aspektem programu je usnadnění náročné péče o dítě
s postižením jeho rodině. V rámci projektu Osobní asistence obdrželo v roce 2007 podporu
72 klientů.
Na program „Osobní asistence“ přispěla nadace v roce 2007 částkou 516.000 Kč.
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Přehled obdarovaných organizací (mimo granty z NIF):

Jedličkův ústav a školy

Klub JÚŠ

10.000 Kč

Dočasná šejkspírovská společnost

10.000 Kč

Abilympiáda

40.000 Kč

Pořízení logopedických pomůcek

14.408 Kč

Humanitární sdružení PROTEBE pořádá tradiční vodácké tábory pro děti s postižením, nabízí
pravidelnou výuku šachu a organizuje šachové turnaje. Každoročně pořádá Mezinárodní šachový
turnaj a setkání mládeže se zdravotním postižením s mezinárodní účastí.
Nadace v roce 2007 podpořila aktivity h. s. PROTEBE příspěvkem ve výši 38.153 Kč.

Sportovní club JÚŠ
PROTEBE, h. s.

Uspořádání mezinárodního šachového turnaje

10.000 Kč

Další podpořené projekty:

o. s. Tap

Festival Vysoko-Výše-Vyšehrad

15.000 Kč

Dílny tvořivosti

Grant na osobní asistenci

17.800 Kč

— příspěvek na činnost Klubu Jedličkova ústavu a škol ve výši 10.000 Kč

PROTEBE, h. s.

Grant na vodácký tábor

28.153 Kč

o. s. Borůvka

Granty na provoz a realizaci programů:
doprava (314.745 Kč)
osobní asistence (516.000 Kč)
rehabilitace (334.369 Kč)
obchůdek (362.000 Kč)
správa sdružení (313.855 Kč)

— Dočasná šejkspírovská společnost - příspěvek 10.000 Kč na divadelní představení hry Sladký
domov v Paláci Akropolis, účinkovali: žáci a studenti Jedličkova ústavu a škol
— příspěvek 14.408 Kč na pořízení didaktických pomůcek a odborné literatury do logopedické
pracovny JÚŠ
— pořízení 2 ks elektronických přídavných bidetů do školy a domova mládeže pro JÚŠ - věcný
dar ve výši 59.067 Kč pořízený z účelově vázaného daru
— Mikulášská nadílka pro děti z JÚŠ - příspěvek 10.000 Kč na přípravu 137 Mikulášských balíčků
pro 125 žáků a 12 učňů Jedličkova ústavu a škol

Asistence, o. s.

Celkem

Příspěvek na mikulášskou nadílku

10.000 Kč

Projekt dialogy s budoucností

14.313 Kč

Opravy invalidních vozíků

15.000 Kč

Příspěvek na zaměstnávání osob se zdravotním postižením (mzdové náklady)

24.100 Kč

1.840.969 Kč

2.049.743 Kč

Přehled podpořených organizací a projektů

Přehled podpořených organizací a projektů
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Občanské sdružení Asistence vzniklo v r. 1995 jako odpověď na aktuální potřebu pomoci
studentům Praktické školy JÚŠ při přechodu z tohoto zařízení do dalšího života. Od té doby
poskytuje služby lidem s tělesným nebo kombinovaným postižením, kteří chtějí pracovat a žít
aktivním životem ve společnosti.
Nadace Jedličkova ústavu přispěla v roce 2007 o. s. Asistence částkou 14.313 Kč na projekt
Dialogy s budoucností.
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NADAČNÍ INVESTIČNÍ FOND – SPRÁVA SVĚŘENÝCH PROSTŘEDKŮ
SPLNĚNÍ SMLUVNÍ POVINNOSTI S FNM ČR V ROCE 2007

Sbírku realizujeme především prostřednictvím pokladniček umístěných ve vybraných obchodech,
obchodních řetězcích a institucích. Vybrané peněžní prostředky jsou převáděny na transparentní
účet č. 350350/2400 zřízený pro tento účel u eBanky, a. s.

