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Psát úvodní slovo k výroční zprávě Nadace Jedličkova 
ústavu je milou povinností. Ačkoliv má výroční zpráva 
své legislativně dané náležitosti a možná jí čtou někteří 
úředníci z povinnosti, má i svůj druhý okruh čtenářů. A 
já věřím, že znatelně širší než ten úřednický. Touto zprá-
vou rádi referujeme o činnosti Nadace v uplynulém roce 
Vám - našim příznivcům, přátelům, příjemcům nadační 
podpory a zejména podporovatelům Nadace o tom, co se 
v minulém roce v Nadaci dělo, co se povedlo a v jakém 
stavu Nadace Jedličkova ústavu vykročila do roku 2019.

Úvodem mi dovolte nejprve poděkovat všem dárcům. 
V první řadě všem drobným přispěvatelům, pomocní-
kům, dobrovolníků a všem, kteří Nadaci jakýmkoliv způ-
sobem podpořili „ze svého“ nebo na úkor svého času či 
pohodlí. Poděkování patří také velkým dárcům z firemní 
sféry, protože i za jejich dary a podporou stojí konkrétní 
lidé naklonění Nadaci Jedličkova ústavu, kterým nejsou 
lhostejné osudy dětí a mladých lidí s tělesným či kom-
binovaným postižením. Bez firemních dárců by Nadace 
neuskutečnila mnohé z úspěšných projektů.

Posláním Nadace Jedličkova ústavu je zlepšování 
komplexní péče o děti a mladé lidi s tělesným a kombino-
vaným handicapem ve všech jejích aspektech – výchovně 
vzdělávacích, rehabilitačních a odborně terapeutických, 
a dále všestranná pomoc v integraci mladých lidí s han-
dicapem do společnosti. K podpoře této činnosti Nadace 
shromažďuje finanční prostředky. Pomoc je následně 
směřována ke klientům a absolventům Jedličkova ústavu 
a  škol a k neziskovým organizacím v celé České republi-
ce, které mají stejné nebo podobné poslání. 

Kdybychom si tedy ve smyslu minulého odstavce roz-
dělili všechny činnosti Nadace Jedličkova ústavu na dvě 
skupiny, bude v první skupině spravedlivé rozdělování 
podpory v souladu s posláním Nadace. Druhou skupi-
nu činností budou tvořit projekty na vytváření nových 

finančních zdrojů pro Nadaci. První skupina činnosti je 
velmi milá a emocionálně vděčná. Za každým přidělením 
podpory je silný lidský příběh a konkrétní pomoc, která 
zmenšuje obtíže či pomáhá překonat nějako bariéru na 
cestě ke šťastnému životu. Druhá skupina činností je více 
„manažerská“. 

Nadace musí smysluplně „investovat“ do projektů 
a aktivit, aby zaujala nové a podnítila existující dárce, 
či jiným způsobem rozmnožovala zdroje, které Nadace 
může následně použít pro podporu dětí a mladých lidí 
s handicapem. Ze své práce ve správní radě Nadace vím, 
že není snadné rozhodovat o těchto projektech a o tom, 
kolik prostředků na ně má být vydáno. Výsledek roku 
2018 však hovoří jasně o tom, že podpořené projekty spl-
nily svůj účel – ať již v propagaci Nadace, nebo přímo for-
mou výnosu finančních prostředků. Více se o projektech 
dočtete v úvodní části výroční zprávy a věřím, že mi dáte 
za pravdu. Budu zde jmenovat za všechny např. tradiční 
Abilympiádu pro děti a mládež, Vyšehraní, úspěšnou 
vernisáž a fotoseminář Cesta k radosti, projekt Banal 
Fatal, či finančně velmi přínosnou charitativní aukci ve 
spolupráci s českými sportovci a soutěž Koloběžka Cup. 

Nadace skončila rok 2018 posílená o zkušenosti z no-
vých projektů, s kvalitně pracující kanceláří, s funkční 
a aktivní správní a dozorčí radou a v neposlední řadě v 
dobrém finančním zdraví. Nadace tak bude moci i v dal-
ších letech plnit odkaz profesora MUDr. Rudolfa Jedličky 
– ideu plnohodnotného života osob s postižením – formou 
finanční podpory dětí a mladých lidí. Těším se proto, že 
zůstanete Nadaci věrní i v roce 2019 a budete jí nadále 
podporovat. 

Děkuji Vám za to.

Ing.  Aleš Martinovský
člen správní rady Nadace JÚ

ÚVODNÍ SLOVO



Rok 2018 byl plný  
zajímavých akcí a projektů. 
Pojďme si ho společně projet 

ještě jednou… 
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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 hod-
not za účelem zlepšení komplexní rehabilitační péče 
o děti a mladé lidi s tělesným handicapem ve všech 
jejích aspektech – výchovně vzdělávacích, rehabili-
tačních a odborně terapeutických, a dále všestranná 
pomoc v integraci mladých lidí s handicapem do spo-
lečnosti s cílem zamezit sociální a společenské izolaci. 
Pomoc je směřována ke klientům a absolventům Jed-
ličkova ústavu a  škol, a také k neziskový které mají 
podobné poslání jako Nadace. 

Pro naplnění svého poslání Nadace Jedličkova ústa-
vu zajišťuje, shromažďuje a pečuje o finanční i nemo-
vitý majetek, jehož výnosy pak používá k uskutečně-
ní svých cílů. Poskytujeme přímou finanční podporu 
jednotlivcům i nestátním neziskovým organizacím, 
které realizují projekty v souladu s posláním a prin-
cipy Nadace. Veškeré příjmy ze sbírek a darů používá 
Nadace výhradně k vyplacení nadačních grantů a in-
dividuálních příspěvků žadatelům. Provozní náklady 
jsou hrazeny z výnosů vlastní hospodářské činnosti a 
nadačního majetku.

Ve své činnosti se Nadace hlásí k  odkazu profeso-
ra MUDr. Rudolfa Jedličky, zakladatele Jedličkova 

ústavu, který celý svůj život prosazoval ideu plnohod-
notného 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 2018

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

Jitka Skokanová
asistentka správy majetku | do 30. 6. 2018

Ing. Lucie Majerová
asistentka správy majetku | od 3. 9. 2018 

Mgr. Veronika Schranková
koordinátorka PR a komunikace

 EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI V ROCE 2018

Ing. Iva Lehningová
vedení účetnictví

Jan Mazoch
koordinátor fundraisingu a marketingu | do 31. 7. 
2018

PaedDr. Václav Scheiner
koordinátor fundraisingu a marketingu | od 3. 9. 
2018

Mgr. Tomáš Sušický
IT

Petr Baláž
webmaster a ozvučení akcí



Rok jsme odstartovali 
sportem, protože ten pomáhá 

všem! Tentokrát v rámci 
charitativní aukce pomohl 

nadějným atletům.

Charitativní aukce „Sport pomáhá všem!“ proběhla 
v termínu 14. – 25. 2. 2018 s cílem vydražit předměty 
darované předními českými sportovci – medailisty 
z olympijských her a světových či evropských 
šampionátů na podporu sportujících dětí a mladých 
lidí s handicapem, konkrétně pro nadějné atlety 
Sportovního clubu Jedličkova ústavu Praha. Ti se 
v březnu chystali na World Para Athletics Grand Prix 
– závody Světového poháru v atletice vozíčkářů a 
dalších tělesně postižených, které proběhly v Dubaji 
a v nedalekém městě Sharjah. Mezi reprezentanty 
České republiky byli 2 atleti vozíčkáři - František 
Serbus a Rozálie Niké Mošovská. Naše želízka v ohni 
opět nezklamala a třpyt v Dubaji zopakovala – Fanda 
vyhrál ZLATO v hodu diskem a Rozárka v hodu 
oštěpem STŘÍBRO! Velký úspěch. 

