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Datum vzniku 5. 10. 1992. Nadaci Veronica zřídily fyzické osoby Antonín Buček, Karel Hudec,
Miroslav Kundrata, Jan Lacina, Věra Spurná, Jarmila Kocourková, Hana Librová, Rostislav
Pospíšil a byla zaregistrována v Brně. Zapsaná dne 16. 12. 1998 v Nadačním rejstříku
Krajského obchodního soudu v Brně oddíl N, vložka 88. Nadace byla zapsána do rejstříku
nadací a nadačních fondů v souladu s § 35/1 z. č. 227/97 Sb., přechází na ni práva, povinnosti
a závazky „Nadace Veronica“ zaregistrované 5. 10. 1992 pod č. j. 37/92/NA u Magistrátu
města Brna.

OBSAH:
1. ROK 2017 POHLEDEM PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY
2. O NADACI VERONICA
3. NAŠE PRÁCE PRO OCHRANU PŘÍRODY A KRAJINY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
4. PODĚKOVÁNÍ VŠEM, KTEŘÍ S NÁMI POMÁHAJÍ
5. PROJEKTY, KTERÝM JSME POMOHLI DO ŽIVOTA
6. HOSPODAŘENÍ NADACE VERONICA
7. PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
1. ROK 2017 POHLEDEM PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY
Chci poděkovat všem, kdo v minulém roce Nadaci Veronica podpořili, kolegyním a kolegům v
kanceláři, v nadačních obchůdcích, v Hostětíně a také ve správní a dozorčí radě.
Pokračovali jsme v našich dlouhodobých projektech. Největším úkolem pro budoucnost ale je
příprava rekonstrukce nemovitosti Svatopetrská 7, bývalého průmyslového areálu v Komárově,
který se stal součástí nadačního kapitálu a který chceme rekonstruovat společně s většinovým
spoluvlastníkem - společností TOP-IN. První etapu modernizace chceme dokončit v roce 2018 a
spojit ji s revitalizací říčky Ponávky, připravovanou městem Brnem. Vznikne tak unikátní
multifunkční areál otevřený veřejnosti, dílek mozaiky pro modelovou ekologickou revitalizaci
brněnských brownfieldů.
Stavíme na tom, že dlouhodobě bude výnos z nájmů tohoto areálu také přinášet prostředky pro
nezávislé grantování Nadace Veronica a podporu společensky potřebných projektů. Děkuji všem,
kdo nám v naplňování našeho poslání pomáháte.
Miroslav Kundrata
předseda správní rady
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2. O NADACI VERONICA
Nadace Veronica byla založena r. 1992 s cílem podporovat šetrný vztah k přírodě. Dosud jsme
podpořili přes 700 projektů více než 14 milióny korun. Nadace je členem Fóra dárců ČR a
přidruženým členem Asociace komunitních nadací ČR.
Poslání Nadace Veronica
Posláním Nadace Veronica je podporovat rozmanité formy šíření myšlenek šetrného vztahu k
přírodě. Nadace Veronica podporuje místní i regionální projekty na zachování přírodních a
kulturních hodnot krajiny, zejména na Moravě a ve Slezsku. Prostředky nadace jsou využívány mj.
na podporu vydávání a distribuci časopisu Veronica, ekologických publikací a jiných tiskovin,
ekologického poradenství, na pořádání výchovných, vzdělávacích a kulturně zaměřených akcií pro
veřejnost, na rozvoj centra pro modelové venkovské projekty v Bílých Karpatech a uskutečňování
myšlenky pozemkových spolků.
Správní rada
Předseda správní rady Miroslav Kundrata (ředitel Nadace Partnerství), místopředseda správní rady
Miroslav Korbička (zakladatel firmy Rebio), Jasna Flamiková (místostarostka MČ Brno-střed), Jan
Hanák (kněz a dokumentarista), Petr Chládek (ředitel JIC), Petr Maděra (profesor Ústavu lesnické
botaniky, dendrologie a geobiocenologie MENDELU), Iva Šťastná (ředitelka společnosti Eldaco),
Alena Uhříčková (vedoucí pracoviště Lipová v Lipce), Jitka Pernesová (kurátorka Domu umění
města Brna)
Dozorčí rada
předseda dozorčí rady Martin Flora (advokát), Martin Nemrava (kouč, lektor a konzultant), Nora
Obrtelová (dramaturgyně ČT Brno)
Zaměstnanci nadace
ředitelka Helena Továrková, produkční a tajemnice kanceláře Irena Mašková, účetní Miroslav
Procházka, vedoucí sítě dobročinných obchodů Sabina Strakoňová, vedoucí skladu dobročinných
obchodů Magda Seidlová, vedoucí obchodu Palackého Blanka Batoušková, prodavačky
dobročinných obchodů: Sylvie Šidlová, Šárka Nováková, Sabina Serafinová, Radka Rygelová, Iva
Daňová, Radka Filoušová, Andrea Voburková, Jana Dúbravčíková, Petra Poklembová
3. NAŠE PRÁCE PRO OCHRANU PŘÍRODY A KRAJINY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
25 LET NADACE VERONICA
Před 25 lety se klíčové osobnosti ochrany přírody sdružené kolem časopisu Veronica rozhodly založit naši
nadaci. Od roku 1992 tak nadace získává prostředky pro ochranu přírody i krajiny a zlepšení životního
prostředí. Můžeme se tak opřít o krásnou tradici. V rámci oslav jsme si výročí každý měsíc připomínali s
našimi příznivci fotkami a vzpomínkami na sociálních sítích, nezapomněli jsme ani na podporovatele našich
nadačních dobročinných obchodů, kterým jsme v den nadačních narozenin dali slevu 25 %.
OBCHODY NADACE VERONICA
Obchody Nadace Veronica vrací věci zpátky do života již od roku 2008. Obchody fungují jako veřejná sbírka.
Prodáváme hezké darované věci, které už jejich dárci nevyužijí, ale které si rád koupí někdo další. Výtěžek
z veřejné sbírky rozděluje nadace na projekty na ochranu přírody a krajiny a zlepšení životního prostředí,
ucházet se o ně mohou neziskové organizace i neformální skupiny lidí.
 Rozšířili jsme síť sběrných míst a sběrných akcí
Díky spolupráci s řadou firem a organizací získáváme krásné věci pro nadační obchody a pomáháme je tak
vracet zpět do života. Za rok 2017 jsme uskutečnili celkem 23 takových sbírek po dobu 187 dní a otevřeli
dvě stálá sběrná místa. Lidé nám darovali věci na akcích v brněnských kavárnách a podnicích Envicafé,
Industra Coffee, Skleněná louka, Mezzanine café, Café Atlas, Tržnici Brno. Sbírku pro naše obchody
2