V letech 2002–2006 získala Nadace Jedličkova ústavu prostřednictvím výběrového řízení
ve II. etapě rozdělování příspěvků z Nadačního investičního fondu (NIF) celkem 41.764.000 Kč.
V souladu se smlouvou o převodu prostředků s Fondem národního majetku ČR, ve znění pozdějších
dodatků, se správní rada nadace rozhodla vložit do nadačního jmění částku 38.971.800 Kč a (dle
čl. III, bod 2 smlouvy uzavřené s FNM ČR) pro realizaci vlastních grantových programů čerpat
2.792.200 Kč z poskytnutých příspěvků.
Podle platných ustanovení smlouvy a následujících dodatků uzavřených s FNM ČR má nadace
povinnost rozdělit z poskytnutých příspěvků nadační granty nejméně ve výši 0,5 úrokové sazby
PRIBID pro příslušný kalendářní rok. Nadace Jedličkova ústavu svoje smluvní povinnosti vyplývající
z výše uvedené smlouvy v roce 2007 splnila tak, že rozdělila nadační granty prostřednictvím
veřejného výběrového řízení vybraným nestátním neziskovým organizacím.
V roce 2007 byla nadace povinna rozdělit částku 502.736,20 Kč. Celkem bylo ve veřejném grantovém
řízení rozděleno 486.482,20 Kč, nedočerpaná část ve výši 16.254 Kč byla převedena k rozdělení
do roku 2008. Veřejné grantové řízení vyhlašuje Nadace Jedličkova ústavu vždy v takových
oblastech, které jsou v souladu s posláním nadace.

Výtěžek sbírky směřuje výhradně na pomoc dětem a mladým lidem s postižením - zejména
na osobní asistenci, zdravotní a kompenzační pomůcky (vozíky, speciální stolky, židle, postele,
podavače a jiné pomůcky k ulehčení života osob s postižením), na dopravu speciálními
automobily upravenými pro tento účel, k integraci dětí s handicapem do společnosti
a bezbariérovost (dovybavení bytů, schodolezy atd.).
V roce 2007 se nám díky řadě anonymních dárců a podařilo vybrat částku 691.870 Kč.
Dne 29. 8. 2007 schválil Odbor daní, poplatků a cen Magistrátu hl. města Prahy celkové vyúčtování veřejné
sbírky, která probíhala v letech 2004–2007.
Nová veřejná sbírka byla povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č. S-MHMP/289898/2007 a potrvá
do 10. července 2010.

Upřímné poděkování za dlouhodobé partnerství v tomto projektu patří společnosti Pražská
plynárenská, a. s. za možnost využívat osobní automobil pro instalaci a výběr pokladniček.

NADAČNÍ INVESTIČNÍ FOND

VEŘEJNÁ SBÍRKA

Nadace Jedličkova ústavu realizuje veřejné sbírky již od roku 1999. V této činnosti se řídíme
zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách.

V roce 2007 jsme rozdělili granty na programy:
— osobní asistence pro uživatele služeb do 16 let
— vzdělávání pro uživatele služeb do 27 let
V rámci grantového řízení bylo v roce 2007 podpořeno 8 projektů:
Liga za práva vozíčkářů, o. s.

grant na osobní asistenci

70.000,00 Kč

Cesta životem bez bariér, o. s.

grant na vzdělávání

85.857,20 Kč

Borůvka, o. s.

grant na osobní asistenci

Občanské sdružení při Dětském domově Ostrava

grant na vzdělávání

3.625,00 Kč

Halamová

grant na vzdělávání

16.000,00 Kč

Dílny tvořivosti, o. s.

grant na vzdělávání

21.000,00 Kč

Kontakt bB, o. s.

grant na osobní asistenci

50.000,00 Kč

Sport relax handicap Plzeň, o. s.

grant na vzdělávání

40.000,00 Kč

Celkem

200.000,00 Kč

486.482,20 Kč

Podmínky výběrového řízení, pravidla pro poskytování grantů z výnosů z příspěvků NIF a formulář
přihlášky pro daný rok zveřejňuje nadace vždy v průběhu prvního čtvrtletí kalendářního roku.
Uzávěrka pro podávání žádostí je 16. 5.
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KALENDÁŘE, VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ PŘÁNÍ
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Vánoční a novoroční přání a nástěnný kalendář, které vytváříme z obrázků dětí z Jedličkova
ústavu a škol se každý rok těší značnému zájmu veřejnosti i firem. Výtěžek z prodeje
novoročních přání a nástěnného kalendáře použilo na provoz a realizaci projektů o. s. Borůvka.
Děkujeme všem autorům – dětem z Jedličkova ústavu a škol a jejich pedagogům za snahu a píli.