PŘÍBĚHY NADACE ROKU 2018
AUKCE „SPORT POMÁHÁ VŠEM!“

jaro
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Dominik Hašek například věnoval do aukce jednu 
ze svých hokejek, Gabriela Koukalová své startovní 
číslo ze Světového poháru v Kontiolahti a Eva 
Samková svetr z olympijské kolekce Pchjongčchang 
2018. Vše bylo doplněno originálním podpisem a 
certifikátem pravosti. V nabídce byly i další vzácné 
kousky s puncem úspěchu a sportovní historie 
– např. čepice a rukavice Jiřího Rašky. Aukční 
suvenýry připomínající významné okamžiky a 
vzpomínky českých sportovců byly navíc vystaveny 
v OC CHODOV v Praze. Aukce vynesla 

149 644 Kč.

 Děkujeme všem sportovcům i dražitelům
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12. května proběhl v areálu 
Jedličkova ústavu  

a škol 17. ročník Abilympiády 
pro děti a mládež.

Celkem bylo uspořádáno 14 soutěžních disciplín. 
Zúčastnění předvedli a změřili své schopnosti 
a umění například během batikování, výroby 
dortů – cukrářství, keramiky, aranžování květin, 
korálkování, malování, práce se dřevem, skládání 
lega nebo puzzle.

jaroPŘÍBĚHY NADACE ROKU 2018

ABILYMPIÁDA PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2018
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Abilympiáda se nesla v duchu První republiky. 
Připomínali jsme si totiž výročí 100 let od založení 
Československa. Proto všechny soutěžící, jejich 
rodiny, doprovody a přátele přivítal na Vyšehradě 
prezident T. G. Masaryk v doprovodu legionářů  
a Sokolů, kteří po skončení soutěžního klání předali 

všem oceněným čestné řády TGM. A tentokrát byli 
za svou píli oceněni i organizátoři, kteří si stejně jako 
úspěšní soutěžící odnesli na památku čestné řády.

Akce přinesla všem 117 dětem a mladým lidem se 
speciálními potřebami z 11 různých zařízení ze všech 
koutů České republiky radost nejen ze soutěžení, 
ale i ze společného setkání a krásných cen, které  
za odměnu dostali. 

Děkujeme partnerům i zúčastněným.



 NSFJÚ děkujeme, budeme pokračovat!
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Nadační stipendijní fond Jedličkova ústavu, který 
ukončil svoji činnost, převedl nám svůj zůstatek ve výši 

524 524 Kč. 
tento dar podmínil přáním, aby Nadace pokračovala 
v již započaté činnosti. Tou je každoroční vyplácení 
stipendií studentům škol Jedličkova ústavu. Smyslem 
těchto stipendií není pouze předat potřebným 
studentům peníze, ale také je učit, že o peníze se musí 
žádat, je potřeba splnit podmínky (i prospěch) a také 
zvládnout formální náležitosti. Tuto myšlenku jsme 
s radostí přijali a vyplatili jsme 6 snaživým studentům 
stipendia v celkové výši.

PŘÍBĚHY NADACE ROKU 2018

PŘEVZETÍ NADAČNÍHO STIPENDIJNÍHO FONDU

jaro

50 000 Kč.
Nadace vyplatila

snaživým studentům 
stipendia.
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V létě jsme byli už pátým 
rokem partnery festivalu 

divadla a hudby Vyšehraní.
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Také v loňském roce nám pomáhal festival divadla 
a hudby Vyšehraní. Všemi tajemnými silami dráždili 
smysly návštěvníků, kteří zanechali v naší kasičce  

38 448 Kč.
Ze získaných finančních prostředků jsme podpořili 
Zážitkový klub zdravotně postižené mládeže  
„Za zážitkem“, který jako odměnu pro maturanty 
připravil víkendové létání na letišti ve Strunkovicích 
a kurz létání s drony. Zážitkový klub zdravotně 
postižené mládeže dále umožňuje dětem a mladým 
lidem s postižením užívat si život jako ostatní 
pomocí zážitků na horách, ve vzduchu i na vodě. 

PŘÍBĚHY NADACE ROKU 2018

ZA ZÁŽITKEM NA VYŠEHRANÍ

léto
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Pořádá různé zážitkové programy, připravuje akce 
pro malé školní skupiny, aktivuje rodiny dětí s 
handicapem a pomáhá jim na základě společných 
prožitků se začleněním do společnosti. Stejné 
poslání má i naše Nadace.



V červnu jsme se opět věnovali sportu 
a uspořádali 2. ročník závodu na 

koloběžkách.
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Tentokrát v pražském parku Vítkov jsme 9. 6. 2018 
pořádali 2. ročník Koloběžka CUPu. Tento sportovní 
závod milovníků jízdy na koloběžce je charitativní 
projekt, který veřejnosti nabídl možnost poznat nový 
trend - jízdu na koloběžce a závod s profesionály. 
Celkem se do závodu registrovalo 228 závodníků, 
z toho 98 dětí a v hlavním závodě bojovalo o putovní 
pohár 130 dospělých. Absolutním vítězem se stal 
Michal Kulka.

PŘÍBĚHY NADACE ROKU 2018

KOLOBĚŽKA CUP 2018

léto
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Akce potěšila i neprofesionální sportovce, mládež 
a v neposlední řadě děti. Koncert Olgy Lounové 
a bohatý doprovodný program si na místě užilo 
přibližně 550 návštěvníků. Záměrem bylo všechny 
zúčastněné pobavit, povzbudit závodníky a zároveň 
veřejnost touto formou vyzvat k podpoře naší 
Nadace. Veškerý výtěžek byl použit na podporu 
a realizaci nadačních projektů. Díky všem 
zúčastněným a realizačním partnerům akce celkem 
vynesla  

710 723 Kč.
 
Finanční prostředky byly využity na financování 
potřebných projektů, na které chybějí zdroje  
od dárců.

Ještě jednou touto cestou děkujeme 
všem zúčastněným a partnerům za 

podporu. Mělo to smysl!



Další ročník
Ještěrka Cupu byl opět i s naší 

účastí.
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Na Letné se konal již 11. ročník akce Ještěrka 
Cup, kterou pořádá náš dlouhodobý partner 
Linde Material Handling. Jde o soutěž řidičů 
vysokozdvižných vozíků určená pro profesionály 
za volantem. Soutěžící ještěrkáři se opět utkali v 
disciplínách, které prověřili jejich rychlost, zručnost 
a schopnost bezpečné manipulace a Nadace už 
tradičně doplnila doprovodný program akce.

PŘÍBĚHY NADACE ROKU 2018

JEŠTĚRKA CUP 2018

podzim
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Návštěvníci si spolu s námi a s týmem z organizace 
Cesta za snem mohli vyzkoušet auto na ruční řízení, 
zazávodit si na trenažéru handbiku a vyzkoušet si 
přesnou mušku během lukostřelby.

 

Moc děkujeme! 

Účastníci aktivit nám přispívali do nadační kasičky, 
do které se nasbírala částka  

3 621 Kč,

 
a společnost Linde Material Handling pak tuto 
částku ještě navýšila o  

25 000 Kč.