uskutečnili ve firmě Tierra Verde, Salesiánském středisku v Žabovřeskách v Impact Hubu Brno nebo ve
Vinohradském spolku. Brňané mohli darovat nadačním obchodům věci na Dni Země na Kraví hoře, na
Hadrárně, na bleších trzích Dobrá karma nebo na Malé noci módy. Stálá sběrná místa nám zřídili jak v
brněnské pobočce nadnárodní poradenské firmy KPMG, tak i v brněnské neziskové organizaci Rezekvítek.
 Získali jsme 648 tisíc pro ochranu přírody
Na konci roku 2016 jsme otevřeli nadační obchod na Panské 9 v prostorách našeho sídla v přízemí Domu
ochránců přírody přímo v historickém centru Brna. I díky tomu tržby obchodů rostly a do veřejné sbírky pro
projekty na ochranu přírody a krajiny a zlepšení životního prostředí se podařilo za rok 2017 vybrat 648 000
korun, které nadace rozdělí v roce 2018. Prostřednictvím obchodů se vrátilo zpět do života 60 000 věcí,
které by jinak lidé vyhodili, nebo by zůstaly nevyužité. K prodejům v kamenných obchodech se přidaly i
stánky nadace na akcích MINT market nebo na Brněnské muzejní noci, kde jsme seznámili s tímto
zajímavým projektem na získávání peněz pro ochranu přírody stovky nových lidí.
 Přibyli nám benefiční prodejci
Jednotliví podporovatelé nebo celé firmy či organizace přicházejí do nadačních obchodů jako „benefiční
prodejci“. Pozvou přátele, známé, obchodní partnery a je na nich, jak svůj benefiční prodej pojmou, zda
napečou koláče, uvaří kávu nebo rozbalí hudební nástroje. Na přelomu května a června jsme v rámci
Evropského týdne udržitelného rozvoje v našich obchodech přivítali 13 benefičních prodejců, kteří prodali
663 věcí za 38 242 Kč. Rekordní tržbu 5 510 Kč měly Jana Šťastná a Magda Koutská z kanceláře náměstka
primátora Martina Andera. Další benefiční prodejci k nám zavítali před Vánoci a strávili u nás celkem 19
prodejních dnů, prodáno bylo 2 010 věcí, z nichž jsme utržili 143 282 Kč. Rekordní tržbu 15 354 Kč měl
ředitel SVČ Lužánky Milan Mikin Appel a místostarostka Brno-středu a členka správní rady nadace Jasna
Flamiková.
 Trhli jsme rekord v prodejích vánočních jedliček v květináči
Prodali jsme rekordní počet vánočních jedliček v květináči – především díky nadačnímu obchodu na
Panské, kde má prodej jedliček tradici již od počátku. Celkem si v obchodech Nadace Veronica lidé před
Vánoci koupili 690 jedliček v květináči. Na jaře 2018 čeká stromky opět vysazení, tak jako každý rok. Projekt
pomáhá vracet jedli zpět do lesů v okolí Brna.
 Otevřeli jsme nový sklad
Díky spolupráci s městskou částí Brno-střed jsme získali do nájmu prostory vedle našeho dobročinného
obchodu na Pekařské 38. Od června 2017 nám sem lidé darují věci pro nadační obchody, od září 2017 i
v pravidelné otevírací době od pondělí do čtvrtka.
Benefiční tichá aukce v Divadle Husa na provázku
V sobotu 4. února 2017 jsme u příležitosti představení divadelního souboru Verdis pod vedením Mojmíra
Vlašína v Divadle Husa na provázku uspořádali malou tichou aukci uměleckých děl pro nadaci. Představeno
bylo pouze 5 děl, v tiché aukci získala nadace 7 500 Kč.
Oživili jsme dvorek Domu ochránců přírody
Dům ochránců přírody na Panské ulici v centru Brna nám od počátku poskytuje zázemí vevnitř i na krásném
dvoře ve vnitrobloku, který je oázou klidu v centru Brna. V minulosti zde Veronica pořádala vernisáže a
další setkání. Díky spolupráci se sousední Galerií TIC a TIC Brno se nám daří toto nádvoří opět otevírat
lidem a zajímavým akcím. V roce 2017 jsme se zbavili plotu mezi dvěma částmi nádvoří a poskytli zázemí
pro konání tří akcí Hadrárny Brno se sbírkami pro naše obchody, pořádali jsme Férovou snídani NaZemi a
rozjeli jsme projekt letní charitativní jógy.
Rozjeli jsme letní charitativní jógu
Populárnímu cvičení jógy jsme ve spolupráci se studiem Yoga Lokah dali charitativní rozměr. Po červenec a
srpen 2017 přicházeli lidé každé pondělí na lekce jógy na dvorek Domu ochránců přírody, lekce byly vedené
zdarma lektorkami studia. Výtěžek z dobrovolného vstupného 6500 korun lektorky na konci léta rozdělily
prostřednictvím nadace mezi dva projekty dle svého výběru – Potravinovou banku pro Brno a JMK a
její projekt „Společně proti plýtvání potravinami“ a ZO ČSOP Veronica a projekt „Netopýří záchranka“. O
tomto zajímavém způsobu získávání prostředků pro ochranu přírody informoval reportáží Český rozhlas
Radiožurnál.
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POZEMKY
Ve spolupráci se ZO ČSOP Veronica – Centrem Veronica v Hostětíně odstraňujeme nálety a kosíme na
nelesních a nepropachtovaných pozemcích nadace v okolí Hostětína. Pomáháme tak s obnovou unikátních
karpatských květnatých luk.

MOŠTÁRNA V HOSTĚTÍNĚ
Moštárna přišla s úplnou novinkou, kromě moštu vyrábí i jablečný ocet. Jde o vůbec první český
jablečný bioocet a svou kvalitou si získal cenu Perla Zlínského kraje. Dále moštárna přišla s novou
příchutí sirupu – Hostětínský zázvorový sirup bio. Malé mošty 0,25 l v nové grafice si získávaly
stále větší a větší oblibu hlavně v restauracích, kavárnách, hotelech. I navzdory neúrodě jablek a
vysokým výkupním cenám se tak moštárně dařilo a část svého zisku tak rozdělí mezi vlastníky –
neziskové organizace, mezi kterými je i Nadace Veronica. Drží si tak svou pozici úspěšného
sociálního podniku, který je dáván za příklad jako vzor sociálního podnikání.
JABLEČNÁ SLAVNOST V HOSTĚTÍNĚ
Patnáctý ročník této tradiční a oblíbené slavnosti se uskutečnil v neděli 25. září 2017. Cílem je
především představit místní a regionální pěstitele ovoce a výrobce místních produktů, podpořit
pěstování tradičních bělokarpatských odrůd ovoce a představit regionální značku Tradice Bílých
Karpat® a její nositele. Pořadatelé, kterými jsou Centrum Veronica Hostětín, Občanské sdružení
Tradice Bílých Karpat, Moštárna Hostětín s.r.o. a obec Hostětín, připravili pro všechny návštěvníky
slavnosti celodenní bohatý zábavný, kulinářský, poučný i turistický program. Na přípravě slavnosti
se podílí více než desítka partnerských organizací a kolem stovky dobrovolníků. Na akci dorazilo
přes 2000 návštěvníků.
FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY
Nadace vlastní dvě fotovoltaické elektrárny v Hostětíně, za rok 2017 vyrobily celkem 62 MWh
elektřiny. Elektřina je přednostně spotřebovaná v místě při provozu moštárny a obecní výtopny.
Vedle finančních přínosů a energetických úspor tak posilujeme i energetickou soběstačnost obce.
SVATOPETRSKÁ
V roce 2017 nadace pokračovala v rozvoji jako spoluvlastník v průmyslově-administrativním areálu
na ulici Svatopetrská v Brně-Komárově. Vizí nadace je kromě zhodnocení nadačního jmění
především rekonstruovat tento areál na vzorový environmentálně šetrný business park navazující
na kolem protékající Ponávku. Studii pro rekonstrukci zpracoval architektonický ateliér BurianKřivinka.
VIDĚLI JSTE NÁS V ČESKÉ TELEVIZI
Největším mediálním úspěchem pro nás byly rozhovory v pořadech České televize Dobré ráno a
Sama doma, kde jsme i přímo ve studiu představili upcyklované modely vzniklé ze spolupráce
brněnských návrhářů a našich nadačních obchodů. O našich aktivitách jste se dále mohli dočíst v
médiích jako Týden, Kulturní noviny, Ekolist, Brněnský deník, Stisk FSS MU, 5 plus 2, iDNES, Brno
Daily, na blogu Reduca.cz, Pie in the Sky nebo Archspace.
Finanční sbírky s firmami/akcemi (netopýří noc, překročmně řeku, ixperta)
Upcycling (design days Jalta, dům umění, sama doma dobré ráno a dámský večer)
Ekopublika

4. PODĚKOVÁNÍ VŠEM, KTEŘÍ S NÁMI POMÁHAJÍ
DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ PODPOŘILI A POMOHLI:
Envi Café kočičí kavárna, Industra Coffee, VKUS Brno, SŠUD Husova/Francouzská, Davide Grosso, Daria
4