Doprava speciálními mikrobusy

PODĚKOVÁNÍ A SEZNAM SPONZORŮ
18

Srdečně děkujeme všem dárcům, sponzorům, spolupracovníkům a příznivcům. Vážíme si Vaší
podpory a rozhodnutí pomáhat prostřednictvím Nadace Jedličkova ústavu.
Dárci

A&CE Auditoři a znalci Praha spol. s r. o. | ALSIMA, a. s. | ASPI, a. s. | Běčák Ondřej | BOBED service, s. r. o.
|Bracháček Jiri | Brázdil Jaroslav, Ing. | BUTTERFLY services, s. r. o. | ČEPS, a. s. | Cihlář Stanislav | CRYOMETAL
s. r. o. | Čejka Jiří | Čermáková Petra | Čiháková Pavla | ČSOB Investiční společnost, a. s. | ESATRADE, s. r. o.
| Farkas Miroslav | Ferrero Česká s. r. o. | FERONA, a. s. | Fond RWE Transgas, a. s. | Hanák Martin | Hejzlar
Radko | Holečková Hanna | Hrabánek Jiří Ing. | Hrdlička Jan | Chmelík Josef | I. S. C. Sports | IT Assistance s. r.
o. | Jílek Jindřich | Jiříček Jaroslav Ing. | KAJIMA EUROPE B. V. | Krupička Jiří Ing. - Geodetická kancelář | Kutík
Petr Ing.-SALVUS | MEGABOOKS CZ, spol. s r. o. | Miller Miloň | Misek Tomas | MONEST spol. s r. o. | Mrázková
Táňa, Bc. | Nadace Charty 77 | Nespala Marek, Mgr. NOVUM Czech, s. r. o. | Onderka Milan | Pioneer Asset
Management, a. s. | Poláková Zuzana, Londýn | Pražská energetika, a. s. | Procter & Gamble International
Operations SA | Procter & Gamble Czech Republic, s. r. o. | Prokešová Pavlína | Pumr Milan | REAL INVEST, s. r. o.
| SALVUS Praha | Seckar Roman | SILMAX, s. r. o. | Slanina František | Smutková Lívia | SPORT GAMES WIN a. s.
| Šourková Božena | Šulc Stanislav | TARGO PROMOTION PRAHA, spol. s. r. o. | Tomášek Pavel Ing. | Trachta
Jaroslav | Doc. MVDr. Vajner Luděk, CSc. | Vaner Jiri | Vodičková Hana

S díky vzpomínáme na osoby, které na nás pamatovaly ve svých závětích:
Vážená paní Taťána Köhlerová, Náchod
Vážená paní Ing. Květoslava Vodrážková, Praha 8
Sponzoři