Děkujeme za podporu!
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podzimPŘÍBĚHY NADACE ROKU 2018

VERNISÁŽ A FOTOSEMINÁŘ CESTA K RADOSTI

Jedním z projektů Nadace je fotoseminář pro žáky, 
studenty a klienty škol Jedličkova ústavu. Seminář 
jsme pojmenovali „Cesta k radosti“ a má za sebou 
již tři roky. Výstava „Cesta k radosti II.“ představila 
ročníkové práce účastníků fotosemináře za školní 
rok 2017/18. Slavnostní vernisáž výstavy se konala 
24. září v galerii Nadace ABF na Václavském náměstí 
v Praze. Výstava zároveň zahájila nový dvouletý 
fotoseminář Cesta k radosti III., jehož odborným 
garantem je světový fotograf Antonín Kratochvíl 
a záštitu mu udělila pražská primátorka Adriana 
Krnáčová. Lektorem semináře je, stejně jako 
v minulých ročnících, výtvarný fotograf Roman 
Blaško. Účastníci získávají např. praktické základy 
výtvarné fotografie, rozšířené o další odborné 

znalosti, jako jsou dějiny fotografie, současná česká 
i světová fotografie, fotografické reprodukování, 
reportáž, sportovní fotografie, prostorové studie, 
pohybové studie, etické principy ve fotografii  
a podobně. Jednou ze zásadních priorit projektu 
„Cesta k radosti“ je seznámení s praktickým 
procesem výstavní a publikační činnosti. Tento krok 
vede účastníky do jim zatím neznámého prostředí 
v mediální oblasti, kde by se sami v budoucnu mohli 
realizovat také profesně, což jim může pomoci 
v začlenění na pracovní trh prostřednictvím tvůrčí 
či užité fotografie. Náklady na realizaci semináře 
hradí životní pojištění Flexi od Pojišťovny České 
spořitelny.
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Nadace byla ve dnech 
12. – 15. 11. 2017 

součástí velké akce! 
Praha hostila 56. kongres 

Mezinárodní kongresové asociace, 
na který se sjeli účastníci 

z celého světa.

Program Banal Fatal již 5. sezonu působí v oblasti 
primární prevence úrazů páteře a míchy na školách 
u nejvíce ohrožené věkové skupiny žáků II. stupně 
základních škol. Jako hlavní partner společně 
s životním pojištěním Flexi ho podporujeme již 
3 roky. Na základě odvysílání reálných videí, kde 
děti mohou vidět, jak se úraz stal někomu v jejich 
věku i staršímu, a v jakých banálních situacích si 
lze zranit páteř s fatálními následky, se postupně 
rozvíjí na půdě školy, či dětského tábora debata. 
Lektoři vyjíždějí do škol v tandemu - lektor 

PŘÍBĚHY NADACE ROKU 2018

BANAL FATAL

podzim



Držíme palce, bez úrazů je život 
veselejší!

chodící a lektor na vozíku. Oba póly přednášky 
vytváří svým obsazením dojem „před a po“. Model 
nízkoprahového přednášení tématu dětem, jak se 
ne-zranit v oblasti zad se stále více osvědčuje. V roce 
2018 jsme rádi podpořili nejen celou realizaci tohoto 
preventivního programu, ale také jeho propagaci, 
aby uvědomění neriskovat se dostalo mezi co mezi 
nejširší skupinu lidí a povědomí o programu se 
dostalo na půdu co nejvíce škol.
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V době adventu je čas na 
dobré skutky a tentokrát byly 

„divoké“.

Naším cílem bylo v tomto období společně 
s kapelou Divokej Bill pomoci Patrikovi. Ten 
chodí do 5. třídy základní školy, a protože 
trpí těžkým tělesným postižením, je odkázán 
na mechanický invalidní vozík, který mu již 
dosloužil a byl pro Páťu moc malý. Nutně tedy 
potřeboval nový vozík, který by měl mít navíc i 
speciální doplňky pro pohodlnější sed a zlepšení 
Patrikovy kondice.

PŘÍBĚHY NADACE ROKU 2018

AUKCE PRO PATRIKA S KAPELOU DIVOKEJ BILL

zima
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Výtěžek z aukce kapela navýšila o dalších

16 000 Kč.

Požádali jsme o spolupráci kapelu Divokej Bill. 
Ta neváhala a rozhodla se Patrika podpořit a před 
Vánoci jsme odstartovali Aukce pro Patrika. Dražil 
se exkluzivní balíček od kapely Divokej Bill - paličky 
bubeníka, tamburína a navíc 2 vstupenky na 
vyprodaný koncert kapely. 

4 600 Kč

Děkujeme kapele Divokej Bill za spolupráci!
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Závěr roku jsme si již tradičně 
společně užili v Betlémské kapli.

PŘÍBĚHY NADACE ROKU 2018

ADVENTNÍ KONCERT V BETLÉMSKÉ KAPLI

zima

Na závěr roku 3. 12. 2018 Nadace tradičně uspořádala 
již jubilejní 10. adventní koncert, kde vystoupili 
smíšený sbor Gaudium Praha, soubor hobojů a 
fagotů Pražské konzervatoře a dětský sbor Radost 
Praha. Všichni účinkující, návštěvníci a prostředí 
Betlémské kaple večer na chvíli opět vytvořili 
kouzelnou atmosféru a společně jsme si vychutnali 
přicházející kouzlo Vánoc. Do nadační kasičky vložili 
návštěvníci úžasných 

29 582 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 2018 jsme v rámci našeho poslání předali podporu v celkové výši 7 182 732 Kč.
Rozdělení pomoci dle nadačních projektů a formy předání:

PROJEKT / Forma předání pomoci Nadační granty Nadační 
příspěvky Nadační dary

Nadační 
realizace a 
financování

CELKEM Podíl v %

Podpora zájmových skupin klientů JÚŠ 0 24 000 0 40 363 64 363 0,90%

Sociální a pracovní rehabilitace 2 645 296 100 958 148 107 637 508 3 531 869 49,17%

Bezbariérová doprava 570 334 3 225 0 21 780 595 339 8,29%

Osobní asistence 1 005 000 517 264 0 0 1 522 264 21,19%

Volnočasové aktivity 589 945 152 738 0 237 819 980 502 13,65%

Léčebné terapie a kompenzační 
pomůcky

120 490 359 805 8 100 0 488 395 6,80%

Celkem Kč 4 931 065 1 157 990 156 207 937 470 7 182 732 100%



Podíl rozdělení pomoci dle nadačních projektů v procentech:

0,90%

49,17%8,29%

21,19%

13,65% 6,80% 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 docházky. Cí-
lem této strategie je podpora inte-
grace mladých lidí do společnosti 
a zařazení na pracovní trh tak, 
abychom předcházeli společen-
ské izolaci a ztrátě motivace. Tra-
diční významnou podporou jsou 
individuální příspěvky na osobní 
asistenty a  příspěvky na léčebné 
terapie a kompenzační pomůcky, 
kde výrazně dominují individuál-
ní příspěvky konkrétním dětem 
a mladým lidem. Toto vnímáme 
jako jasný důkaz cílené konkrétní 
pomoci těm, kteří to opravdu po-
třebují. 

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 rejstří-
ku. V souladu se svými smluvními 
povinnostmi a členstvím v Asociaci 
nadací informujeme Fórum dárců, 
dárce a sponzory. Široká veřejnost 
je průběžně informována publiko-
váním na internetových stránkách 
Nadace a na nadačním facebooko-
vém 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 18 % 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 století. 
Za tuto dlouhou dobu z ní vyrost-
lo moderní bezbariérové zařízení, 
které poskytuje komplexní služby 
mladým lidem s tělesným postiže-
ním po dobu jejich školní docház-
ky a během přípravy na budoucí 
povolání, a to navíc v několika 
oborech.
www.jus.cz

Asistence, o. p. s.