Tomczuk, Zdeněk Adler, Michal Adamczak, Sharon Mockridge, Petra Doleželová, Salesiánské středisko
mládeže Žabovřesky, Skleněná louka, Rezekvítek, Mezzanine Café, Café Atlas, Vinohradský spolek,
Michaela Lysková, JIC, Markéta Walsbergerová, Radek Kudrna, Alena Naďová, Michal Šimoník, Beata Holá,
Petra Adámková, Michaela Bothová, Vladimír Přichystal, Miroslav Klíč, Antonín Tomek, Jaroslav Nahodil,
Jana Šťastná, Magda Koutská, KPMG Brno, Rohlik.cz, Hadrárna Brno, TIC Brno, KOGAA, Hana Kubešová,
Marie Mukařovská, Andrea Lojkásková, Klára Židková, Natálie Vencovská, David Severa, Roman Franc,
Stáňa Bártová, Barbora Nováková, Zdeňka Valigurová, Anita Somrová, Barbora Doležalová, Radoslav
Pittner, Veronika Mykolenko, Martina Franková, Jitka Horová, Karla Koutková, Tereza Chrástová, Barbora
Křivánková, Klára Opatřilová, Jana Procházková, Barbora Svorová, Barbora Hlásná, Aleš Janiga, Lucie
Hostačná, KISK FF MU, Impact Hub Brno, Study Czech, Sedmá generace, Pábení.cz, Bike Kitchen Brno,
Martin Ander, Jiří Honzírek, Kancelář architekta města Brna, Klára Kubíčková, Milan Mikin Appel, House of
Řezáč, Kancelář JMK pro mezinárodní spolupráci, Jan Zmek, Lea Vrtílková, Café Pilát a Ondřej Pilát, Café
Atlas a Hedvika Šolcová, LMC, s.r.o., Společenské centrum Karas, Martin Gašpar, Iveta Gašparová, Adam
Dostál a mnozí další

DĚKUJEME DÁRCŮM NADACE:
Karel Šudák a AHIFI.CZ, Ivana Golešová, Naděžda Řepková, Karel Kříž, Jan Perla, Miroslava Kočárová,
Ladislav Švec, Jiřina Továrková, Tierra Verde, Martin Šerák, studenti OA Kotlářská Brno, Hana Kólová, studio
Yoga Lokah, firma Ixperta, Černovický spolek, Petra Jadrná, Michaela Šimurdová, Sabina Strakoňová,
Naděžda Brzobohatá, Zdeňka Psotová, Mojmír Vlašín, Antonín Buček, Leona Šerá, Zuzana Hrbková, Jiří
Voráč, Michal Šicner a další

DĚKUJEME DOBROVOLNÍKŮM A DOBROVOLNICÍM NADAČNÍCH OBCHODŮ:
Olga Hubíková, Ludmila Hrůzová, Jiří Slabý, Helena Helánová, Ludmila Jedličková, Helena Grübelová, Marie
Káňová, Julie Kuncová, Petra Jadrná, Lucie Havlínová, Marie Lukášová, Miroslav Klíč, Pavlína Sedláková a
další

DĚKUJEME NAŠIM PARTNERŮM:
Úřadu práce Brno-město, MČ Brno-střed, MČ Brno-Nový Lískovec, Ekologickému institutu Veronica,
Moštárně Hostětín, Centru Veronica Hostětín, RS ČSOP Veronica a dalším.