2N TELEKOMUNIKACE a. s. | AGROFERT HOLDING, a. s. | Agropol Group, a. s. | Alfa Laval spol. s r. o. | ALTOMA
spol. s r. o. | ANNONCE, k. s. | AVERS spol. s r. o. | AŽD Praha s. r. o. | BATISTAV s. r. o. | BETOSAN spol. s r. o. |
Blue Panther s. r. o. | BONDUELLE spol. s r. o. | Bovis Lend Lease, a. s. | CENTRUM ČERNÝ MOST, a. s. | COLAS
CZ, a. s. | Creditreform s. r. o. | CTR group a. s. | ČEDOK a. s. | Čermák a Hrachovec a. s. | Česká Doka bednící
technika spol. s r. o. | ČKD NOVÉ ENERGO, a. s. | ČKD PRAHA DIZ, a. s. | ČKV Praha s. r. o. | ČSOB POJIŠŤOVNA
a. s. | D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a. s. | D&Z s. r. o.| Danfoss s. r. o. | DEKTRADE a. s. | ECONOMIA a. s.
| Elektrizace železnic Praha a. s.| Elektroline a. s. | ELTODO EG a. s. | ETT ENERGETIKA, a. s. | EUROPAPIER
BOHEMIA, spol. s r. o. | Exportní Garanční a Pojišťovací společnost a. s. | FABORY - CZ, s. r. o. | FABRICOM CZ
a. s. | FACKELMANN ČR, spol. s r. o. | FAGOR ELEKTRO, s. r. o. | FELIX PRAHA, s. r. o. | Festo, s. r. o. | GAVLAS,
spol. s r. o. | Generali Pojišťovna a. s. | GlaxoSmithKline, s. r. o. | Global Stores, a. s. | GORENJE spol. s r. o.
| HAURATON ČR , spol. s r. o. | HEMA MALŠICE, s. r. o. | Henkel ČR, spol. s r. o. | JCDecaux, Městský mobiliář,
s. r. o. | JHP spol. s r. o. | Jungheinrich (ČR) s. r. o. | Kanzelsberger a. s. | Kolektory Praha, a. s. | LAUFEN CZ
spol. s r. o. | LIFTEC CZ spol. s r. o. | LINDAB s. r. o. | Linde Gas a. s. | Linde Material Handling ČR s. r. o. |
LOVOCHEMIE a. s. | Lowe GGK s. r. o. | MAPEI, spol. s r. o. | Marks and Spencer Czech Republic, a. s. | MERO
ČR, a. s. | METROPROJEKT Praha a. s. | Metrostav a. s. | Nadační fond Veolia | Nestlé zmrzlina ČR, spol. s r.
o. | NOKIAN TYRES s. r. o. | OKsystem s. r. o. | OMV Česká republika, s. r. o. | ONDEO Services CZ, s. r. o. |
OSPAP VELKOOBCHOD PAPÍREM, a. s. | OTIS a. s. | PANASONIC CZECH REPUBLIC, s. r. o. | Parker-Hannifin s. r. o.
|PERI, spol. s r. o. | PHOENIX - ZEPPELIN spol. s r. o. | Porcela Plus a. s. | PRAGIS a. s. | Pražská plynárenská,
a. s. | Pražské silniční a vodohospodářské stavby a. s. | Raiffeisen stavební spořitelna a. s. | Raiffeisenbank
a. s. | REKONSTRUKCE POTRUBÍ - REPO, a. s. | Rigips, s.r. o. | S u b t e r r a a. s. | SANDVIK CZ s. r. o. |

SANGREEN s. r. o. | Sanoma Magazines Praha s. r. o. | SCA HYGIENE PRODUCTS, s. r. o. | SECAR BOHEMIA, a. s.
| SCHACHERMAYER spol. s r. o. | SCHMACHTL CZ, spol. s r. o. | SITRONICS Telecom Solutions, Czech Republic
a. s. | Skanska CZ a. s. | SKD TRADE, a. s. | SM 7, a. s. | SOLETANCHE Česká republika s. r. o. | Stavby silnic
a železnic, a. s. | Stavební firma | HOBST a. s. | Stavební geologie GEOTECHNIKA a. s. | Stump Spezialtiefbau
spol. s r. o. | TBG | Metrostav s. r. o. | Tetra Pak Česká republika s. r. o. | ThyssenKrupp Výtahy, s. r. o. |
TOMMI - holding, spol. s r. o. | TRANSPED-SOC spol. s r. o. | TTC MARCONI, s. r. o. | Tukový průmysl Praha,
a. s. | UniControls a. s. | UniCredit Bank Czech Republic, a. s. | UNILEVER ČR, spol. s r. o. | UPC Česká
republika, a. s. | Ústav jaderného výzkumu Řež a. s. | VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a. s.| VPÚ DECO
PRAHA a. s. | VSL SYSTÉMY /CZ/, s. r. o. | Výzkumný Ústav Železniční, a. s. | Würth, spol. s r. o. | Zakládání
staveb, a. s. | Zentiva, a. s. | ZEPRIS s. r. o. | Zumtobel Lighting s. r. o.