Pořádná partička zkušených osob-
ních asistentů, kteří se nezastaví 
před žádnou bariérou. Mladým 
lidem s tělesným postižením po-
máhá při přechodu z dětství do do-
spělosti, při hledání zaměstnání a 
bojuje za boření bariér ve veřejné 
dopravě. Navíc aktivně lobbuje 
za spravedlivý systém příspěvků 
na péči pro všechny lidi se speci-
álními potřebami 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 trpě-
livě 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 ob-
chůdek s krásnými věcmi.
www.boruvkapraha.cz

Nadační stipendijní fond JÚ

Bez finančních prostředků lze 
v moderním světě dosahovat cílů 
jen těžko. Peníze jsou potřeba i pro 
získání vzdělání a Nadační sti-
pendijní fond je zprostředkovává 
nadaným a šikovným studentům 
všech škol Jedličkova ústavu.
www.nsfju.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 samostat-
ný život. Během podzimu místní 
grafici vytvářejí náš barevný svět 
kalendářů a novoročenek.
www.maturus.cz

PROTEBE z. s.

Je spolek nadšených lidí, který 
plánuje různé sportovní, kulturní 
i vzdělávací aktivity pro děti a mlá-
dež s handicapem. Kromě táborů 
a poznávacích víkendů jsou to 
třeba Mezinárodní šachový turnaj 
nebo Integrační ples. Spokojenost 
a důvěra rodičů, nadšení a spon-
tánnost účastníků jsou odměnou 
široké skupině dobrovolníků, 
kteří akce na podporu integrace 
zabezpečují.
www.aktivity.protebe.org
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Sportovní club Jedličkova 
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 zprostředko-
vává Sportovní club JÚ Praha. A co 
všechno je možné dělat na vozíku? 
Atletiku, bocciu, curling, lyžování, 
lukostřelbu, jachting, slaňování…
www.scjupraha.eu

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 nepřes-
lechnete. Je už na takové úrovni, že 
vyprodává koncertní síně a haly.
www.thetaptap.cz

Země lidí, o. p. s.

To je skupinka lidí, která dává vol-
nému času nový rozměr. Díky ní 
také lidé s tělesným postižením 
mohou dělat to, co je baví. Lyžo-
vání, rybaření, jízdu na raftech, 
dobrodružné tábory nebo nezapo-
menutelné víkendy. 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

29
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KAM ZAMĚŘUJEME NAŠI PODPORU

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.

Tento projekt finančně podpořili:

Děkujeme!

Podpořeno částkou64 363 Kč
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Podpořeno částkou

3 531 869 Kč
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ASISTENCE O. P. S.

KAM ZAMĚŘUJEME NAŠI PODPORU

SOCIÁLNÍ A PRACOVNÍ 
REHABILITACE

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 běžnou ak-
tivitou. Pro mladé lidi s handicapem tento stav není 
výjimkou. Mladí chtějí samostatně žít a chtějí praco-
vat. Jsou to spojené nádoby. V rámci tohoto projektu 
nám jde především o to, aby i děti ze sociálně slabých 
rodin měly stejné možnosti v přípravě ke studiu a k ná-
slednému startu do života jako jejich vrstevníci, což 

samozřejmě obnáší také možnosti uplatnění na pra-
covním trhu. Právě možnosti zaměstnání dospělých 
studentů jsou silnou potřebou k tomu, aby nedošlo 
ke ztrátě touhy a motivace. Studenti chtějí pracovat ve 
svých vysněných zaměstnáních a my se snažíme jejich 
touhu podpořit. Díky daru od životního pojištění Flexi 
od Pojišťovny České spořitelny ve výši 870 000 Kč jsme 
v tomto projektu mohli pokračovat.

Tento projekt podpořili:

a desítky individuálních dárců. Děkujeme!
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Důkazem, že uplatnění mladých lidí se zdravotním 
postižením na trhu práce je pro nás důležitým téma-
tem, je podpora pracovně – tréninkového programu 
„Pracuji, tedy jsem!“, který realizuje v naší vyšehrad-
ské Ta Kavárně Borůvka Praha, o. p. s. V rámci de-
seti - měsíčního tréninku se jeho účastníci učí zá-
kladním pracovním návykům, jako je docházka podle 
rozvrhu, omluvy v případě absencí, příprava kávy a 
jiných nápojů, lehkého občerstvení, práce v týmu, 
komunikaci se zákazníky a zvládání pracovní zátě-
že. Tyto dovednosti po skončení tréninku uplatňují 
v praxi. Trénink klientům umožní rozvinout vlastní 
iniciativu, samostatnost a nezávislost na sociálních 
a pomocných službách. Důležitou součástí tréninku 
je pomoc s hledáním pracovního uplatnění po jeho 
skončení.  A projekt má velkou úspěšnost. Více než 
70 % účastníků si po jeho skončení skutečně najde 
práci! Rozvoj tohoto programu jsme v minulém roce 
podpořili částkou 200 000 Kč.

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. Důkazem jsou 
získané ceny za kreativní zpracování výročních zpráv. 
Pokud chcete opravdu originální výroční zprávu, ob-
raťte se na ně. Umějí to!

Páteřním grantem podpory sociální a pracovní reha-
bilitace je projekt Asistence, o. p. s. nesoucí název 
„S Flexi do života“, který pokračuje již pátým rokem. 
Je to celoroční projekt, který se zaměřuje na citlivé 
období, kdy studenti ukončili školu Jedličkova ústa-
vu a vrací se do místa trvalého bydliště. Koordinátoři 
a terapeuti studentům pomáhají najít cestu zpět do 
komunity, prohloubit vztahy s rodinou, obnovit přá-
telství, ale také zařídit praktické záležitosti jako kon-
takt s úřady a s potenciálními zaměstnavateli v místě 
bydliště.

KAM ZAMĚŘUJEME NAŠI 



Podpořeno částkou

595 339 Kč
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PODPORU

BEZBARIÉROVÁ DOPRAVA –

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 spolupráci s 
partnerem S-MOBIL s.r.o. Pro potřeby zajištění tohoto 
projektu poskytuje S-MOBIL s.r.o. dva bezbariérové 
speciálně upravené mikrobusy. Vozidla slouží nejen k 
denní dopravě žáků a studentů JÚŠ do školy, ale usnad-
ňují jejich účast na kulturních, sportovních a dalších 
mimoškolních akcích. Nadace plně hradí mzdové ná-
klady řidičů. Vlastní organizaci dopravy nadačními 
mikrobusy zajišťuje zapsaný spolek Borůvka Vyše-
hrad a náklady související s provozem vozidel hradí 
S-MOBIL s.r.o., a to včetně pohonných hmot.

Tento projekt podpořili:

 

a desítky individuálních dárců.

Děkujeme!
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Nadace Jedličkova ústavu děkuje firmě S-MOBIL s. r. o. za 
dlouhodobou významnou pomoc při zabezpečení projektu. V roce 
2018 pronájmem reklamní plochy na mikrobusech pro Nadaci a 
Jedličkův ústav a školy projekt bezbariérové dopravy podpořili:

 

Děkujeme!