5. PROJEKTY, KTERÝM JSME POMOHLI DO ŽIVOTA
Celkem jsme v roce 2017 rozdělili na 20 projektů 693 250 korun.
A. FOND VEŘEJNÉ SBÍRKY III – GRANTOVÝ PROGRAM SPOLEČNĚ PRO BRNO
V programu byly uděleny nadační příspěvky z výnosu veřejné sbírky z výtěžku dobročinných obchodů
Nadace Veronica. Podpořeno bylo 16 projektů celkovou částkou 455 000 Kč.
Hnutí Brontosaurus – Budky pro Brno, 20 000 Kč
Zapojením veřejnosti a mládeže do akcí na podporu drobného volně žijícího ptactva bylo realizováno 6
dobrovolnických akcí (péče o 60 již instalovaných ptačích budek v parcích Koliště, Lužánky, Špilberk, Kraví
Hora, Björnsenovy sady, Wilsonův les a rozšíření o 9 nových budek), vydána byla brožura Ptačí budky v
nákladu 250 kusů.
Agnieszka Buchtová – LESEM (Letní škola environmentálního myšlení), 10 000 Kč
Zážitkově vzdělávací týdenní akce s environmentální tématikou pro studenty středních škol v Horním
Mlýně - během pobytu si vyzkouší environmentálně příznivý způsob života podle principů dobrovolné
skromnosti. Součástí byly exkurze do divočiny Moravského krasu a na Hády a do Lamacentra.
Potravinová banka pro Brno a Jihomoravský kraj – Společně proti plýtvání potravinami v Brně, 20 000 Kč
Série debat a přednášek se zaměřila na zvýšení povědomí o plýtvání potravinami v Brně, cílem bylo i
omezení plýtvání v menších komunitách a dosažení většího propojení potenciálních dárců a příjemců
potravin.
OBRspolek – Sousedům blíž, společně a komunitně, 15 000 Kč
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OBRspolek posiluje komunitní vazby mezi obyvateli městských částí Maloměřice a Obřany prostřednictvím
veřejných akcí. V rámci projektu ji ch bylo uspořádáno celkem pět - 1. obřanský jarní jarmark, Pirátské běhy
a trhy, Rodinný den aneb Piknikování na ostrově, Zasaď svůj strom a Recyklohraní. Akce byly zaměřeny na
udržitelný životní styl a ukázaly místním možnosti, jak realizovat k přírodě šetrná opatření v každodenním
životě.
Anna Střelcová – Paběrkování po brněnsku, 20 000 Kč
V rámci šíření osvěty o plýtvání jídlem proběhlo pět účastí s infostánkem na akcích (Festival neziskovek,
Velký bazar, festival Ghettofest, Jarmark v Alfa pasáži a blešák Dobrá Karma), účast na MashUpu v Impact
Hubu, dva paběrkovací výjezdy, čtyři předání plodin mezi zemědělcem a potravinovou bankou, workshop
na škole, Festival Vyliž si talíř. Získáno bylo 30 nových zájemců o dobrovolnictví pro paběrkování.
Vesna – Zahrada Pod Lípou, 35 000 Kč
Revitalizace zahrady ve vnitrobloku Vesny spočívala v odstranění náletových rostlin, vyvezení sutě. Terén
byl srovnán, průběžně byly sázeny rostliny a keře, vytvořen byl čichový záhon, zážitkový chodníček a motýlí
záhon.
Hnutí DUHA - Sedmá generace , Brněnské debatní večery Sedmé generace, 19 600 Kč
Proběhly čtyři debatní večery zaměřené na problematiku životního prostředí, tématy byla jaderná
energetika, utrpení psů v množírnách, novela stavebního zákona, rozbor programů jednotlivých volebních
stran v ekologické agendě. Debat se pravidelně účastnilo 20 až 40 lidí.
Hnutí DUHA – Zero Waste kavárna Tři ocásci, 39 980 Kč
V rámci projektu se povedlo zanalyzovat složení směsného odpadu a postupy v nakládání s tímto odpadem
v kavárně Tři ocásci, na základě toho byla kavárně doporučena možná opatření ke zlepšení stavu v několika
variantách. Výstupy byly zpracovány do dvou publikací, pro zákazníky kavárny byl vytvořen plakát
popisující používané principy zero waste v kavárně a uspořádána byla veřejná diskuze pro kavárníky a
zákazníky „Jak se dělá zero waste kavárna“.
STEP – Brno bez chemie, 35 000 Kč
Projekt rozšiřuje povědomí o alternativních mechanických a termických postupech při odstraňování plevelů
a dalších nežádoucích rostlin realizací semináře „Veřejná prostranství bez chemie“, besedou „Plevel není
nepřítel?Aneb Zahrada i město bez chemie“. Bylo vydáno 500 ks infolistu pro veřejnou správu,
profesionální údržbáře veřejné zeleně, neziskové organizace a veřejnost.
NESEHNUTÍ Brno – NeBOI se angažovat, 36 800 Kč
Cílem projektu bylo hájit zájmy brněnských spolků při přípravě strategických dokumentů v Brně, vyškolení
10 osob v tématech zapojování veřejnosti a vyškolení 15 studentů v metodách participace.
Junák – Sdílená dílna na Moraváku, 30 000 Kč
Výstupem je prostor na Moravském náměstí 12, ve kterém si Brňané můžou něco opravit nebo vyrobit jednorázové zapůjčení nářadí a náčiní, vzájemná podpora v kutilství, místo rukodělných workshopů,
návody, dílna je kompletně vybavena. Proběhly tři workshopy: domácí kosmetika, výroba barefoot
sandálků a základy řezbářství.
ZO ČSOP Veronica – Ekologické poradenství „na okraji“, 30 620 Kč
Cyklem praktických školení i průběžnými konzultacemi bylo poskytnuto poradenství znevýhodněným
osobám (sociálně vyloučení), a to především o úsporách energií, vody, šetření zdroji.
NaZemi – Svět v krabici, 38 000 Kč
Pedagogové a jejich okolí bylo podpořeno programovými krabicemi - třemi metodicky i materiálově
hotovými programy na lokální témata s globálním dopadem. Krabice jsou umístěny na 10 skautských
základnách, ekocentrech a školách v Brně a okolí.
Sauna TŘPYT – Veřejný říční sauna klub Třpyt, 40 000 Kč
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Podpora spolku, který se snaží o oživení prostoru u řeky v Brně-Jundrově vytvořením místa pro celoroční
setkávání – v zimě pro saunování, v létě říční společenské zázemí pro komunitní akce, kulturní programy,
zázemí pro sporty, hry a sousedská setkávání.
Brněnská nábřeží – Živá řeka, 40 000 Kč
Projekt je součástí dlouhodobé snahy o oživení a revitalizaci nábřeží Svitavy, seznamování obyvatel s jeho
okolím, faunou a flórou. Podklady byly využity pro výstavu o řece Svitavě na festivalu Překročme řeku a pro
výukový program pro žáky ZŠ. Ve spolupráci s divadlem FESTE vzniklo divadelní představení Samá voda,
které se uskutečnilo při festivalu Překročme řeku s reprízami na Cacovickém ostrově a na nábřeží.
ZO ČSOP Veronica – Výstava MAREK v Brně, 25 000 Kč
MAREK je Mobilní Autonomní Resilientní Kontejner - energeticky soběstačná mobilní výstava představující
technologie využitelné při přizpůsobení na klimatickou změnu a pro její zmírňování. Hlavní pozornost je
věnována zajištěním energií, vody a možnosti přípravy stravy i v podmínkách ztráty funkčnosti kritické
infrastruktury, udržení hygieny a bezpečnosti, odolným informačním a komunikačním technologiím,
využívání místních a obnovitelných zdrojů energií udržitelné mobilitě. V rámci projektu byl tento modul
přístupný v Brně na Moravském náměstí a k dispozici byly i komentované prohlídky.
B. FOND PRO ROZVOJ
Z fondu pro rozvoj Nadace Veronica bylo rozděleno 200 000 korun pro 1 projekt.
ZO ČSOP Veronica – Upgrade Centra Veronica Hostětín, 200 000 Kč
Dotace na již zpracovaný projekt technologického vylepšení a nutných oprav po 10 letech provozu Centra
Veronica Hostětín, unikátního centra modelových ekologických projektů v Bílých Karpatech. Kromě
technologického vylepšení, posílení energetické soběstačnosti, elektrického propojení s fotovoltaickou
elektrárnou Nadace Veronica aj. projekt přinesl plnohodnotnou vizualizaci funkčních stavů budovy tak, aby
je mohla obsluha i veřejnost sledovat.
C. FOND NA NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY
Z fondu na nadační příspěvky podpořila nadace 3 projekty za celkem 38 250 Kč.
Potravinová banka pro Brno a JMK - Společně proti plýtvání potravinami v Brně, 3 250 Kč
Kromě pořádání řady veřejných setkání na téma omezení plýtvání potravinami a propojení dárců a
příjemců potravin, jsme podpořili i další akce, propagující potravinovou banku a ekologické aspekty její
činnosti. Finanční prostředky byly získány díky charitativní józe na nádvoří Nadace Veronica ve spolupráci
se studiem Yoga Lokah.
ČSOP Regionální sdružení v Brně - Netopýří záchranka, 25 000 Kč
Cílem projektu je péče o nalezené netopýry a jejich návrat zpět do přírody. Nalezení netopýři jsou určeni
(druh, pohlaví), změřeni, zváženi a podle zdravotního stavu jsou buď vypuštěni nazpět do volné přírody ve
vhodných biotopech, nebo se dostanou do dočasné péče. Finanční prostředky byly částečně získány díky
charitativní józe ve spolupráci se studiem Yoga Lokah a díky sbírce zaměstnanců firmy iXperta a díky sbírce
v rámci Evropské noci pro netopýry. Takto získané prostředky nadace znásobila stejnou částkou z vlasntích
zdrojů.
Kulturní noviny - vydavatelské a mediální družstvo, Ekopublika 2016, 10 000 Kč
Ekopublika je Cena za enviromentální publicistiku - článek roku. Smyslem ocenění Ekopublika je podpořit a
zviditelnit tvorbu a publikování enviromentálně zaměřených textů, ohodnotit jejich přínos veřejnosti.
Vítězkou ceny se stala Klára Kubíčková za článek „Uhranuti Šumavou“ uveřejněný v MF Dnes. Nadační
příspěvek byl využit na finanční oceněné pro vítězku.

6. HOSPODAŘENÍ NADACE VERONICA
NÁKLADY NA SPRÁVU NADACE:
Náklady celé nadace za rok 2017 celkem:
Odpisy:

30 799 160,00 Kč
584 182,00 Kč
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Prodaný dlouhodobý majetek
Nadační příspěvky celkem:
Náklady na správu nadace
Náklady celé nadace po odečtení odpisů:
V % k zapsanému nadačnímu kapitálu:
Zapsané nadační jmění k 31.12.2017:

25 676 261,00 Kč
693 250,00 Kč
758 426,00 Kč
4 538 717,00 Kč
11,60%
39 194 004 Kč

Náklady celé nadace (bez nákladů na prodej CP a odpisů) dosáhly v roce 2017 výše 4 538 717 Kč,
tj. 11,6 % ze zapsaného nadačního kapitálu. V souladu se statutem má nadace stanoveno
pravidlo omezení nákladů souvisejících se správou nadace. Statut Nadace Veronica čl. IV odst. 2
upřesňuje, že celkové náklady nadace nesmí převýšit 30 % nadačního kapitálu podle jeho stavu k
31. prosinci téhož roku. Nadace Veronica toto pravidlo v roce 2017 neporušila.

ZHODNOCENÍ DODRŽENÍ PRAVIDEL PŘI HOSPODAŘENÍ PRO POSKYTOVÁNÍ
NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ
Nadace Veronica hospodařila v roce 2017 v souladu s § 353 až 356 občanského zákoníku č.
89/2012 Sb. a postupovala při poskytování nadačních příspěvků dle jím stanovených podmínek.