Partneři veřejné sbírky

Albert | Bauhaus | BILLA | Centrum Černý Most | Elektro Video Švangera | Hypernova | Kaufland | Kotva
Praha | OBI | Philips – Diamant Uherské Hradiště | Philips – Diamant Valašské Meziříčí | Philips DCP Valašské
Meziříčí | Philips Elektro Nymburk | Philips Helia Turnov | Philips Elektro Jankovský Strakonice, Blatná |
Philips Elektro Havlíček České Budějovice | Philips Elektro Ilavský Kladno | Philips Elektra Strážnice | Philips
Elektrobox Rychnov nad Kněžnou | Philips Elektro Studio Hlinsko | Philips ELSA-Elektro Písek | Philips HP
TRONIC Planá nad Lužnicí | Philips OK 1 Svitavy, Litomyšl | Philips NETI Hodonín | Philips UNI Servis Chrudim
| Philips PT Elektro Market Liberec | PRIOR Praha | Sport Kohout Kladno | Tesco

Zakoupením vánočních a novoročních přání a nástěnných kalendářů nás podpořili:

ADVISA, spol. s r. o. | AGILAB, s. r. o. | AIMS International, s. r. o. | Beep, s. r. o. | Beneficial Finance | Beyond
Interactive, s. r. o. | Biomedica ČS, s. r. o. | BRAIN FORCE SOFTWARE s. r. o. | CEPS a. s. | Česká asociace
farmaceutických firem | Česká lékařská komora | DD Promotion | DELOITTE CENTRAL EUROPE SERVICE CENTRE,
s. r. o. | ECOVIS CONSULTING, s. r. o. | FC TEMPO PRAHA, o. s. | Forbo, s. r. o. | Friedrich-Ebert-Stiftung |
Honeywell International, s. r. o. | Honeywell, spol. s r. o. | Charlton, a. s. | ITTechnik s. r. o. | Jana Kubalová
| JohnsonDiversey Česká republika, s. r. o. | JUDr. Jan Lukeš | KENTLUCKY s. r. o. | KIMOS com. - CZ, s. r. o. |
MAVES s. r. o. | MS architekti s. r. o. | OLBRICH-CZ, spol. s r. o. | Patrik Roth | Pozemkový fond České republiky
| Red Group, s. r. o. | Rösler Praha, spol. s r. o. | STATUS stavební, a. s. | Strojimport, a. s.

Zvláštní poděkování

— ASPI, a. s. | zapůjčení automatizovaného systému právních informací ASPI
— Běla Svobodová | grafické práce
— DHL Czech Republic | za dar ze soutěže Světem trendů s DHL - společnosti a jejím klientům
— Eset software spol. s r. o. | ochrana dat nadace - poskytnutí antivirového programu se slevou
— Neugebauer Tomáš | provedení analýzy zajištění BOZP a PO v Dílně Eliáš
— Poláková Zuzana, Dr. | uspořádání charitativního bazárku pro Nadaci Jedličkova ústavu
— Pražská plynárenská, a. s. | pronájem osobního automobilu pro projekt veřejné sbírky
— Royal Magnum, a. s. | finanční poradenství
— S-MOBIL, s. r. o. | dlouholetý partner programu doprava
— Segafredo Zanetti CR spol. s r. o. | zapůjčení kávovaru do kanceláře nadace
— Tiskárna FLORA s. r. o. | partner nadace v oblasti polygrafických a tiskařských služeb
— Websitemaster, a. s. | sponzor internetových stránek
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Vlastní nadační jmění při vzniku Nadace Jedličkova ústavu činilo 500.000 Kč. Do roku 2001 bylo
postupnými vklady zvýšeno na 23.000.000 Kč.
Vlastní nadační jmění zapsané

23.000.000 Kč

Příspěvky z NIF zapsané v nadačním jmění

36.635.800 Kč

Vlastní nadační jmění nezapsané
Příspěvky z NIF doposud nezapsané v nadačním jmění
Nadační jmění celkem