AGROFERT, a.s.
ALTOMA spol. s r.o.
Arcadis Czech Republic 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.
Credendo-Short-Term EU Risks 
úvěrová pojišťovna, a.s.
Crefoport s.r.o.
Čedok a.s.
Čermák a Hrachovec a.s.
České štěrkopísky spol. s r.o.
ČKV Praha s.r.o.
ČSOB Pojišťovna, a. s.
D&Z spol. s r. o.
DAP. a.s.
DEKRA CZ a.s.
Delta Light Czech s.r.o.
ELTODO, a.s.
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 Sales CEE s.r.o.
PERI, spol. s r.o.
PRAGOIMEX a.s.
Pražská vodohospodářská společnost 
a.s.
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Raiffeisen stavební spořitelna a.s.
Saint-Gobain Construction Products 
CZ a.s.
SANDVIK CZ s.r.o.
SECAR BOHEMIA, a.s.
SG Geotechnika a.s.
SCHMACHTL CZ, spol. s r.o.
SMP CZ, a.s.
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.
ÚJV Řež, a. s.
UniControls 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.
Würth, spol. s r.o.
Zakládání staveb,a.s.
Zeppelin CZ s.r.o.
ZEPRIS s.r.o.
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KAM ZAMĚŘUJEME NAŠI PODPORU

OSOBNÍ ASISTENCE 

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 které 
se neobejde většina těch, kteří jsou odkázáni na in-
validní vozík. Chodíme do školy, jezdíme do práce, 
jíme, převlékáme se, sprchujeme se. Naprosto běžné 
aktivity, které děláme snad až bezmyšlenkovitě a zcela 
automaticky. Pro lidi na vozíku to ale mohou být ak-
tivity, které jsou pro ně samostatně obtížně řešitelné 
a pro některé bez osobního asistenta zcela nemožné. 
Osobní asistenti mimo jiné pomáhají svým klientům 

žít aktivním životem při zapojování se do společnos-
ti v oblastech vzdělání, zaměstnání, kultury, sportu 
a zprostředkovávají kontakt s vrstevníky, s lidmi, se 
kterými si mohou být vzájemně užiteční. Někdo je po-
třebuje pouze pár hodin za měsíc, u jiných to může být 
i více než 12 hodin denně. Ale snaha žít rovnocenný ži-
vot jako zdraví vrstevníci je stále ústřední myšlenkou. 
Nadace pomáhá hradit náklady na osobní asistenci 
v rodinách a také poskytujícím organizacím.

Tento projekt podpořili:

a desítky individuálních dárců.

Děkujeme!

Podpořeno částkou

1 522 264 Kč

ASISTENCE O. P. S.
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Podpořeno částkou

980 502 Kč
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KAM ZAMĚŘUJEME NAŠI PODPORU

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 

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 životem. 
Životem zajímavějším, zábavnějším a plnějším. Podpo-
rujeme organizace i jednotlivce a je až neuvěřitelné, 
co všechno je možné na invalidním vozíku zvládnout 
ve volném čase. Mohou lidé na vozíku lyžovat? Ano! 
Mohou lidé na vozíku sjíždět řeku? Samozřejmě! Mo-
hou lidé na vozíku plavat? Bezesporu! A my s radostí 
říkáme „ANO“ všem těmto aktivitám.

Sportovní club Jedličkova ústavu Praha je hned po 
Nadaci jednou z nejstarších organizací zajišťujících 
následnou péči o bývalé i současné studenty Jedlič-
kova ústavu a škol v rámci volného času. Ale nejen 
jim, protože v dnešní době má již přes 350 členů z celé 
Prahy a okolí. Jejich zaměřením je samozřejmě sport, 
tedy spíše několik druhů sportu, které realizují na 
několika úrovních od rekreačních až po ty paralym-
pijské. Motivace a touha je jejich dynamikou a radost 
neskrývaná.

Tento projekt podpořili:

 a desítky individuálních dárců.

 Děkujeme!



Podpořeno částkou

488 395 Kč
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KAM ZAMĚŘUJEME NAŠI PODPORU

LÉČEBNÉ TERAPIE 
A KOMPENZAČNÍ POMŮCKY

Kompenzační pomůcky jsou tím nejjednoznačnějším 
symbolem vnímání tělesného handicapu a první, co 
si představíme, pokud se mluví o lidech s tělesným 
postižením. A je to vlastně tak, první znamená základ 
a podstatu. Bez nich bychom nemohli realizovat žádný 
z dalších projektů, které vedou k zajištění plnohod-
notného života lidí s tělesným postižením. My tento 
projekt ještě doplňujeme o léčebné terapie, které 
rozšiřují rehabilitační péči pro děti a mladé lidi s tě-
lesným postižením a dávají naději na zlepšení stavu.

Nadační pomoc byla předána buď přímo rodinám 
formou individuálních příspěvků na mechanické či 
elektrické vozíky, pomůcky k hygieně a sebeobsluze, 
bezbariérové úpravy a jiné kompenzační pomůcky, 
nebo prostřednictvím grantů organizacím, které za-
jišťují kvalitní terapeutický program.

Tento projekt podpořili:

 

a desítky individuálních dárců.

Děkujeme!
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KOMU JSME POMÁHALI 
V ROCE 2018
Podpora plnohodnotného života dětí a mladých lidí 
s postižením je naším základním posláním. Pravidelně 
sledujeme aktuální potřeby jak jednotlivých žadatelů, 
tak dalších organizací, které realizují samostatné pro-
jekty se stejným posláním jako naše Nadace. Podporu 
směřujeme do neziskových organizací z Centra služeb 
Vyšehrad, v rámci dlouhodobých projektů následné 
péče o absolventy Jedličkova ústavu a škol a také rádi 
podporujeme nové i dlouhodobé zajímavé projekty 

organizací v rámci celé České republiky. Byť víme, že 
je realizována spousta zajímavých aktivit, které by si 
zasloužily podporu v maximální výši, jsme limitováni 
objemem získaných prostředků a jasným vytyčením 
podporované cílové skupiny. Finance jsou rozdělovány 
podle příspěvkových a grantových pravidel.

40
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NADAČNÍ GRANTY

V roce 2018 Nadace rozdělila v kategorii nadační granty 4 597 657 Kč. 
Jsme rádi, že jsme opět mohli vyplatit více než v roce předchozím.

NADAČNÍ GRANTY
Organizace Název projektu Částka v Kč

Asistence, o.p.s. "25 000 Flexi" 2017 - 2019 900 000

Asistence, o.p.s. S Flexi do života 2018 870 000

Asistence, o.p.s. Asistujeme.cz 2018 427 000

Asistence, o.p.s. Chodíme s Asistencí 2018 30 000

Asistence, o.p.s. Instruktorka osobní asistence 2018 15 000

Asistence, o.p.s. Letní putovní tábor "Podél řeky Labe až k prameni" 50 000

Asistence, o.p.s. Ergoterapeutická rehabilitace 2018 25 000

Asistence, o.p.s. Osobní asistence pro studenty a absolventy JÚŠ 2018/19 75 000

Asistence, o.p.s. Asistujeme.cz - výstava 2018 192 796

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

Borůvka Praha o.p.s. Dílna švadlenek Borůvka 20 000

Borůvka Praha o.p.s. Zaměstnávání handicapovaných 70 000

Borůvka Vyšehrad, z.s. Doprava osob se zdravotním postižením 550 334

Centrum hiporehabilitace Mirákl Intenzivní hiporehabilitační pobyty pro ZP děti s rodinami 20 000