PŘÍSPĚVKY OD DÁRCŮ VE VÝŠI NAD 10 000 KORUN
Částka:

Dárce:

42 252,-

Karel Šudák, AHIFI.CZ

ZPRÁVA AUDITORA (příloha výroční zprávy)
ZPRÁVA DOZORČÍ RADY
PŘIJATÉ DOTACE V ROCE 2017
Státní rozpočet
Částka
Popis
Poskytovatel
1.086.062,- Kč Provozní dotace na nově vytvořená pracovní
Úřad práce
místa – smlouvy BMA-VF-1/2015, BMA-VČR
1/2017, BMA-V-26/2017
Územně samosprávní celky
Částka
Popis
Poskytovatel
36.000,- Kč Smlouva 4217091203 projekt RecyTravel Statutární město Brno
7.000,- Kč
Smlouva 80/2017 projekt UpCyklóna
Statutární město Brno –
MČ Brno-střed

Provoz / investiční
Provoz

Provoz/investiční
Provoz
Provoz

7. PŘÍLOHA K ÚČETNÍ UZÁVĚRCE ZA ROK 2017
K bodu 1:
Název a sídlo účetní jednotky: Nadace Veronica, Panská 9, 602 00, Brno, IČ: 44992742
Datum vzniku: Nadace Veronica byla zapsána 16. 12. 1998 do Nadačního rejstříku vedeného Krajským
soudem v Brně, oddíl N, vložka 88. Zápis byl v souladu s § 35/1 z.č. 227/97 Sb., přechází na ni práva,
povinnosti, závazky „Nadace Veronica“, registrované 5. 10. 1992, č. j. 1992/37 u Magistrátu města Brna.
K bodu 2: Právní forma účetní jednotky
Nadace
K bodu 3: Vymezení účelu, pro který byla nadace zřízena
1) Posláním Nadace Veronica je podporovat rozmanité formy šíření myšlenek šetrného vztahu k přírodě.
Nadace Veronica podporuje místní i regionální projekty na zachování přírodních a kulturních hodnot
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krajiny, zejména na Moravě a ve Slezsku. Prostředky nadace jsou využívány mimo jiné na podporu
vydávání a distribuci časopisu Veronica, ekologických publikací a jiných tiskovin, ekologického poradenství,
na pořádání výchovných vzdělávacích a kulturně zaměřených akcí pro veřejnost, na rozvoj centra pro
modelové venkovské projekty v Bílých Karpatech a na uskutečňování myšlenky pozemkových spolků.
2) Nadace nepodporuje politické strany ani politické organizace.
K bodu 4: Ostatní činnosti účetní jednotky
Nadace podporuje a pořádá kulturní a společenské akce. Nadace má příjem z pronájmu zařízení moštárny.
Nadace provozuje formou veřejné sbírky síť charitativních obchodů.
K bodu 5: Složení správní rady a dozorčí rady
Správní rada: Miroslav Kundrata (předseda), Miroslav Korbička (místopředseda), Jasna Flamiková, Jan
Hanák, Petr Chládek, Petr Maděra, Jitka Pernesová, Iva Šťastná, Alena Uhříčková
Dozorčí rada: Martin Flora (předseda), Nora Obrtelová, Martin Nemrava
Helena Továrková (výkonná ředitelka pověřena správní radou řízením nadace)
K bodu 6: Informace o zřizovateli
Nadace Veronica byla založena 10. 9. 1992 významnými představiteli brněnských ekologických a kulturních
kruhů s cílem získat zdroje na ochranu přírody. Zakladateli a prvními členy správní rady jsou: Antonín
Buček, Karel Hudec, Miroslav Kundrata, Jan Lacina, Věra Spurná, Jarmila Kocourková, Hana Librová,
Rostislav Pospíšil.
K bodu 7: Vklady do vlastního jmění
V roce 2017 nebyly žádné vklady.
Přehled složení vlastního jmění (účty 901) k 31. 12. 2017
Nadační kapitál vlastní zapsaný:
3.368.284,31 Kč (účetní hodnota)
Ostatní kapitál:
1.878.213,- Kč (účetní hodnota)
Nadační kapitál vlastní nezapsaný:
1.912,- Kč (účetní hodnota)
Nadační kapitál NIF:
30.190.136,- Kč (účetní hodnota)
Nadační jistina zapsaná v nadačním rejstříku
Výše nadačního kapitálu k 31.12.2017: 39 194 004,20 Kč (odhadní cena)
Nadační jistina – přehled pohybů v r. 2017: beze změn
K bodu 8: Účetní období, za které je sestavena účetní závěrka a rozvahový den
Účetním obdobím účetní jednotky je kalendářní rok 2017. Rozvahovým dnem je 31. prosinec 2017.
K bodu 9: Použité účetní metody
Účetní jednotka účtuje v soustavě účetnictví dle vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů pro účetní jednotky, u
kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví. Pro
opravné položky a rezervy nebyly shledány důvody. Finanční prostředky, pohledávky a závazky jsou
oceněny v nominální hodnotě.
Vymezení nákladů souvisejících s pořízením dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Ocenění majetku
 majetek je oceňován v pořizovací ceně. U majetku nejsou vedlejší náklady.
 u majetku vloženého v nadačním jmění je použit reprodukční odhad soudním znalcem.
Nehmotný majetek
 dlouhodobý majetek, jehož cena je vyšší než 60 000,- Kč účtujeme v účtové skupině 01, dále pak
odepisujeme dle rovnoměrných daňových odpisů
 dlouhodobý drobný majetek, jehož cena je 7 000–60 000,- Kč účtujeme 100 % přímo do spotřeby na
účet 501
Hmotný majetek
 dlouhodobý majetek, jehož cena je vyšší než 40 000,- Kč účtujeme v účtové skupině 02, dále pak
odepisujeme dle rovnoměrných daňových odpisů
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dlouhodobý drobný majetek evidujeme od částky 3 000,- do částky 40 000,- Kč, účtujeme jej 100 %
přímo do spotřeby účet 501
Dlouhodobý hmotný, nehmotný majetek evidován dle Českých účet. standardů 2017 na účtech 018, 028.
Cenné papíry a podíly se při pořízení oceňují podle par. 25 zákona. Cenné papíry se účtují na příslušný účet
v analytickém členění podle druhu cenných papírů a dále podle emitentů a jmenovitých hodnot. Změna
reálné hodnoty se účtuje na vrub nebo ve prospěch analytického účtu příslušného finančního majetku a ve
prospěch nebo na vrub účtu 921-oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků. Při prodeji nebo jiném
úbytku se takto zaúčtovaný rozdíl zruší souvztažně s analytickým účtem příslušného finančního majetku.
Dlužným cenným papírem je cenný papír úvěrové povahy, např. kupónový dluhopis, bezkupónový dluhopis
a směnky. U dlužných cenných papírů se účtuje o úrokovém výnosu na vrub analytického účtu
k příslušnému účtu cenných papírů a ve prospěch účtů v účtové skupině 65. O úrokovém výnosu se účtuje
ve věcné a časové souvislosti. Úrokovým výnosem se u kuponových dluhopisů rozumí výnos stanovený
sazbou (zaúčtovaný v souladu s ustanoveními účtové třídy 6-Výnosy), u bezkuponových dluhopisů rozdíl
mezi jmenovitou a pořizovací hodnotou. Poplatek za správu portfolia je účtován na účet 549001
v okamžiku inkasa z peněžního účtu.
Nadační příspěvky jsou účtovány na základě oboustranného podpisu smlouvy o poskytnutí nadačního
příspěvku v celé výši na příslušný účet fondu 911A a na vrub účtu 325 005 ostatní závazky. Platba
nadačních příspěvků je prováděna následně po obdržení podepsané smlouvy o poskytnutí nadačního
příspěvku. Část nadačních příspěvků je poskytnuta na projekty, jejichž trvání je delší než jeden rok.
Nadační dary Dary na provoz jsou účtovány na účet 682 – Přijaté příspěvky. Pokud dárce určí účel daru
variabilním symbolem, jsou dary účtovány přímo na určený analytický účet fondu 911A. Dary do nadačního
jmění jsou účtovány na účet 901 – Nadační jmění.
Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty a ocenění ekvivalencí u cenných papírů a podílů
Cenné papíry jsou účtovány v pořizovací ceně na účtech 063A Dluhové cenné papíry držené do splatnosti a
069 A Ostatní dlouhodobý finanční majetek. K 31. 12. je ostatní dlouhodobý finanční majetek přeceněn
dle kurzů sdělených obchodníky s CP k 31. 12. a rozdíly jsou zaúčtovány proti účtu 921A Oceňovací rozdíly
z přecenění majetku a závazků, takže neovlivňují hospodářský výsledek. Účty mají analytické členění dle
jednotlivých CP.
 Dlouhodobý finanční majetek - předpokládaná doba držení je delší než 1 rok
 na účtu 069 – podíly v ovládaných a řízených osobách je zaúčtován majetkový podíl v Zemědělském
družstvu Pitín 72 106,20 Kč. Jedná se o restituci majetku převedenou dárci do Nadace Veronica.
 na účtech 063 – Dluhové cenné papíry držené do splatnosti a 069 - Ostatní dlouhodobý finanční
majetek účtujeme úložky investované z nadačního jmění
 Krátkodobý finanční majetek - předpokládaná doba držení kratší než 1 rok. Na účtu 253 – Dluhové
cenné papíry k obchodování nebylo v r. 2017 účtováno.
Odpisování majetku
Odpisy majetku jsou prováděny jedenkrát ročně, vychází z daňových rovnoměrných odpisů dle § 26 zákona
o daních z příjmů. Nemovitosti (budova moštárny vč. fotovoltaiky a skladu) jsou zařazeny v odpisové
skupině 5, rovnoměrně odepisovány 30 let. Podíl na fotovoltaické elektrárně v Hostětíně je účetně
odepisován po dobu 20 let. V roce 2012 se koupil automobil, který je zařazen do odpisové skupiny číslo 2 a
odepisuje se rovnoměrně 5 let. Odepisování automobilu do nákladů skončilo v 11/2017. V roce 2015 byl
zařazen do DHM 21/64 podíl na budovách areálu Svatopetrská 7, Brno–Komárov (odpisová skupina 6,
rovnoměrné odepisování po 30 let). Tento podíl byl 30. 06. 2017 prodán a majetek vyřazen prodejem.
Postup tvorby a použití opravných položek: Opravné položky nebyly uplatněny, není náplň.
Postup tvorby a použití rezerv: Nebylo účtováno, není náplň.
Metoda kursových rozdílů: K 31.12.2017 nadace nemá žádný devizový účet.
K bodu 10: Způsob zpracování účetních záznamů
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Účetnictví je zpracováváno v účetním software POHODA od firmy Stormware, s.r.o., Za Prachárnou 45, 586
01 Jihlava. Účetní závěrka je každoročně ověřována auditorem.
K bodu 11: Způsob a místo úschovy účetních záznamů
Účetní záznamy jsou uschovávány v souladu s § 31 a 32 ZoÚ v Nadaci Veronica, Panská 9, 602 00, Brno.
K bodu 12: Informace o významných událostech, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem
sestavení uzávěrky
Žádné nenastaly.
K bodu 13: Účasti v obchodních společnostech
Nadace vlastní podíl ve společnosti Moštárna s.r.o. ve výši 52/210 z vlastního kapitálu společnosti, což
představovalo ke dni darování hodnotu 1.725.410,- Kč.
Nadace Veronica vlastní majetkový podíl v Zemědělském družstvu Pitín v původní hodnotě 72 tis. Kč Podíl
byl darován v roce 1998 soukromými dárci, kteří jej získali restitucí majetku. Reálná cena podílu je 0,--Kč.
Nadace Veronica vlastní majetkový podíl ve společnosti Top-in.cz, a.s., Hněvkovského 30/65, 61700 Brno,
IČ 26908778 – zakoupením akcií společnosti (podíl k 31.12.2017 je 95/295).
Ostatní informace o propojení v organizačních jednotkách
Nadace pronajímá společnosti Moštárna s.r.o. podle smlouvy uzavřené v roce 2009 zařízení moštárny
(movité věci - stroje). Dle nájemní smlouvy z 1. 8. 2015 pronajímá nadace společnosti Moštárna s.r.o..
budovu moštárny na p.č. 8, pozemky v katastrálním území Hostětín, budovu skladu moštárny, dvě
zpevněné plochy kolem budovy moštárny.
K bodu 14: Přehled splatných závazků pojistného na SP, ZP a daňových nedoplatků
Žádné
K bodu 15: Informace o akciích a podílech
Nadace Veronica vlastní majetkový podíl ve společnosti Top-in.cz, a.s., Hněvkovského 30/65, 61700 Brno,
IČ 26908778 – zakoupením akcií společnosti (podíl k 31.12.2017 je 95/295).
K bodu 16: Majetkové cenné papíry, vyměnitelné a prioritní dluhopisy:
- cenné papíry (ostatní majetek, nejsou součástí nadační jistiny)
Číslo účtu
069 019