359.633 Kč
2.336.000 Kč
62.331.433 Kč

FINANČNÍ ČÁST

Majetek Nadace Jedličkova ústavu

Na základě Smlouvy o převodu finančních prostředků, určených usnesením Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR č. 1946 ze dne 12. prosince 2001 pro účely podpory nadací ve II. etapě, uzavřené
podle § 18 odst. 2) písm. a) bod 6) zákona č. 171/91 Sb. mezi Fondem národního majetku
České republiky a Nadací Jedličkova ústavu a Dodatku č. 1 až 7 k této smlouvě se stala Nadace
Jedličkova ústavu příjemcem finančních prostředků ve výši 41.764.000 Kč.
V roce 2002 byl Nadaci Jedličkova ústavu poskytnut příspěvek z Nadačního investičního fondu
ve výši 18.108.000 Kč. V roce 2003 byly z Nadačního fondu přiděleny další finanční prostředky
ve výši 6.076.000 Kč, v roce 2004 ve výši 4.584.000 Kč a ve výši 10.660.000 Kč. Poslední příspěvek
byl přidělen v roce 2006 z Nadačního fondu ve výši 2.336.000 Kč. Správní rada nadace se
rozhodla z prostředků svěřených FNM ČR vložit do nadačního jmění částku 38.971.800 Kč a (dle
čl. III, bod 2 smlouvy uzavřené s FNM ČR) čerpat částku 2.792.200 Kč z poskytnutých příspěvků
pro realizaci vlastních grantových programů.
Příspěvky z NIF zapsané v nadačním jmění
Příspěvky z NIF doposud nezapsané v nadačním jmění
Příspěvky z NIF celkem

36.635.800 Kč
2.336.000 Kč
38.971.800 Kč

Částka z posledního příspěvku NIF ve výši 2.336.000 Kč je zatím na termínovaném účtu vedeném
u Československé obchodní banky.
Hospodaření nadace
Majetek Nadace smí být použit pouze v souladu s účelem a podmínkami stanovenými ve statutu
Nadace a k úhradě nákladů souvisejících se správou Nadace. Náklady související se správou
nadace jsou vedeny odděleně od nadačních příspěvků.

Světla
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Statut Nadace Jedličkova ústavu stanoví pravidlo pro omezení nákladů na správu nadace takto:
„Celkové roční náklady související se správou nadace, nesmí převýšit 20 % nadačního jmění
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. Základ
pro výpočet nákladů souvisejících se správou nadace je tvořen částkou rovnající se rozdílu
mezi celkovým nadačním jměním a výší příspěvku poskytnutého Nadaci v rámci II. etapy dělení
Nadačního investičního fondu.“
Toto pravidlo bylo Nadací Jedličkova ústavu v roce 2007 dodrženo.
Použití prostředků tvořených příspěvkem z Nadačního investičního fondu se řídí Smlouvou
o převodu finančních prostředků, určených usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
č. 1946 ze dne 12. prosince 2001 pro účely podpory nadací ve II. etapě, uzavřenou mezi Fondem
národního majetku České republiky a Nadací Jedličkova ústavu a Dodatky č. 1 až 7 k této
smlouvě.
Poskytování nadačních příspěvků a grantů se řídí Statutem Nadace a přijatými vnitřními
směrnicemi organizace.
Přehled o přijatých a poskytnutých darech
Nadace vede evidenci přijatých darů od fyzických a právnických osob. Použití prostředků
získaných formou darů musí být v souladu se Statutem Nadace a pravidly pro poskytování
individuálních nadačních příspěvků fyzickým osobám a nadačních grantů neziskovým
organizacím.
Přijaté:
Poskytnuté:

č. 17/2001 Sb., o veřejných sbírkách. Vyúčtování veřejné sbírky v jednotlivých letech podléhá
schválení Magistrátu hl. města Prahy, odbor daní, poplatků a cen. Vyúčtování předložené v roce
2007 bylo schváleno Magistrátem hl. m. Prahy dne 29. 8. 2007 pod č. j. MHMP/97089/2004.
Příjmy z veřejné sbírky v roce 2007: 691.870 Kč
Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování
1.	Účetnictví je zpracováno externě účetní firmou. Účetnictví včetně mezd je zpracováváno
pomocí účetního software POHODA.
2.	Účetní období je od 1.1.2007 do 31.12.2007.
3.	Majetek je oceňován v pořizovacích cenách, pouze darované předměty jsou oceňovány
na základě znaleckého posudku.
4.	V průběhu účetního období nedošlo ke změnám účetních metod, které by měly vliv
na posouzení hospodaření účetní jednotky.
5.	Vzhledem k charakteru činnosti a v souladu s § 22 zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích
a nadačních fondech je v účetnictví sledována hlavní a doplňková (ekonomická) činnost.
6.	Zařazování a vyřazení dlouhodobého majetku se řídí podle vnitřních směrnic Nadace
č. 6/II. Stanovení účetních odpisových plánů u dlouhodobého majetku je v souladu se
schválenou směrnicí k účetnictví a ochraně majetku č. 6/II Směrnice k odepisování
dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a stanovení výše účetních odpisů, ze dne
13. 12. 2007. Daňové odpisy u hmotného a nehmotného majetku jsou vypočteny podle
§ 30-32a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
7.	Přepočet cizí měny den aktuálního kurzu ČNB.
8.	Reálnou hodnotou k okamžiku ocenění se oceňuje hodnota majetku, tj. cenné papíry
v souladu s § 27 zákona o účetnictví.
9.	Opravné položky k majetku a pohledávkám a rezervy nebyly v průběhu účetního období
tvořeny.