Centrum pro rodinu a soc. péči Hodonín, z.s. Fyzioterapie ve Vlaštovce 25 000

Cesta bez barier, spolek Alternativní doprava imobilních osob 20 000

Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z.s. BANAL FATAL! 500 500

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

DUPV Dech života z. ú. 2. letní tábor pacientů na DUPV 60 000

Epona z.s. Léto na koni 10 000

Evropské centrum jazykové rehabilitace ECJR - Pokračujeme 35 000

Hašle z.s. Malé děti s DMO 10 490

Hiporehabilitace Baneta z.s. Nejhezčí pohled na svět je z koňského hřbetu 20 000

Hornomlýnská, o.p.s. Multifunkční zahradní altán pro děti s TP 30 000

Kaňkovské sedlo, z.s. Jedinečné taneční 12 000

KONÍČEK, o. p. s. Zážitky se zvířátky 15 000

KŘIŽOVATKA handicap centrum, o.p.s. Pojďte k nám 10 000

KŘIŽOVATKA handicap centrum, o.p.s. Bobath koncept 10 000

Lenox z.s. Výjezd na memoriál Bruna Frattiniho 15 000



42

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

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

PROTEBE z. s. XXIV. Šachové setkání 15 500

PROTEBE z. s. 10. ročník integračního plesu 27 500

PROTEBE z. s. Vánoční prázdniny v Mozolově 20 000

Sdružení CHEWAL, z.s. Koně pomáhají 20 000

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

Spolek rodičů a přátel ZP dětí Daneta Bezpečné hřiště pro ZP děti 25 000

Spolek rodičů a přátel ZP dětí Daneta Kompenzační pomůcky pro zdravotně postižené 20 000

Sportovní club JÚ Praha, z.s. Světový pohár v atletice v Sharjanu a Dubaji 70 000

Sportovní club JÚ Praha, z.s. Atletické soustředění v Maspalomas 30 000

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

Sportovní club JÚ Praha, z.s. GP a ME v atletice Berlín 55 000

Sportovní club JÚ Praha, z.s. Boccia Tatra Cup 2018 60 000

Svítání, z.s. Hiporehabilitace pro děti 15 000

Vedle Jedle z. s. Divadelní festival Vedle Jedle 14 945

z. s. TAP Pojď dál 2018 70 000

z. s. TAP Mikulášská s The Tap Tap ve Foru Karlín 60 000

Zážitkový klub ZP mládeže z. s. Den na letišti 10 000

Zážitkový klub ZP mládeže z. s. Základní kurz létání s drony 10 000

Země lidí o.p.s. Léto se Země lidí 35 000

 

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 ža-
datelů. Vzhledem k faktu, že všechny naše žadatele osobně známe, je tato forma pomoci nejtransparentnější. 
Respektujeme právo na ochranu osobních údajů, proto jméno příjemce příspěvků uvádíme ve zkrácené podobě.

INDIVIDUÁLNÍ NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY
Příjemce Účel příspěvku Částka v Kč

Aleš Ch. školní a volnočasové aktivity 1 750

Aleš Ch. polohovací a další pomůcky 5 832

NADAČNÍ GRANTY
Organizace Název projektu Částka v Kč
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Alžběta J. kurz street dance pro handicapované 5 000

Aneta J. lyžařský kurz 5 000

Anna H. program na ovládání počítače hlasem 11 000

Anna H. mikrofon 3 000

Anna H. stipendium 8 974

Anna H. notebook 7 000

Anna K. osobní asistence 14 046

Anna M. kurs autoškoly pro handicapované 10 000

Anna M. lyžařský kurz 5 000

Artur K. atletické soustředění 15 000

Barbora J. atletické soustředění 15 000

Barbora V. osobní asistence 29 550

Barbora V. komunikační software VoCoN Voice 7 500

Dagmar S. kurz street dance pro handicapované 5 000

David K. PC program a klávesnice 24 000

Eliška Z. lyžařský kurz 1 800

Hana H. bezbariérová přestavba koupelny 12 000

Hana H. rehabilitační pobyt 10 000

Helena-Anna K. stravné a školní klub 7 652

Ilja M. iPad, pencil, software 12 000

Jakub B. elektrický vozík 25 000

Jakub Š. mechanický vozík 20 000

Jakub Š. přídavné kolo k mechanickému vozíku 20 000

Jakub U. osobní asistence 1 762

Jan F. víkendový pobyt 1 219

Jan H. elektrický invalidní vozík FREEE 25 000

Jan H. stravné v JÚŠ 2 483

Jan K. volnočasové aktivity 6 000

Jan M. víkend na raftech 1 400

Jan P. osobní asistence 10 666

Jana K. letní tábory 6 000

Jana K. lyžařský kurz 1 800

Jiřina K. stipendium 10 256

Jiřina K. kurz street dance pro handicapované 5 000

Johan J. stipendium 9 158
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Jozefína H. kurz street dance pro handicapované 4 000

Julie B. pojízdná plošina a transportní pás 4 070

Kateřina C. osobní asistence 38 941

Kateřina C. program na ovládání počítače hlasem 7 000

Kateřina N. sportovní příprava 5 000

Kristína N. osobní asistence 20 957

Kristýna B. elektrický skútr 15 000

Kristýna K. osobní asistence 25 070

Kristýna U. zdravotní židle s podsedákem 3 903

Kristýna U. kurz street dance pro handicapované 5 000

Kryštof S. osobní asistence při studiu 4 200

Lubomír M. osobní asistence při studiu na VŠ 54 080

Lukáš K. rehabilitační pobyt 4 000

Lukáš P. NTB, software VoCoN Voice, hlasová syntéza 7 500

Marie Š. lyžařský kurz 5 000

Markéta Č. stravné v JÚŠ 1 005

Martin W. odlehčovací služba a osobní asistence 1 068

Martin W. notebook 10 000

Matěj T. mechanický vozík 20 000

Michal F. víkendový pobyt 1 219

Michal G. osobní asistence 40 000

Michal K. iPad 8 000

Michal K. doprava 3 225

Nikola C. stipendium 5 495

Nikola J. přídavné kolo k mechanickému vozíku 10 000

Oliver M. kurs autoškoly pro handicapované 10 000

Ondřej Č. letní tábor 2 800

Ondřej Č. víkendový pobyt 1 500

Patrick S. mechanický vozík 25 000

Patrik B. stipendium 7 692

Patrik B. lyžařský kurz 8 000

Pavel K. léčebná terapie 10 000

Pavel Š. elektrický vozík 16 000

Rozálie Niké M. atletické soustředění 15 000

Světla H. stipendium 8 425



45

Světla H. kurz street dance pro handicapované 5 000

Štěpán K. osobní asistence a odlehčovací služba 21 000

Tereza N. mechanický vozík 11 000

Tereza N. osobní asistence 19 567

Tomáš Ch. světové hry v plavání 15 000

Vaszilij G. elektrický vozík a nájezdy do domu 13 000

Veronika H. mechanický vozík 25 000

Veronika H. kurz street dance pro handicapované 7 000

Viktor L. joystick k elektrickému vozíku 5 000

Vladimír Š. osobní asistence 229 900

Vladimír Š. osobní asistence při studiu na VŠ 7 525

Zuzana G. kurz street dance pro handicapované 5 000

SKUPINOVÉ NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY

V případě společných aktivit kolektivu několika dětí nebo mladých lidí poskytujeme skupinové nadační pří-
spěvky, 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
děti školního klubu JÚŠ slavnost k zakončení školního roku 5 000

děti školního klubu JÚŠ vánoční dárky 9 000

klienti TAP a TOP grilování 5 000

studenti JÚŠ třídenní lyžařský pobyt 5 000

Celkem 24 000

NADAČNÍ DARY

Formu nadačních darů využíváme při specifických příležitostech. Za zmínku určitě stojí opakovaný projekt 
použitých notebooků od našich firemních dárců, které Nadace darovala klientům Jedličkova ústavu a škol. 
Děti mají možnost rozšiřovat své schopnosti práce na PC, zkvalitnit si přípravu do školy a odložené notebooky 
tak najdou ještě široké uplatnění.
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Nadační dary
Příjemce daru Účel daru Hodnota věcného daru v Kč
Adéla K. použitý notebook 4 840

Asistence, o.p.s. použitý notebook - 2 ks 9 680

Barbora V. použitý notebook 4 840

David K. použitý notebook 4 840

Eliška K. použitý notebook 4 840

Evropské centrum jazykové rehabilitace notebook a laminátor 25 318

Josefína H. použitý notebook 4 840

KONTAKT bB LED TV a soundbar 49 100

Lukáš P. použitý notebook 4 840

Marek H. použitý notebook 4 840

Maturus, o.p.s. barevná tiskárna 10 769

Pavel K. použitý notebook 4 840

Šimon V. použitý notebook 4 840

Tomáš B. použitý notebook 4 840

Vaszilij G. teleskopické skládací rampy 8 100

Veronika Y. použitý notebook 4 840

CELKEM  156 207

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 rozšíření povědomí 
prevence úrazů páteře u žáků základních škol.