Množství
k 31.12.2017

Název CP

Pioneer – Balancovaný fond nadací – ostatní majetek –
podílové listy
4 624 857 PL

Aktuální tržní
k 31.12.2017

cena

4 613 757,34 Kč

K bodu 17 : Dlužné částky vzniklé v daném účetním období se zbytkovou dobou splatnosti vyšší než 5 let
Nejsou
K bodu 18: Dluhy kryté plnohodnotnou zárukou danou účetní jednotkou
Nejsou
K bodu 19: Celková výše závazků neobsažených v rozvaze
Nejsou
K bodu 20: Výsledek hospodaření v členění podle hlavní a hospodářské činnosti a pro účely daně z příjmu
Celkové
údaje

010 Správa
nadace
Náklady

Hlavní činnost Výnosy
HV

011 Veřejná
sbírka

040 Správa
050 Správa majetku
050 – Správa majetku 060
majetku – BFN (500,501,502,504, 508) (503,506, 507)
Projekty

758 426

3 698 135

0

26 183 983

4 314

180 302

3 595 365

0

26 657 327

0

79 090
43 000

-578 124

-102 770

0

473 344

-4 314

-36 090

Nedaňové §
24

Náklady

40 839

48 621

0

584 182

0

2 298

Nedaňové

Výnosy

180 302

3 595 365

0

26 657 327

0

43 000

Nedaňové

Náklady k osvob.
Příjmům

139 463

3 546 745

0

25 599 801

0

40 702

Ztráta z HČ

Ztráta z HČ

-578 124

-102 770

0

0

-4 314

-36 090

Daňový

HV

0

0

0

0

0

0
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Hospodářská Náklady
činnost

0

0

0

107 970

3 332

0

Výnosy

9 994

0

0

107 970

17 764

24 627

HV

9 994

0

0

0

14 432

24 627

Nedaňové §
24

Náklady

0

0

0

0

0

0

Nedaňové

Výnosy

0

0

0

0

0

0

Nedaňové

Náklady k osvob.
příjmům

0

0

0

0

0

0

Daňový

HV

9 994

0

0

0

14 432

24 627

9 994

0

0

0

14 432

24 627

základ daně

Nadace nevlastní žádný živnostenský list, tudíž nevykonává žádnou hospodářskou činnost podle zákona.
Pojem hospodářská činnost se zde pouze používá pro rozlišení zdaňované činnosti.
K bodu 21: Informace o zaměstnancích
Počet zaměstnanců, kteří jsou zároveň členy správní rady
Počet zaměstnanců, kteří jsou zároveň členy dozorčí rady
Počet zaměstnanců na hlavní pracovní poměr k 31.12.2017
Z toho na rodičovské dovolené
Počet zaměstnanců na dohodu o pracovní činnosti k 31.12.2017
Počet zaměstnanců na dohodu o provedení práce za rok 2017 celkem
Počet dobrovolníků k 31. 12. 2017

1
0
16
0
0
15
28

K bodu 22: Odměny a funkční požitky členům správní a dozorčí rady
Členství je čestné bez nároku na odměnu, jsou propláceny pouze přímé náklady spojené s výkonem funkce
(např. cestovné na místo jednání SR a DR apod.)
K bodu 23: Účasti členů správní a dozorčí rady a jejich rodinných příslušníků v osobách, s nimiž účetní
jednotka uzavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy
Žádné takové smluvní vztahy v roce 2017 nenastaly.
K bodu 24: Další majetková plnění členům SR a DR
Členům SR a DR včetně bývalých, nebyly poskytnuty během účetního období žádné zálohy ani úvěry.
K bodu 25: Vliv způsobů oceňování finančního majetku na výpočet zisku nebo ztráty
Způsob oceňování nemá vliv na výpočet zisku.
K bodu 26: Daňové úlevy na dani z příjmů
V r. 2016 byl daňový základ snížen o 37 377,- Kč, částka daňové úlevy byla ve výši 19 % (7 102,-Kč). Daňová
úspora z r. 2016 (7 102,- Kč) byla použita na financování projektu Veřejná sbírka v r. 2017. V r. 2017 byl
daňový základ snížen o 49 053,- Kč, částka daňové úlevy ve výši 19 % (9 320,-Kč) bude použita ke krytí
nákladů souvisejících s činnostmi, z nichž získané příjmy nebudou předmětem daně, a to v období r. 2018.
K bodu 27: Informace o změnách daňové povinnosti běžného či minulých účetních období
Dne 27.12.2006 se nadace na vlastní žádost stala plátcem DPH.
K bodu 28: Komentář k významným položkám, resp. skupinám položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty
Rozvaha k 31. 12. 2017
Aktiva
Stavby - budova Moštárny Hostětín