FINANČNÍ ČÁST

Dodržování pravidla stanoveného pro omezení nákladů na správu nadace

3.171.930 Kč
2.937.824 Kč

Přehled o veřejných sbírkách
Nadace organizovala v roce 2007 veřejnou sbírku na základě povolení Magistrátu hl. m. Prahy
č. j. MHMP/97089/2004 (v termínu 10. 9. 2004 – 11. 8. 2007) a povolení č. j. S-MHMP/289898/2007
(v termínu od 6. 9. 2007 do 10. 7. 2010). Při organizování veřejné sbírky se Nadace řídí zákonem
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FINANČNÍ ČÁST

Dlouhodobý majetek
V účetnictví Nadace je evidován nemovitý dlouhodobý majetek, který byl získán závětí a dary
od občanů. Jedná se o ideální polovinu domu v Praze 6, Eliášova ulice (slouží z části pro provoz
chráněné dílny pro osoby s tělesným postižením a z části se dům pronajímá), nájemní dům
Praha 6 – Petřiny, pozemek v Praze – Hostivaři, členský podíl ve stavebním bytovém družstvu
k družstevnímu bytu v Praze 6, Africká ulice.
Drobný majetek je evidován v podrozvahové evidenci dle vnitřní směrnice č. 6/II, tj. majetek
s pořizovací cenou do 40.000 Kč.

FINANČNÍ ČÁST

Doplňující údaje k rozvaze

Dlouhodobý finanční majetek
K datu účetní závěrky provedla Nadace přecenění cenných papírů podle výpisů investičních
společností k 31.12.2007 aktuálním kurzem, tj. reálnou hodnotu, a rozdíly byly proúčtovány
do oceňovacích rozdílů na účet 921.
Balancovaný fond nadací
Pioneer investiční společnost

Balancovaný fond nadací – dar
Růstový fond nadací
Růstový fond nadací – dar

ČP Invest

Fond korporátních dluhopisů
CP AAB DJ Eurostoxx
Sporoinvest OPF

Atlantik Asset Management

Celkem

28.146.420 Kč
53.185 Kč
4.522.220 Kč
1.717 Kč
17.126.839 Kč
2.084.030 Kč
610.042 Kč

Český Telecom

4.975.000 Kč

BS Eastern Europe FX CPN

1.572.000 Kč

Sporobond OPF

2.186.062 Kč
61.277.515 Kč

Krátkodobý finanční majetek
Kromě nadačního jmění disponuje Nadace finančními prostředky v české měně, které jsou
uloženy na běžných účtech KB, ČSOB, E-banky, ABN AMRO a termínovaném vkladovém účtu
u ČSOB. Devizový účet v EUR je veden u KB k 31.12.2007 a zůstatek byl přepočten podle kurzu
ČNB k 31.12.2007.
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Závazky Nadace dosahují celkové výše 319.741 Kč a žádný z nich není po lhůtně splatnosti.
Nadace nemá splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvků na státní politiku
zaměstnanosti, pojistného na veřejné zdravotní pojištění a evidované daňové nedoplatky
u místně příslušných finančních orgánů ke dni 31.12.2007.
Vlastní jmění, oceňovací rozdíly, výsledek hospodaření
Stav k
účet 901 - vlastní jmění
účet 921 – oceňovací rozdíly
účet 931 – výsledek hospodaření ve schv. řízení
účet 932 – nerozdělený zisk/ztráta minulých let
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1. 1. 2007

31. 12. 2007

59.635.800 Kč

62.331.433 Kč

1.514.411 Kč

997.117 Kč

362.079 Kč

1.193.586 Kč

20.694.056 Kč

11.726.240 Kč

FINANČNÍ ČÁST

Pohledávky a závazky
K datu účetní závěrky eviduje Nadace pohledávky ve výši 135.971 Kč. Veškeré pohledávky jsou
ve lhůtě splatnosti.
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FINANČNÍ ČÁST