Přehled aktivit realizovaných a financovaných Nadací:
Příjemce Účel Výše nákladů v Kč
účastníci Abilympiády 2018 zajištění Abilympiády pro děti a mládež 2018 197 146

účastníci fotosemináře zajištění fotografického semináře Cesta k radosti 40 673

žáci a studenti JÚŠ mikulášské balíčky pro studenty JÚŠ 40 363

Asistence o.p.s. propagace projektu Asistujeme.cz 380 577
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Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z.s. propagace projektu Banal Fatal 256 931

Borůvka Vyšehrad, z.s. pronájem bezbariérových mikrobusů 21 780

Celkem  937 470

OD KOHO JSME ZÍSKALI 
PROSTŘEDKY
VEŘEJNÁ SBÍRKA

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

Přehled příjmů veřejné sbírky 2018:

Sbírka na poslání Nadace Výnos Kč
Kasičky 496 517

DMS 37 577

Přímé dary na sbírkový účet 1 431 229

Celkem 1 965 323
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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.

DĚKUJEME obchodním společnostem za možnost umístění kasiček v jejich provozovnách, 
v roce 2018 byly našimi partnery:
Aquapark Jičín / Aquapark a zimní stadion Benešov / Aquapark  Hořovice / Aquapark Třebíč / Aquapark České 
Budějovice / Aquapark Praha – Šutka / Aquapark Praha – Čestlice / Aquapark Jablonec nad Nisou / Albert 
hypermarket Liberec / Albert hypermarket Mladá Boleslav / Albert hypermarket Olomouc / Albert hypermarket 
Plzeň / Albert hypermarket Praha – Butovice/ Albert hypermarket Praha – Průhonice / Albert hypermaket 
Praha – Ruzyně / Albert hypermarket Teplice / Bambule Praha Chodov / Bazén Praha – Podolí / Bazén Kutná 
Hora / Bazén Trutnov / Bazén Slaný / Bazén Brno / Bazén Zlín / Bauhaus Brno / Bauhaus Praha – Dolní Chabry / 
Bauhaus Praha – Pankrác / Bauhaus Čestlice / Baumax Hradec Králové / Baumax Praha – Michle / Billa Třebíč 
/ Centrum učebnic Praha 1 / Centrum Babylon Liberec / OC DBK Praha 4 / Kaufland Praha – Michle / Kaufland 
Trutnov / Kočárky Zlín / Lékárna IKEM Praha/ Lékárna U Tří lvů České Budějovice / Nuselská lékárna Praha 
/ Lékárna Čáslav / Merkuria České Budějovice / Obchůdek Borůvka Praha  / OBI Hradec Králové / OBI Kolín 
/ OBI Litoměřice / OBI Mladá Boleslav / OBI Plzeň / OBI Praha – Modřany / OBI Praha – Prosek / OBI Praha – 
Roztyly / OBI Praha – Ruzyně / OBI Praha – Štěrboholy / OBI Teplice / OBI Trutnov / OBI Jablonec nad Nisou 
/ OBI Králův Dvůr / OBI Písek / OBI Liberec / Poliklinika Šustova Praha 8 / Poliklinika Zelený Pruh Praha 4 / 
Starkl Zahradnictví / Sportovní areál Monínec / 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,

kolo života se opět otočilo o jeden rok a společně si můžeme prohlédnout výsledky našeho konání a  novou 
strukturu nadační mozaiky. Úspěšně se nám podařilo uzavřít nadační administrativu roku 2018 a předat účetní 
závěrku auditorské firmě, která každoročně kontroluje hospodaření Nadace. Administrativa je určitě důležitou 
součástí naší mozaiky, ale tím to rozhodně nekončí. Naše Nadace pokračuje ve své činnosti již 28 let a dalo by 
se říci, že vše už snad musí fungovat úplně samo, ale tak jednoduché to není. Život je jedna velká proměna. 
Změnami prochází složení lidí v Nadaci, změnami prochází organizace Centra služeb Vyšehrad, změny probíhají 
v neziskovém sektoru i v rámci celé České republiky. Změny nás posouvají a přinášejí nám nové možnosti a 
jenom díky nim můžeme vidět, co všechno jsme zvládli. Tak jak jednotlivé změny proměňují společnost, tak 
se přizpůsobuje a mění naše Nadace, abychom zůstali otevřenou a transparentní neziskovou organizací.

Ráda bych na tomto místě poděkovala všem, které jsme potkali na naší cestě, a kteří nám pomáhají naplňovat 
poslání Nadace. Dalším důležitým dílem nadační mozaiky jsou naši dárci a partneři, kteří na své životní cestě 
myslí na ostatní, kteří potřebují pomoc. Vážím si vašeho zodpovědného postoje k sociálním tématům a důvěry 
v naši Nadaci. Děkuji za všechny dary, které nám byly věnovány, a ráda bych Vás ubezpečila, že je v plné výši 
přerozdělujeme a poskytujeme je jako  cílenou konkrétní podporu do rodin a organizací pečujících o děti a 
mládež se zdravotním postižením. 

Vzácnými kamínky celkové mozaiky zůstávají lidé. Děkuji kolegům, spolupracovníkům a dobrovolníkům a 
důležité místo mají také členové správní a dozorčí rady. Vážím si všech, kteří pracují ve prospěch našeho po-
slání, věnují Nadaci své znalosti a schopnosti a berou na sebe zodpovědnost za výsledky cesty k našim cílům. 
Věřím, že naše cesta je správná.

S úsměvem a vděčností

Irena Fodorová
výkonná ředitelka Nadace Jedličkova ústavu



DARY A DÁRCI roku 2018

V roce 2018 jsme získali dary v mimořádné hodnotě 8 069 738 Kč:

PŘEHLED PŘIJATÝCH DARŮ v Kč
Dary nad 5 000 Kč 7 068 463

Dary do 5 000 Kč 121 637

Celkem 7 190 100

VEŘEJNÁ SBÍRKA 2018  
Kasičky nadační 496 517

DMS 37 577

Celkem 534 094

Celkem finanční dary 7 724 194

Věcné dary 290 143

Kompenzační (nehmotné) dary 55 400

CELKEM PŘIJATÉ DARY 8 069 738
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Dárce Finanční dar Kč
Pojišťovna České spořitelny, a.s., VIG 4 246 500

Nadační stipendijní fond JÚ 524 524

PRE, a.s. 250 000

Nadační fond pomoci Karla Janečka 214 292

Nadace Martina Romana 175 000

Lesy ČR 130 000

42 Financial Services 100 000

BNP Paribas Finance 100 000

Polanský Petr Mgr. 99 996

Machurek Tomáš, Mgr. 96 000

ČSOB, a.s. 80 000

Parma Pavel 62 270

sbírka zaměstnanců Pojišťovny České 
spořitelny

62 005

Power, a.s. 60 000

Olymptoy s.r.o. 53 600

MPM-Quality v.o.s. 51 000

Ferona, a.s. 50 000

Finish, v.o.s. 48 000

ČSOB Asset Management 40 000

Schrack Technik spol. s r.o. 40 000

Koloběžka Cup 2018 35 120

Conseq Investment Management, a.s. 35 000

Platební brána Paysec 30 596

KPMG ČR 28 610

Miller Miloň Ing. 25 680

Adámková Kateřina, Ing. 25 000

EPOS OK, s.r.o. 25 000

Havlíček Jan 25 000

Chromcová Žofie JUDr. 25 000

I.S.C. SPORTS s.r.o. 25 000

Linde Material Handling Česká 
republika s.r.o.