Kč
4 560 498,03

Stavby - sklad moštárny Hostětín

2 907 473,42

Fotovoltaika I. (podíl, obec Hostětín)
Auto
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky - zapsané v nadačním jmění
Pozemky - ostatní (nezapsané v NJ)
Pozemky - Černovický hájek

1 401 872,00
68 000,00
100 079,00
718 134,00
465 213,73
50 175,00
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Majetkový podíl v Top-in.cz, a.s.
Majetkový podíl v ZD
Majetkový podíl v Moštárna Hostětín, s.r.o.
Pioneer Investments - Balancovaný fond nadací - podílové listy
Majetkový podíl v ZD Pitín přecenění
Oprávky ke stavbám - moštárna,studna,sušárna ovoce
Oprávky ke stavbám - Sklad moštárny
oprávky k FVE - podíl s obcí Hostětín
Oprávky - auto
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
Pokladna, ceniny
Bankovní účty
Peníze na cestě
Odběratelé
Poskytnuté provozní zálohy
Poskytnuté zálohy na energie v obchodech
Poskytnuté zálohy – kredit u RegioJet
Ostatní pohledávky
Nároky na dotace Úřad práce
Náklady příštích období
Příjmy příštích období - výnos podíl. listů BFN
Aktiva celkem
Pasiva
Dodavatelé
Ostatní závazky
Zaměstnanci
Zúčtování s institucemi sociálního pojištění
Zúčtování s institucemi zdravotního pojištění
Zálohová daň
Sběrný účet pro DPH
Výnosy příštích období
Dohadné účty pasivní
Nadační jmění vlastní zapsané
Ostatní jmění
Nadační jmění vlastní nezapsané
Nadační jmění NIF zapsané
Fond na nadační příspěvky
Fond pro rozvoj
Fond veřejné sbírky (Veř. sb. Od 1.1.2017)
Oceń. rozdíl z podílu v Moštárna s.r.o.
Oceń. rozdíl z podílu v Top-in.cz, a.s.
Oceň. rozdíl z ostatního majetku - podílové listy BFN
Přecenění ZD Pitín
Výsledek hospodaření r. 2017
Pasiva celkem
Výkaz zisku a ztráty za rok 2017
NÁKLADY
Spotřeba materiálu
Drobný dlouhodobý majetek (nad 3000 Kč)

24 158 338,00
72 106,20
1 735 314,00
4 613 757,34
-72 106,20
-2 249 702,97
-1 019 306,68
-560 352,00
-68 000,00
-100 079,00
29 802,00
1 907 208,42
31 269,00
270 355,46
25 058,35
67 494,00
500,00
10 237,47
134 873,00
51 046,00
0,00
39 309 257,57
Kč
79 729,50
25 907,00
186 598,00
69 211,00
29 667,00
9 349,00
639 917,00
1 559,00
86 494,00
3 368 284,31
1 878 213,00
1 912,00
30 190 136,00
446 031,82
3 408 857,67
621 175,97
9 904,00
-1 401 662,00
-71 020,12
-72 106,20
-198 900,38
39 309 257,57
Kč
62 200,70
28 523,00
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Spotřeba energie
Cestovné a provozní náklady na auto
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby (hl. nájem, tisk, tel., internet, poštovné, účetnictví, daň. poradenství)
Mzdové náklady
Zákonné sociální a zdravotní pojištění
Ostatní sociální náklady - stravenky
Daně a poplatky (hl. daň z nemovitostí)
Dary
Jiné ostatní náklady (hl. členské příspěvky, zákonné pojištění zaměstnanců)
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Prodaný dlouhodobý majetek
Náklady celkem
VÝNOSY
Tržby z prodeje služeb
Tržby z prodeje zboží
Úroky
Jiné ostatní výnosy
Zúčtování fondů - Fond pro rozvoj (911 102)
Výnosy z dlouhodob. fin. majetku - podílové listy BFN
Výnosy z dlouhodob. fin. majetku - podíl na zisku Moštárny s.r.o. za r. 2016
Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Přijaté příspěvky (individuální dárci)
Přijaté příspěvky (80% obratu obchodů veřejné sbírky)
Provozní dotace
Výnosy celkem

80 555,01
50 644,00
23 600,00
758 953,71
2 485 586,00
741 667,00
190 950,00
57 588,73
44 615,66
49 923,00
584 181,68
25 676 260,83
30 835 249,32
Kč
1 106 799,97
24 627,12
9 994,45
5 032,02
958 291,20
0,00
0,00
24 717 969,63
92 770,00
2 591 803,20
1 129 062,00
30 636 349,59

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK 2017

-198 900,38

2017 Hospodářský výsledek Nadace Veronica po činnostech
Činnost
010 Správa kanceláře

011 Veřejná sbírka

040, 050, 051, 052 Správa
majetku

Číslo
zakázky

Zakázka

Náklady

115

Režie bez zařazení k
projektu

116

Ochod Svážná

117

Obchod Pekařská

119

Obchod Panská

121

Obchod J. Palackého

401

Výnosy z fin. maj. - ostatní

402

BFN Pioneer

500

Moštárna v Hostětíně

501

Sklad moštárny v Hostětíně

502

Solární elekrárna

503

Stroje

504

Fotovoltaika II - střecha
moštárny

506

Pozemky Hostětín a Pitín

507

Černovický hájek pozemky

508

Areál Svatopetrská 7

Výnosy
190 296

-568 130

758 426

190 296

-568 130

527 564

483 974

-43 590

1 402 857

1 643 716

240 859

758 426
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HV za celou
činnost

HV

725 833

389 263

-336 570

1 041 880

1 078 412

36 531

3 698 135

3 595 365

-102 770

0

0

0

0

0

0

159 529

0

-159 529

98 854

310 000

211 146

70 044

189 080

119 036

0

10 000

10 000

0

137 061

137 061

7 516

7 764

248

130

0

-130

25 963 526

26 129 156

165 630

26 299 599

26 783 061

483 462

-568 130

-102 770

483 462

060 Akce nadace

601

RecyTravel - dotace MMB

36 000

36 000

0

602

UpCyklóna - dotace Brnostřed

7 000

7 000

0

603

Aukce módy pro přírodu

36 090

24 627

-11 463

43 000

43 000

-11 463

-11 463

30 799 160

30 611 722

-198 900

-198 900

Celkem

Přehled fondů
Číslo
účtu
911002
911008
911020
911030
911040
911050
911081
911101
911102
911103
911104
911

Název účtu / fondu
Fond pro rozvoj (na nadační příspěvky a
režii ze zisku)
Fond Společně pro Brno
Fond Černovický hájek
Fond louky na Vysočině
Fond Přírodní zahrady pro školy
Fond pro rozvoj nadačních obchodů
Fond NP z výnosů Aukce
Fond na nadační příspěvky
Fond pro rozvoj
Fond veř. sbírky (11.5.2015-31.12.2016)
Fond veřejné sbírky (1.1.2017 - nyní)
Celkem

Počáteční stav
k 1.1.2017

Čerpání

Přírůstek

Koncový stav k
31.12.2017

2 563 095,77

2 563 095,77

0,00

0,00

327 361,50
253 548,80
85 638,90
110 112,72
79 780,29
34 981,40
0,00
0,00
455 359,20
0,00
3 909 878,58

327 361,50
253 548,80
85 638,90
110 112,72
79 780,29
34 981,40
38 250,00
958 291,20
455 549,59
53,73
4 906 663,90

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
484 281,82
4 367 148,87
190,39
621 229,70
5 472 850,78

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
446 031,82
3 408 857,67
0,00
621 175,97
4 476 065,46