Finanční výnosy
Úroky BÚ

Náklady rozdělené na hlavní a ekonomickou činnost (v Kč)
Náklady
Spotřeba energie

44.115

Výnosy nadačního jmění

1.111.859

1.111.859

1.524

112.809

114.332

Prodej CP

3.691.640

3.691.640

28.547

49.107
12.754

Celkem

8.697.221

1.327.380

6.804

Reprezentace

17.225

16.123

Ostatní služby

758.392

557.307

1.315.699

Osobní náklady

246.191

164.127

410.318

75.535

50.357

125.892

Daně a poplatky

2.873

702

3.575

Provozní náklady

43.375

27.245

70.620

206.268

280.594

486.862

2.937.824

2.937.824

3.251 454

3.251.454

Dary

Výnosy nepodléhající dani a od daně osvobozené (v Kč)
Úroky z BÚ

5.020

Výnosy z nadačního jmění

1.111.859

Přijaté dary FO, kasičky

2.835.738

Přijaté dary PO

1.028.062

Dotace
Provozní výnosy z akcí hlavní činnosti

24.902

Výnosy z prodeje CP

3.691.640

Celkem

Prodané CP
Celkem

7.625.119

1.205.895

10.024.601

41.301

6.804

Příspěvky

5.020

Úroky termínované vklady
Celkem

Opravy a údržba

Odpisy

49.135

Ekonomická činnost

49.107

Zdravotní a sociální pojištění

44.115

Hlavní činnost

Spotřeba materiálu

Cestovné

5.020

FINANČNÍ ČÁST

Doplňující údaje k výkazu zisku a ztráty

8.697.221

8.831.014

Výsledek hospodaření v členění podle hlavní a ekonomické činnosti včetně stanovení daně
z příjmů (v Kč)
Výnosy rozdělené na hlavní a ekonomickou činnost (v Kč)
Výnosy

Hlavní činnost

Tržby z prodeje / nájemné
Provozní výnosy
Příspěvky celkem

3.171.930

FO

2.143.868

PO

1.028.062

Kasičky
Dotace a granty
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24.902

691.870

Ekonomická činnost

Celkem

1.213.779

1.213.779

69.486

94.388
3.171.930

691.870

Hlavní činnost

Ekonomická činnost

Celkem

Náklady

7.625.119

1.205.895

8.831.014

Výnosy

8.697.221

1.327.380

10.024.601

Výsledek hospodaření

1.072.102

121.485

1.193.587

0

121.485

121.485

Základ daně

V období mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nedošlo k žádným
významným změnám v hospodaření Nadace, které by změnily účetní závěrku sestavenou
k 31. 12. 2007.
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výrok auditora

výrok auditora
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Hrajeme kuželky se Sportovním klubem JÚ Praha

ZÁKLADNÍ ÚDAJE A KONTAKTY

Nadace Jedličkova ústavu
Sídlo nadace:
Kancelář nadace:
IČ:
DIČ:

V Pevnosti 4, 128 41 Praha 2
Na Topolce 1, 140 00 Praha 4
25691872
CZ25691872

Registrovaná:
22. 10. 1990 pod č. j. 861/90 u Obvodního úřadu pro Prahu 2
Zapsaná:
v nadačním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. N, vložka č. 25
Zřizovatel nadace: Jedličkův ústav a Základní škola a Střední škola, IČ 70873160
tel./fax:
tel.:
e-mail:
http:

+420 241 406 886
+420 246 008 191
nadaceju@centrum.cz
www.nadaceju.cz

Bankovní spojení
ČSOB, a. s., Na Pankráci 310/60, Praha 4
Číslo účtu 108443145 / 0300
Darovací účty
ČSOB, a. s., Na Pankráci 310/60, Praha 4
Číslo účtu 171103741/0300
Komerční banka, a. s., Václavské nám. 42, Praha 1
Číslo účtu 23833021/0100
Transparentní účet veřejné sbírky
eBanka, a. s., Karlovo nám. 10, Praha 2
Číslo účtu 350350/2400, od 7. 7. 2008: 350350/5500
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