25 000

Schafhauser Stefan 24 799

Cihlář Stanislav 24 000

NEWTECH s.r.o. 20 000

Langmaierová Kateřina 16 000

Clipsan s.r.o. 15 000

Kolářová Blanka, Mgr. 15 000

Charbuláková Lenka 13 000

Brindley James C.A. 12 000

Mačugová Dagmar 12 000

Jelínková Romana 11 000

Uriová Michaela 11 000

Keypromotion, s.r.o. 10 996

Platební brána Daruj správně 10 026

AMO 10 000

Ježková Edita 10 000

Růžičková Eva 10 000

Rybenská Jana 10 000

Navara Mirko 7 000

Lukáš Karel 6 449

Běčák Ondřej Mgr. 6 000

Fyziobuddy s.r.o. 6 000

BOBED service s.r.o. 5 000

Lanský Miroslav 5 000

Silmax s.r.o. 5 000

Šťastný Karel Ing. 5 000

Přehled největších dárců a darů nad 5 000 Kč roku 2018:

Celkem 7 068 463 Kč
Od řady dalších dárců jsme přijali drobné finanční dary v celkové výši: 121 637 Kč.
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Přehled přijatých věcných darů 2018
Dárce Věcný dar Hodnota daru v Kč

ČSOB Leasing, a. s. použité notebooky 72 600

Olymptoy s.r.o. odměny pro Abilympiádu 50 000

BCE s.r.o. notebook 22 868

ALPINE PRO, a.s. dárkové poukazy pro Koloběžka Cup 20 000

Víno Hruška s.r.o. občerstvení adventní koncert 16 830

INTREA-PIKO, s.r.o. koloběžka pro Koloběžka Cup 14 670

Nadace PRECIOSA medaile pro Koloběžka Cup 13 721

ACTIVA spol. s r. o. kancelářské potřeby 13 146

RICOH Czech Republic s.r.o. tiskárna 10 769

Meyra ČR s.r.o. teleskopické nájezdové rampy 8 100

Nadace ABF pronájem prostor pro výstavu 8 000

BAUHAUS k.s. materiál pro Abilympiádu 5 193

RICOH Czech Republic s.r.o. tiskové materiály 9 426

Radev občerstvení pro Prázdniny nanečisto 3 999

NOVICOM Praha spol. s r.o. suroviny pro Abilympiádu 3 943

Radev občerstvení pro Abilympiádu 3 500

PENAM, a.s. občerstvení pro Abilympiádu 3 000

Nadační fond Tesco občerstvení adventní koncert 2 993

Gliksohn Florian tiskárna 2 590

Papírnictví AKM materiál pro Abilympiádu 1 835

Milan Škoda - Foto výroba fotografií na výstavu 1 650

Občanské sdružení AQUALUNG vstupenky do divadla 1 000

Hájek a Boušová, spol. s r.o. suroviny pro Abilympiádu 310

CELKEM  290 143

Na podporu organizace II. ročníku Koloběžka Cup jsme obdrželi provozní dotaci od 

Městské části  Praha 3 ve výši 50 000 Kč 
a od Magistrátu hl. města Prahy ve výši 100 000 Kč.

Celkem 290 143 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 pod vedením Zdeny a Vladislava Součkových, dětskému pěvecké-
mu sboru Radost Praha pod vedením Jana Pirnera, souboru hobojů a fagotů Pražské konzervatoře 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 Cup.

 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 pro-
střednictvím 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 činnost a pro čin-
nost 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. 2018 

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. 2018 Stav k 31. 12. 2018
Dlouhodobý majetek celkem 105 350 98 704
Dlouhodobý hmotný majetek celkem 43 553 43 553
Dlouhodobý finanční majetek celkem 70 091 64 247
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -8 294 -9 096
Krátkodobý majetek celkem 6 490 10 589
Zásoby celkem 602 559
Pohledávky celkem 882 358
Krátkodobý finanční majetek celkem 4 910 9 609
Jiná aktiva celkem 96 63
Aktiva celkem 111 840 109 293

PASIVA Stav k 1. 1. 2018 Stav k 31. 12. 2018
Vlastní zdroje celkem 111 292 108 787
Jmění celkem 109 012 108 211
Výsledek hospodaření celkem 2 280 576
Cizí zdroje celkem 548 506
Krátkodobé závazky celkem 479 493
Jiná pasiva celkem 69 13
Pasiva celkem 111 840 109 293 
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NADAČNÍ KAPITÁL

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

DLOUHODOBÝ MAJETEK k 31. 12. 2018

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)• rekreační objekt v Březové v části Oleško (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)

 Činnosti

NÁKLADY Hlavní Hospodářská Celkem
Spotřebované nákupy a služby celkem 2 218 1 790 4 008

Osobní náklady celkem 1 552 478 2 030

Daně a poplatky celkem 9 12 21

Ostatní náklady celkem 44 36 80

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek 
celkem

38 664 1 211 39 875

Daň z příjmu 15 15

Poskytnuté příspěvky celkem  

Náklady celkem 42 502 3 527 46 029

 Činnosti
VÝNOSY Hlavní Hospodářská Celkem
Provozní dotace celkem 150  150

Přijaté příspěvky celkem 63  63

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 3 464 3 464

Ostatní výnosy celkem  509 522 1 031

Tržby z prodeje majetku celkem 41 127 770 41 897

Výnosy celkem 41 349 5 256 46 605

Výsledek hospodaření před zdaněním -653 1 229 576

Výsledek hospodaření po zdanění -653 1 229 576
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DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Členům správní a dozorčí rady nevyplatila Nadace v roce 2018 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 2018 bylo toto pravidlo dodrženo:

Náklady NJÚ k 31. 12. 2018 celkem v Kč 45 028 863,34

– z toho náklady na prodej cenných papírů - 38 573 218,29

– z toho náklady na správu a opravy nemovitého majetku    - 1 834 248,11

– z toho odpisy nemovitostí k pronájmům       - 710 554,00

Náklady na správu Nadace       3 910 842,94

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

Skutečný podíl správních nákladů na nadačním kapitálu 4,15%
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VÝROK AUDITORA
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PODPOŘTE NÁS

Nadace Jedličkova ústavu patří k organizacím, 
které Fórum dárců vybralo a zapojilo do projektu  
Darujsprávně.cz. Podpořte naše projekty prostřed-
nictvím online platebního systému. Za platbu pro-
střednictvím www.darujspravne.cz neplatíte 
žádné dodatečné poplatky a Váš dar dostaneme 
okamžitě. Platební bránu můžete využívat kdykoli, 
nezáleží na tom, u jaké banky máte účet. Darování 
je bezpečné.

Projekt podporuje odpovědné dárcovství a doporu-
čuje prověřené, důvěryhodné neziskové organiza-
ce. Je nám ctí právě k takovým patřit. Podrobnosti 
o projektu naleznete na stránkách: 

www.darujspravne.cz.
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