K bodu 29: Přehled přijatých darů
Nadace Veronica získala v roce 2017 dary ve výši 3 332 524,- Kč. Z toho: obchody (veřejná sbírka)
2 591 803,20 Kč, dary od jednotlivců a firem 92 770,- Kč, přijaté dary do fondů 647 950,80 Kč.
K bodu 30: Přehled udělených nadačních příspěvků
V roce 2017 udělila nadace nadační příspěvky v celkové výši 693 250,- Kč, z toho:
- nadační příspěvky z Fondu veřejné sbírky III. kulturní 455 000,- Kč
- nadační příspěvky z Fondu pro rozvoj
200 000,- Kč
- nadační příspěvky z Fondu na nadační příspěvky
38 250,- Kč
SEZNAM UDĚLENÝCH PŘÍSPĚVKŮ
Příspěvky udělené v r. 2017 z Fondu veřejná sbírka III. (účet 911 103):
Smlouva
ORGANIZACE
PROJEKT
2/2017 Potr. banka pro Brno a JMK, D. Levíček Společně proti plýtvání potravinami v Brně
3/2017
OBRspolek, Darina Mondočková
Sousedům blíž - společně a komunitně
4/2017
Hnutí Brontosaurus, D. Grohmann
Budky pro Brno
5/2017
Agnieszka Buchtová
LESEM
6/2017
Anna Střelcová
Paběrkování po brněnsku
7/2017
Vesna, Lenka Klumpnerová
Zahrada Pod Lípou
8/2017 Hnutí DUHA-Sedmá generace, S. Horká
Brněnské debatní večery 7G
9/2017
Hnutí DUHA, Ivo Kropáček
Zero Waste kavárna Tři ocásci
10/2017
STEP, Renata Placková
Brno bez chemie
11/2017
Nesehnutí Brno, Hana Chalupská
NeBOI se angažovat
12/2017
Junák, Kateřina Šmajzrová
Sdílená dílna na Moraváku
13/2017
ZO ČSOP Veronica, Petr Ledvina
Ekolog. poradenství na okraji
14/2017
NaZemi, Zuzana Hroudová
Svět v krabici
15/2017
Sauna Třpyt, Ondřej Pilát
Veřejný říční sauna klub Třpyt
16/2017
Brněnská nábřeží, Silvie Sanža
Živá řeka
15

Částka:
20 000 Kč
15 000 Kč
20 000 Kč
10 000 Kč
20 000 Kč
35 000 Kč
19 600 Kč
39 980 Kč
35 000 Kč
36 800 Kč
30 000 Kč
30 620 Kč
38 000 Kč
40 000 Kč
40 000 Kč

17/2017

Smlouva
1/2017

Smlouva

ZO ČSOP Veronica,Yvonna Gaillyová

Výstava MAREK v Brně
celkem:
Příspěvky udělené v r. 2017 z Fondu pro rozvoj (účet 911 002):
ORGANIZACE
PROJEKT
ZO ČSOP Veronica, Yvonna Gaillyová
Upgrade Centra Veronica Hostětín
celkem:
Příspěvky udělené v r. 2017 z Fondu na nadační příspěvky (účet 911 101):
ORGANIZACE
PROJEKT

25 000 Kč
455 000 Kč
Částka:
200 000 Kč
200 000 Kč
Částka

18/2017

Potravinová banka pro Brno a JMK, z.s.

Společně proti plýtvání potravinami v Brně

3 250 Kč

19/2017

ČSOP Regionální sdružení v Brně

Netopýří záchranka

25 000 Kč
10 000 Kč

20/2017 Kulturní noviny-vydavatelské a mediální družstvo

Ekopublika 2016
celkem:

38 250 Kč

K bodu 31: Přehled o veřejných sbírkách
Nadace provozovala 3. 11. 2008 až 31. 10. 2011 veřejnou sbírku formou charitativního prodeje – nadačního
obchodu. Osvědčení vydal KÚ JMK 5. 11. 2008 pod č. S-JMK/142606/2008/OSO. Účelem veřejné sbírky bylo
shromáždit dobrovolné finanční příspěvky na environmentální a komunitní projekty. Tato sbírka byla
ukončena v r. 2012, bylo rozděleno 333.000,- Kč. Od 19. 8. 2011 nadace provozovala veřejnou sbírku, jejíž
účelem bylo získání finančních prostředků na kulturně zaměřené projekty, vydávání publikací a poradenství.
Osvědčení vydal KÚ JMK 22. 8. 2011 pod č. S-JMK/118269/2011/OSP. Ze sbírky nadace získala 267.791,- Kč.
V r. 2012 nadace požádala o konání veřejné sbírky – osvědčení vydal KÚ JMK 25. 6. 2012 pod č. SJMK/61223/2012/OSP za účelem shromáždění finančních prostředků na projekty ochrany ŽP a přírody,
ekolog. a komunit. projekty, zvyšování kvality života, ekolog. a komunit. vzdělávání, příp. výkup pozemků
pro ochranu přírody. Z této sbírky získala nadace v r. 2015 794 607,- Kč. Sbírka byla ukončena 9. 5. 2015.
V r. 2015 nadace žádala o konání nové veřejné sbírky. Osvědčení vydal KÚ JMK 4. 5. 2015 pod č. SJMK/54117/2016/OSPŽ za účelem shromáždění fin. prostředků na kulturně zaměřené projekty, vydávání
publikací, poradenství. Z této sbírky získala nadace 4 624 603,- Kč. Sbírka byla ukončena 31. 12. 2016. V r.
2016 nadace požádala o konání nové veřejné sbírky. Osvědčení vydal KÚ JMK 5. 12. 2016 pod č. SJMK/54129/2015/OSPŽ za účelem shromáždění fin. prostředků na projekty pro ochranu přírody. Z této
sbírky získala nadace v r. 2017 částku 3 239 754,- Kč. 80 % z těchto prostředků slouží k úhradě nákladů
spojených s provozem obchodů veř. sbírky, 20 % jde do Fondu veř. sbírky na projekty pro ochranu přírody.
K bodu 32: Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období
HV r. 2016 1 596 911,31 Kč byl rozhodnutím správní rady 27. 12. 2017 převeden do Fondu pro rozvoj.
K bodu 33: Další informace a informace vyžadované zákonem o nadacích a nadačních fondech
V souladu se statutem má nadace stanoveno pravidlo omezení nákladů souvisejících se správou nadace.
Statut Nadace Veronica čl. IV odst. 2 upřesňuje, že celkové náklady související se správou nadace nesmí
převýšit 30 % nadač. kapitálu dle jeho stavu k 31. prosinci téhož roku. Celkové náklady nadace (bez odpisů
a prodaného dlouhodob. majetku) dosáhly v r. 2017 4 538 717,- Kč, 11,6 % ze zapsaného nadačního jmění.
K bodu 34: Odměna auditora
Odměna MAIN AUDIT, s.r.o., se sídlem Údolní 33, 602 00, Brno, IČ 63488019, zastoupené Hanou Loja
Doležalovou, za provedení auditu účetnictví Nadace Veronica za r. 2017 je 27 200,- Kč a 5 712,- Kč DPH.
K bodu 35: Okamžik sestavení účetní závěrky
Účet. závěrka za účetní období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 byla sestavena ke dni 31. 12. 2017 dne 30. 6. 2018.
Události po datu účetní závěrky:
V r. 2017 došlo k prodeji podílu na nemovitosti Svatopetrská 7, který byl zapsán jako součást nadačního
jmění ve výši 29 272 057,20 Kč. Nadace za utržené prostředky koupila podíl ve společnosti Top-in.cz, a.s.
V r. 2018 probíhají práce na změně zápisu v nadačním jmění, které budou ukončeny zápisem podílu na
společnosti Top-in.cz, a.s. do nadačního jmění.
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V Brně, dne 30. června 2018.

Schválila: Helena Továrková (ředitelka nadace)

Sestavil: Miroslav Procházka (účetní nadace)

ZÁVĚR
Staňte se naším dárcem
 podpořte konkrétní aktivitu
 staňte se partnerem některého z programů
 založte svůj dárcovský fond
 myslete na nás ve své závěti
 darujte nám svůj čas - staňte se naším dobrovolníkem
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